סיכום השאלון לקוראים:
א .דברים חיוביים שמומלץ לשמר:
 .9שירות אדיב ,אישי ,ומקצועי של הספרנים .קיימת אוירה נעימה בספרייה.
 .2שמירה על הרמה הגבוהה של האוספים ,ועל הנגישות לחומרים (מדף פתוח)
 .8שמירה על מאפייני מרחביים התורמים לקיומה של קהילה של קוראים וחוקרים קבועים
הנועצים ומייעצים זל"ז.
(מרחב פתוח ,אך אינטימי ,המאפשר לראות מיהם הנוכחים ומעודד תקשורת)
 .4המשך הדיגיטיזציה והרחבת הנגישות באינטרנט
 .5המשך רכישת תוכנות דיגיטליות ,ופרסום הרכישה ברחבי הספרייה (לא רק באתר
הספרייה!)
 .6שעות פתיחה מורחבות
 .7הספר ייה ממוקמת בסביבה פסטורלית ונעימה ומשרה אוירה רגועה ונעימה
 .8שמירה על אוסף שלום כיחידה עצמאית
 .9שמירה וטיפוח של המכון לתצלומי כ"י
 .99שעות פתיחה מורחבות
 .99קפיטריה במחירים שווים לכל נפש ומלתחה ידידותית.
 .92מחלקת השאלה ושירות יעץ יעילים
ב .תיקונים ושינויים רצויים
 .9החזרת או"ק עתונות פתוח ועשיר שמהווה כלי מחקרי ממדרגה ראשונה לצורך
התעדכנות בחידושי המחקר
 .2נסיון לאתר ספרים אבודים
 .8קיצור זמן ההגעה של ספרים מן המחסן
 .4שיפור השאלה בין-ספרייתית במיוחד מהר הצופים
.5ארגון של הקטלוג הידני של המכון לכ"י יהודיים  -קטלוג (מבולגן) של אוסף בעל חשיבות
גדולה ביותר!
 .6ענייני צילום ,וסריקה:
א .אפשרות סריקה וצילום במצלמה דיגיטלית של ספרים נדירים
ב .נסיון להוזיל עלות הדפסה ממיקרופילם שכרגע הנה גבוהה מאד
 .7מחסור במקרנים למיקרופילמים ,ובמיקרופישים בספרייה
 .8פתיחת הספרייה בשעה  8בבוקר  -כרגע ממתינים רבים בין  8-9בקפיטריה לפתיחת
הספרייה
 .9ויסות החימום והקירור בספרייה
 .9הקפדה על השקט בספרייה מצד הספרנים ,הקוראים (ובמיוחד הטלפונים הסלולריים)
 .99שיפור נגישות למוגבלים  -במיוחד לגלריה
 .99הכנת תיקים מניילון שקוף עמיד שיימכרו במחיר עלות לקוראים ,ויוכלו לשמש כתיק
קבוע המאפשר כניסה לספרייה למי שירצה בכך( .השיטה יושמה בהצלחה בקיימברידג'
אנגליה)
 .92מעבר חופשי בין אולמות הקריאה
 .98השלמת פער ברכישת ספרים ,במיוחד בשנים האחרונות
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 .94שמירה טובה יותר על ספרים ישנים
 .95מחסור במקום לספרים באוסף שלום
 .96הרחבת שטח המדפים באולמות
 .97הוזלת המחירים בקפיטריה
 .98להמשיך בסריקת ספרים נדירים
 .99שיפור הקטלוג המקוון בעיקר במה שנוגע לכפילויות (אותו מחבר מופיע מספר פעמים)
או לאיחודים שגויים (אולי אפשר לתת אפשרות לקורא להעיר הערה ספציפית לגבי הפניה
ערך מסוים)
 .29לאפשר בעת הצורך עיון בכתבי יד מקוריים
 .29יש לאייש את שירותי הצילום למשך שעות הפעילות של הספרייה .לעתים לא די בשירות
המכונות
 .22בחורף יש לאפשר שמירת מעילים תלויים במלתחה.
 .28תחזוקה שוטפת של השירותים .בשירותי הנשים שלאחר השיפוץ ,חסר דרך קבע סבון
בשניים משלושת המכלים ונייר המגבות אוזל במהלך שעות הבוקר המוקדמות.
ג .הצעות לחידושים
 .9לוקרים לבאי הספרייה לאחסון חפצים אישיים .הדבר יקל מאד על מי שאינם ממונעים
ונאלצים לשאת עימם ציוד כבד הלוך ושוב.
 .2קרלים לספרים שהוזמנו מן המחסן על ידי הקוראים ונשמרים עבורם
 .8אפשרות חניה לכל הקוראים
 .4הקצאת מקום ללוח של "חדשות הספרייה" במקום בולט (בכניסה לאולמות למשל)
 .5סגירת מתחם הפעילות של הספרניות לשמירה על השקט בספרייה
 .6הקצאת מקום מוסדר לתפילה
 .7שירותי צילום.סריקה בהזמנה בתשלום
 .8אפשרות לצילום במצלמה דיגיטלית
 .9להפוך את הספרייה למרכז תרבותי פתוח (קונצרטים ,ערבים ספרותיים ,תיאטרון)
 .99להנפיק כרטיסי קורא שישמשו לכניסה לספרייה ויאפשרו בקרה על הנכנסים והיוצאים
 .99פינת אוכל לא בתשלום  +מתקן מים
 .92קופסה למחזור נייר
 .98קפיטריה מגוונת יותר
 .94עמדות מחשב לשם כתיבה היתה חוסכת לקוראים טלטול של מחשביהם האישיים.
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