סיכום פגישה עם הנהלת הספרייה 9 ,אוגוסט 0202
נוכחים
הנהלה :אורן וינברג ,אסא ברעם ,יורם הראל ,אורלי סימון
ועד העמותה :דבורה ברגמן ,דינה אורדן ,נדיה זלדס ,אבי ארנסקי ,מרים גולדשטיין ,כנה ורמן
עלו לדיון מספר נושאים:
.0מינויים חדשים בספרייה
הוצגו בפנינו חברי צוות הספרייה החדשים :אסא ברעם ,ראש אגף תפעול ,לוגיסטיקה ומינהל (כולל משאבי
אנוש) ויורם הראל מנהל התפעול .מינויים אלו צפויים לחזק את נושאי התפעול והטיפול בתחזוקת הבניין לאחר
הזנחה ופערים שנוצרו בשנים האחרונות.
 .0כתובת לבקשות ותלונות
סוכם כי נושאים עקרוניים הנוגעים לקוראים יועלו במפגשים עם מנהלי הספרייה פעם בחודשיים .נושאים
שוטפים יופנו לאורלי סימון ,האחראית לשירותי קהל .בעוד כחודשיים נבחן את ההחלטה.
 .3תכנית לחיבור אולמות הקריאה המרכזיים
נשקלת כעת האפשרות לחבר בין אולם קריאה כללי ואולם קריאה מזרח\יהדות .איחוד האולמות אמור לפתור
את בעיית הצפיפות ובעיות התשתית .איחוד זה יאפשר רפורמה בנקודות השירות של הספרנים ,והפרדה של
השירות המקצועי מהשירות הטכני של רישום ספרים שנלקחים לצילום ומסירת ספרים שמגיעים מהמחסנים.
התכנית מגובשת כעת ותיושם רק אם תמצא כדאית מבחינה תקציבית ומבחינת לוחות זמנים.
 .4הכשרת צוות מקצועי
שאלה עקרונית שעלתה לדיון היא מספר הספרנים שעובדים בספרייה בהווה והכשרה של ספרנים לעתיד .רבים
מהספרנים הנוכחיים עומדים לפרוש ,במיוחד כאלה שמשרתים בעמדות ניהוליות וכבר היום יש מחסור בצוות
מקצועי בשעות אחה"צ.
ההנהלה שואפת לבנות צוות מקצועי שיתמחה בתחומים מסוימים ,וזהו תהליך מתמשך .הספרייה מעוניינת גם
בשימור והעברת ידע מדור ספרנים אחד למשנהו ,בלי ליצור קיבעון מחשבתי.
 .5החלפת ציוד:
ללא כל קשר לתוכנית השינויים באולמות הקריאה מתוכננת החלפת תשתית החשמל בבניין ,פרויקט רחב היקף
ויקר שיאפשר לספריה להרחיב תשתיות בעתיד.
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 .6לוחות מודעות
השילוט בספרייה נמצא בטיפול .מתוכננת הצבתם של מסכי מידע אלקטרוניים ,בכניסה לספרייה ובנקודות
נוספות ,אך עדיין לא הוחלט היכן למקם את לוח מודעות הכללי .אין ספק שיש צורך בלוחות מודעות עבור
הודעות הספרייה ועבור הודעות של מוסדות מחוץ לספרייה שמבקשים לפרסם מידע בספרייה.
העמותה ביקשה לוח מודעות לפרסום פעילותה ולעידוד הקוראים להשמיע את קולם ולתרום לספרייה .לדוגמא,
דבר קיומה של קופסה לדיווח על פריטים חסרים או אבודים אינו מספיק ידוע .הוחלט על המשך המגעים
בעניין.
 .7דיגיטיזציה:
נערך דיון בסדרי העדיפויות .עמדת חברי הועד היא שיש לשים דגש על אוצרות שמוחזקים אך ורק בספרייה,
וששימורם נחוץ באופן דחוף .יש לשים דגש כרגע על דיגיטציה של כתבי עת היסטוריים ,בפרט עיתונות יהודית
לא עברית( ,למשל ,איטלקית מהמאה ה.)09 -
מי שמעונין להציע עיתונות היסטורית יהודית לדיגיטיזציה מתבקש לפנות לוועדת ההיגוי בראשותו של ירון
צור]ytsur@post.tau.ac.il[.
אורן וינברג סקר ארבעה פרויקטים של דיגיטיזציה המתנהלים במקביל .0 .פרויקט  JSTORשהוא פרוייקט
משותף לאוניברסיטת חיפה ולספרייה הלאומית .0 .פרויקט הפשקווילים  .3פרויקט העיתונות הקיים ופרוייקט
עיתונות חדש .3 ,כתבי יד ותצלומים נדירים 4 ,מתוכננת סריקה של  02,222ספרים בעברית במהלך .0200
 .8זוטות
מטמון רחוק וקרוב :הועלתה שאלה לגבי טיבו של המטמון הרחוק .במטמון המרוחק מתוכננים גם מקומות
ישיבה ושירות לקוראים ,כדי לשרת חוקרים שזקוקים לארכיון רחב היקף שאי אפשר להעבירו לספרייה .קיומו
של מטמון מרוחק מוצדק בגלל השימוש הרציף במספר מועט של ספרים ( )052,222מתוך המיליונים שנמצאים
במחסנים המקומיים ,שבנייתם ואחזקתם יקרה מזו של מטמון מרוחק.
חברי הוועד העירו שנגישות טובה לספרים תגביר את השימוש בכותרים נוספים .ההנהלה הסבירה שתהיה
אפשרות להעביר ספרים מהמטמון המרוחק למחסנים המרכזיים ולהיפך לפי מידת השימוש בכותרים.
 .9ספרים השייכים לספרייה הנמצאים בהר הצופים:
אנשי הועד ביקשו שהספרים שהועברו לספריות בהר הצופים יוחזרו לספרייה הלאומית או יירכשו ושיושם דגש
על חיזוק האוסף באולם הקריאה למדעי הרוח הכלליים .הספריה הבהירה שאין ספרים של הספריה הלאומית
בהר הצפים .ההסכם בין האוניברסיטה לספריה הגדיר מהם האוספים שעברו לספריה הלאומית ואין אפשרות
לקבל אוספים נוספים.
פיתוח האוסף של מדעי הרוח נעשה כעת על ידי אגף האוספים.
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 .02ניקיון וקפטריה:
חברי הועד העירו על בעיות באיכות הגימור של השירותים החדשים ועל תקלות באחזקתם .ההנהלה מודעת
לבעיות והנושא בטיפול.
קפטריה :חברי הועד הביעו חוסר שביעות רצון מרמת השירות ,מרמת הניקיון ומרמת האוכל ,נושא שעלה גם
בסקר הקוראים .לא ברור אם הזכיין יוחלף כעת.
תיבדק בעיית הלכלוך המצטבר בכניסה מהחנייה מאחורי הרמפה.
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