דברי היו"ר פרופ' יוסף שלמון,
עמותת הקוראים בספרייה הלאומית הוקמה כלפני שנתיים .בין מייסדיה שניים כבר אינם
אתנו :פרופ' יונתן פרנקל וד"ר אברהם גרינבוים .העמותה הוקמה כעמותה עותמאנית לפי כל
ההליכים המקובלים נרשמה כדין .חבריה כוללים את כל המעונינים בעתידה ותפקודה של
הספרייה הלאומית .ועד העמותה נבחר באסיפת החברים והוא כולל שבעה חברים ,ביניהם
אנשי אקדמיה ,ואנשים אחרים הצריכים לספרייה כמו מתרגמים .כיום רשומים ברשימת
התפוצה של העמותה למעלה משלוש מאות חברים.
ועד העמותה ליווה את הליכי החקיקה בכנסת שהעניקו לספרייה מעמד עצמאי ,מנותק
מהאוניברסיטה העברית .חברי הועד גם הופיעו בפני ועדת החינוך של הכנסת שבמסגרתה
הוכן החוק המתאים .הספרייה מנוהלת היום ע"י דירקטיריון שבראשו עומד מר דוד בלומברג,
ונציגי 'יד הנדיב' לוקחים חלק פעיל בתכנון הספרייה הלאומית החדשה .כפי שידוע 'יד הנדיב'
הקציבה סך של  100מליון דולר להקמת הספרייה החדשה ,בתנאי שסכום דומה ינתן ע"י
ממשלת ישראל .תכנון המבנה החדש של הספרייה נמצא בעיצומו ,עדיין לא הוחלט על
המיקום .קיימות שתי אפשרויות האחת בקרית הלאום והשניה בגבעת רם .הספרייה עברה
גם שינוי מבנה ארגוני ,שהוא לא מעיקר ענייננו היום.
אני רוצה לעמוד על מספר הישגים ואולי גם על אי הצלחות של העמותה.
קודם כל הספרייה עברה תהליך של התחיות .מאז העלייה של הספרייה האוניברסיטאית
להר הצופים ,כשספרים רבים נדדו אתה ,היו שנים בהן הספרייה בגבעת רם הדלדלה ,מספר
הקוראים ירד ,והיתה איזו אווירת דכדוך .כמי שמכיר את הספרייה מיום הקמתה הייתי מיצר
על המצב ,ולעתים הייתי כבר מזמזם לי פסוקים מתאימים ממגילת איכה.
אני רוצה לציין שבשנים האחרונות חזרה הספרייה לימיה הטובים ,כאשר אולם הקוראים
ביהדות ובמזרח גדוש בקוראים ברוב שעות היום .אינני יודע איך להסביר את השינוי ,אולי
הוא גם מושפע מתשומת הלב של העמותה לנעשה בספרייה.
הנוכחות של חברי ועד העמותה בספרייה על מחלקותיה ,נותנת להנהלת הספרייה היזון
שוטף על הנעשה בה.
אנחנו מתריעים על כל בעיה בה אנחנו נתקלים ,מפרישת רשת של האינטרנט ועד למצבם
של השירותים .אני רוצה לציין שאנחנו נענים לבקשותינו מצד הנהלת הספרייה ,בעיקר מצידו
של המנהל מר שמואל הר-נוי .רצוננו להיטיב עם הספרייה וקוראיה בגישה חיובית ובשיתוף
פעולה עם ההנהלה עושה את הרושם הנכון.
הרבה תיקונים ושיפורים שאירעו בספרייה בשנתיים האחרונות הם הודות להשתדלותנו.
מדברים קטנים כמו הוספת שקעים למחשבים ,העמדת שולחנות עבודה בכניסה ובלובי של
חדרי הקריאה ועד לועדת רכישה שהקמנו ,אשר מלקטת אינפורמציה על ספרים חסרים
ומעבירתה למחלקת הרכש .אתן לכם דוגמא .בקטלוג הספרייה מופיעים עשרת אלפים
פריטים שנעלמו .לאחר בקשות שלנו לרכישה חוזרת של החסר ,נעשתה בדיקה מדוקדקת
באוספים והרבה מהפריטים החסרים נמצאו.
הגענו להסכמה עם ההנהלה שנציג שלנו ישב כמשקיף בישיבות של הדירקטריון .ואכן הוסכם
שד"ר אביעד הכהן ,חבר ועד העמותה ,ישב בגוף הזה.
אנחנו עומדים בקשר אלקטרוני עם חברים בארץ ובעולם ,ושמחים לעדכן את המעונינים בכל
הקורה.
לאחרונה הצלחנו להשיג תרומה מחבר בחו"ל ,אשר הכניס את הספרייה כחלק מצוואתו.
הסכמנו עם ההנהלה שכל כסף שיגויס דרכנו יוקדש לרכישת ספרים .ככל שנצליח יותר
בסעיף גיוס הכספים נזכה בהכרה ובהשפעה על הנעשה בספרייה.
בהשפעתנו הורחבו שעות הקריאה בספרייה ,אשר תישאר מעתה פתוחה עד השעה
שמונה בערב ,בארבעה ערבים בשבוע.
ת.ד ,39118 .גבעת רם ,ירושלים 91390
info@nlreadership.org.il

P.O.B 39118, Givat Ram, Jerusalem, 91390
www.nlreadership.org.il

אי הצלחה גדולה שלנו היא בכך שלא הצלחנו למנוע את סגירת חדר העיתונות .אמנם
הובטח לנו כי שני חדרי עיתונים יוקמו באולמות הקריאה ,אולם בינתיים חדר העיתונות סגור
כבר מספר חודשים והחדרים המחליפים עדיין אינם מתפקדים.
אנחנו נשמח לצרף כל חבר מהארץ ומחו"ל שירצה להצטרף לעמותה או לרשימת התפוצה
וירצה לתרום מזמנו לפיתוחה.
אנחנו פונים לחברים לבדוק סביבם אם יש אנשים שירצו לתרום לספרייה .זו תרומה
שאשפר להנציח אותה ויש בה שירות מובהק לקהילה.
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