דו"ח ישיבה עם הנהלת הספרייה 0.....8
נוכחים :חברי ועד עמותת הקוראים  -דבורה ברגמן ,דינה אורדן ,נדיה זלדס ,יוסף סלמון ,רחל
פירסט ,כנה ורמן ,אבי ארנסקי
את ההנהלה ייצגו אורן וינברג ,חגי בן-שמאי ,אורלי סימון ואסא ברעם.
 .1פעילות תרבותית בספרייה
אנשי הועד בירכו את הנהלת הספרייה על היוזמה לקיים במת חוקר"--חוקר בצהריים" וציינו
שגם חברים בעמותה ירצו להשתתף בפורום זה.
 .2מדיניות הספרייה בנושא קבלת עזבונות
חגי בן שמאי הסביר את הקווים שמנחים את מדיניות הספרייה בנוגע לעזבונות :אי תשלום עבור
מסירת עיזבון ,סלקטיביות ,צורך בחוות דעת חיצונית ומציאת מקום לקליטת החומר.
בינתיים אוסף תשבי נקלט ואוסף קיסטר נמצא בטיפול .חברת הועד דבורה ברגמן הביאה לידיעת
ההנהלה את רצונה של הגב' שושנה מורג להעביר את עיזבון בעלה פרופ' שלמה מורג לספרייה
הלאומית .היא גם העלתה את שאלת עתידו של אוסף ההקלטות של רשות השידור.
 .3שאלת מעמד האוספים המיוחדים
מדיניות הספרייה היא שלא לשמור אוספים מיוחדים בנפרד בעיקר מסיבות פרקטיות .אופן
הצגתו של אוסף גרשום שלום בבניין המתוכנן טרם הוכרע.
 .4כתבי עת
תצוגת כתבי העת :הועד ביקש להגדיל את מספר כתבי העת החדשים המוצגים באולמות
הקריאה.
הנהלת הספרייה קיבלה החלטה להוציא מאולם אסיה-אפריקה כתבי עת שאינם בתחומי הליבה.
אם תתאפשר גישה ישירה בין האולמות הקיימים תתכן הרחבת התצוגות ואולי האחדתן.
 .5דיון במספר המקומות המיועד לקוראים בבניין הספרייה החדש.
לפי סקר שנערך ע"י הספרייה התברר שמספר היושבים בפועל באולמות קטן מכפי שחשבו
תחילה .על סמך הסקר מספר המקומות בבניין המתוכנן יופחת ב ,088-מכ 088-לכ 088-מקומות
ישיבה.
 .6שיפור התחבורה הציבורית לאזור גבעת רם
נדונה סוגיית התחבורה הציבורית לאזור ודרכים לשפרה .ההנהלה מציעה שהועד ייפגש עם
מנכ"לית האוניברסיטה העברית כדי ללחוץ על אגד.
 .7מערך האוצרים
בעקבות שינויים במדיניות האוספים ומערך האוצרים מתוכנן מפגש בין חברי הועד וארבעת
האוצרים הממונים על אוספי הליבה של הספרייה.
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 .8לוח מודעות של עמותת הקוראים
קיבלנו הסכמה עקרונית להצבת לוח מודעות רגיל להודעות העמותה .הנושא בטיפולו של אסא
ברעם.
 .9מפגש בין ההנהלה לקהל קוראים רחב יותר
ההנהלה הסכימה לפרוס בפני קהל רחב יותר של קוראים את התכניות והתהליכים שהספרייה
עוברת .דיון זה יתקיים כנראה בחודש ינואר  08..אחרי סיום השלב התכנוני הבא.
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