עיקרי דבריה של אורלי סימון ,מנהלת אגף שירותי קהל בספרייה באסיפה הכללית הרביעית
א .השקת ההזמנה המקוונת עברה בשלום .כמובן שיש רשימה של דברים לשיפור .מקווים
להשלמת התהליך תוך שנתיים .בעיות נפוצות בהזמנה המקוונת :במקרה של ספרים מרובי
כרכים צצות בעיות בציון הכרך הספציפי או שמוזמנים כמה כרכים ולא רק אחד .בעיה נפוצה
אחרת :אנשים אינם שמים לב שיש כמה שלבים ועוצרים לפני סוף התהליך.
ב .הסבת הכרטיסיות באנגלית וקירלית המתבצעת על ידי חברה מחו"ל מתקדמת כמתוכנן.
כרטסות הערבית מתקדמות.
ג .אוסף אדלשטיין קוטלג במלואו .ספרים נדירים מהאוסף הורדו למחסן .האוסף עובר רה-
ארגון
ד .בנסיון לשפר את השירות והנגישות לאוסף שבמחסן מתקיים מעקב אחר תשובות שליליות
כדי לבדוק מההסיבה לתשובות השליליות וכיצד ניתן לשפר את המענה. .
ה .ישנה עליה בהיקף רכש התוכן.
ו.

דיגיטציה :מושם דגש על כתובים בשפה העברית 999,999 .ספרים עוברים דיגיטציה.
הספרייה תפנה לאגודת הקוראים כדי לקבל חוות דעת אלו ספרים יש לשים בראש הרשימה.

ז .אתר האינטרנט החדש של הספרייה בשלבי סיום וכנראה יושק לקראת ראש השנה .יוקם
בלוג שיהיה במה לפרסומים .תהיה פניה לאגודת הקוראים לשתפם בנושא הכתיבה בבלוג.
ח .הספריה תהיה פתוחה בחופשת הקיץ (טרם הוחלט אם השעות תהיינה מקוצרות) .

תוכניות קרובות:
א .רכישה של  2מקראות דיגיטליות לקריאת מקרופילם ולצילום וסריקה ישירות בעת
הקריאה ,כולל תשלום עצמאי .מקראה אחת תושמנה באולם קריאה כתבי יד בעתיד הקרוב.
באולם קריאה כללית תוצב מקראה לקריאת עיתונים.
ב .שיפוץ באולמות הקריאה :מתוכנן דלפק שירות אחד לנושא תפעול שישרת הן את אולם
קריאה מזרח הן את אולם קריאה יהדות .כך תיווצר הפרדה בין שרותי היעץ ובין שירותי
ההשאלה והתפעול שתבטיח ניצול טוב יותר של ידיעותיהם של הספרנים המקצועיים .ננקטת
יזמה להכשרת ספרנים מומחי יעץ ולגיוס נוספים .יתאפשר מעבר בין אוק"מ ואוק"כ.
ג .מתוכננת העלאת מכונות הצילום לקומת אולמות הקריאה.
ד .מתוכננת החזרת אולם קריאה כתבי עת בזעיר אנפין בתוך אולם קריאה כללי.
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תוכניות רחוקות :הבנין החדש
אורלי העבירה סקירה על הפרוגרמה לבנין החדש .תוכניות פונקציות ,זיקות וקשרים זו
תהווה הבסיס לתחרות האדריכלים( .תועבר בנפרד).
הערות של הנוכחים על התוכנית:
א .בשל המקום המצומצם שמוקצה למחסנים האוסף הופך רחוק יותר במקום להיות קרוב
יותר.
ב .הפרופורציה בין אולמות הקריאה ושטחי ההנהלה אינה נכונה .יש להגדיל את אולמות
הקריאה על חשבון שטחי המשרדים.
ג .מדיניות האצירה :מחסן מרוחק ימנע החלטות מכריעות וחשובות במיון.
ד .בקשת מידע :מה היחס בין השטח בספריה הנוכחית ובין הספריה המתוכננת.
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