האסיפה הכללית הרביעית
סיכום דבריה של יו"ר העמותה :דבורה ברגמן
קשה לקבוע תאריך ברור לפעילות העמותה בנושאים השונים ,לכן הדו"ח על הישגינו השנה אולי גולש קצת אחורה.
להלן כמה נושאים שבהם הושגו שיפור או התקדמות בספרייה ,ואשר יש לנו בהם חלק גדול או קטן.
 .1כללית :יחסינו עם ההנהלה טובים מאוד .יש שיתוף פעולה פורה .מקשיבים לכל דברינו ובאים
לקראתנו .אמנם היינו רוצים שדברים שהוסכם עליהם יתקדמו יותר מהר.
 .2יש לנו הזמנה פתוחה לפגישות עם יו"ר הדירקטוריון ,מר דוד בלומברג.
 .3הוצב לוח מודעות של העמותה באולם הקפטריה והוא כבר צר מהכיל .מנסים להפעיל לוח נוסף.
 .4נעשית פעולה לשיפור התחבורה אל הספרייה וממנה.
 .5הספרייה עוברת להזמנת ספרים אלקטרונית.
 .6התחלה של מהלך לדיגיטציה של נכסי הרוח העיקריים של היהדות (מפעל מיוחד בתוך המפעל
הגדול של הדיגיטציה שהספרייה מוליכה) .נצא בקרוב בשאלון לקוראים שיזמין חוות דעת על
עשרת הספרים הראויים לקדימות דיגיטציה עם ( OCRאמצעי חיפוש בטקסט) .הצענו לפתוח
פרויקט חלוץ :מילון בן יהודה .הנהלת הספרייה משתפת פעולה.
 .7נוספו שעות קריאה באולם כתבי היד והארכיונים
 .8ההנהלה הגיעה להחלטה להשאיר את אוסף שלום בצביונו הנוכחי ,ולטפחו כפי כמקובל.
 .9הוחזרה באופן חלקי תצוגת כתבי העת .מדברים על הקמה מחדש של אולם העיתונות בשלמותו.
 .11בשנה שעברה יצרנו אפשרות לקוראים להזמין רכישה של כל פריט שאינם מוצאים בקטלוג ונחוץ
להם למחקר .הקוראים אכן מזמינים והספרייה בדרך כלל רוכשת .בהמשך לזה הגענו להסכם עם
אוצר האוסף של יהדות שלפיו יוכלו הקוראים להזמין מאמר מכתב עת שחסר בספרייה.
הספרייה תשקול בחיוב הזמנת הכרך החסר .אנו דנים גם באפשרות להעמיד לרשות הקוראים
מאמרים שמופיעים באינטרנט ואפשר להורידם רק תמורת תשלום .הנושא בדיון.
יוזמות
.1הקמת וועד מייעץ שחבריו הם קוראים בספרייה ,מן הארץ ומחו"ל ,בעלי שם ומשקל ציבורי .הוועד יתכנס
פעם או פעמיים בשנה .עד כה הסכימו להשתתף  3אנשים.
 .2הרחקת הרעש מן האולמות בעת ההכנה למופעים ציבוריים .בטיפול.
 3אנו דורשים שמירה יותר הדוקה על האוסף ,כולל שמירה בפתח האחורי .עד כה לא נענינו בחיוב .ממשיכים.
 4רענון והתחדשות של מחלקת ההשאלה הביתה .בדיון.
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