סיכום המפגש בין הנהלת הספרייה וחברי וועד עמותת הקוראים
 11בספטמבר 4112
נכחו מטעם ההנהלה :אורן וינברג ,חגי בן-שמאי ,אורלי סימון
נכחו מטעם העמותה :נדיה זלדס ,דינה אורדן ,בנימין ריצ'לר ,דן ביתן
חברי ההנהלה הציגו פרויקטים חשובים שהספרייה יזמה ומנהלת בשימת דגש על הפרויקטים
הדיגיטליים
א .פרויקטים דיגיטליים
 .1כתבי יד עבריים:
-העלאת כתבי יד עבריים ברשת והנגשתם .נחתמו הסכמי שיתוף פעולה עם מספר ספריותגדולות בעולם המחזיקות כ"י עבריים .בשלב מאוחר יותר יתכן ויטופלו גם האוספים הקטנים
יותר.
-הספרייה גם שוקדת על פיתוח פלטפורמה לקריאת כתבי היד ולעריכת חיפושים .האתר מיועדלחוקרים אבל הספרייה גם מבקשת לעורר עניין בציבור הרחב על ידי הצגת הסיפור מאחורי כ"י
מעניינים.
-בעתיד יתכן שגם פרויקט פרידברג (גניזת קהיר) יכלל בפרויקט זה. .2רשת ארכיוני ישראל :עניין של מורשת
-הספרייה מנהלת פיילוט שמאפשר חיפוש אחיד בתשעה ארכיונים ,ביניהם ארכיון שיטים,ארכיון טרומפלדור ,חלק מארכיון ז'בוטינסקי ,יד יערי ,יד טבנקין ויד ביאליק-- .ארכיון צה"ל ,גנזך
המדינה ויד ושם אינם כלולים בפרויקט זה.
 .3מסע בזמן:
-הועלו לרשת  101,111כרזות ותמונות של אפמרה ממקומות שונים בעולם .קיימים שיתופיפעולה עם  20שותפים ומוסדות.
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/time_journey/Pages/default.asp
x
 .4אתר הפיוט והתפילה
-אתר הפיוט יקלט בספרייה ,וכעת עובדים על פיתוח האתר המבוצע בשיתוף עם סנונית .5בית לזמר העברי
-התקבל מימון ייעודי לפתיחת חומרים מארכיון הצליל לרשת באופן נגיש ופתוח לציבור הרחב. .6המרכז לאמנות יהודית
 411,111פריטים מאוסף זה הועלו לרשת והקטלוג של המרכז עבר מחשוב
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/cja/Pages/default.aspx
 .7אמנות חזותית
-הפרויקט נוגע לחומרים בתחום התיאטרון ,עיצוב ,אדריכלות ואומנויות שימושיות .8עיתונות
-מקווים להוספת עיתונות יהודית מפולין (מהספרייה הלאומית הפולנית) -מתן גישה לעיתונות יום-יומית בצורה דיגיטלית בתוך הבניין :הפרויקט כולל  01עיתונים +שמירה לדורות ע"י דיגיטציה.

-עיתונות פלשתינאית מלפני —1421טרם הועלה לאתרhttp://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx
 .9ספרים דיגיטליים
-הספרייה מודעת ומטפלת בבעיות בשימוש בספרים דיגיטליים בתוך הבניין .עד סוף 4112תהיה גישה לכ 0011-ספרים סרוקים  14,111 +ספרים אלקטרוניים—רובם בעברית כולל מה
שכבר עבר דיגיטציה ע"י הספרייה .כל הספרים הללו יהיו נגישים בתוך הבניין .הספרייה פועלת
להנגשה אחידה ,לחיפוש בסדרות ,רשיונות שימוש ,איחוד פורמטים .העברת ספרים אלקטרוניים
לספרייה ע"י ספקים עוברת שינויים וישנם מגבלות על השימוש בספרים אלו.
ב .מינויים חדשים בספרייה
-אביעד סטולמן הוא כעת מנהל אגף אוספים-חגי בן-שמאי הוא המנהל האקדמי-יואל פינקלמן מונה לאוצר יהדות (במקומו של אביעד סטולמן)-הדר מילר הוא ראש אגף שירותים טכנייםג .הבניין החדש
-תאריך היעד להשלמת הבניין הוא שנת .4114-התכנון הקונצפטואלי הושלם .מתוכננת חשיפה של התכנית הסכמתית לקהל הקוראים .עדייןאין תכנון פרטני .נציגים מטעם עמותת הקוראים יוכלו להעביר הערות על התכנון לחברי ההנהלה
אשר יעבדו מול החברה לבניין.
-הספרייה קיבלה תרומה נוספת מתורם יהודי אמריקאיד .מצב המחשוב הציבורי
-תשתית התקשורת האלחוטית שודרגה באופן משמעותי במהלך ספטמבר  4112וזו מאפשרתכעת לחיבור מכשירים רבים יותר לרשת וגלישה במהירות טובה.
-החלפת המחשבים הציבוריים תתבצע במהלך חודש נובמבר .4112ה .שיפור משמעותי בשירות ממחסן הספרים
-אחוז התשובות השליליות מהמחסן ירד באופן משמעותי ביותר ,לכדי מחצית .כמו כן טופלואלפים תשובות שליליות שהצטברו בשנים האחרונות.
-המחסן עבר תהליך ייעול .רב הספרים מגיעים בטווח של  01עד  21דקות מזמן ההזמנה.בדיקת המצאי מתקדמת ,כרטסת העיתונות מוחשבה ופועלים להעביר את מערכת ההזמנות
לעיתונות לתוך המערכת של ההזמנה המקוונת ישירות מן הקטלוג.
ו .צמצום שעות הפתיחה באולמות הקטנים
-בשל הכמות המועטה של קוראים בשעות הפתיחה המורחבות בחלק מן האוספים המיוחדים,בשנת  4110יחול צמצום באולמות כגון אדלשטיין .על כך תבוא הודעה.
ז .חנות מקוונת
-תפתח חנות מקוונת שתאפשר רכישת פריטים ,קטלוגים ,כרטיסים לאירועים וביצוע תשלומיםלשירותי הספרייה (כגון דמי מנוי והשאלה בין-ספרייתית)

נושאים שהועלו ע"י חברי הוועד
 .1בעיות בקריאת ספרים אלקטרוניים
 .4הבעיות ברשת האלחוטית
 .0חשיפת תכניות הבניין החדש לקוראים
 .2סגירת הספרייה ליומיים באוקטובר ,ממש לפני תחילת השנה האקדמית .נאמר לנו שזה כינוס
של פורום בינלאומי מאד חשוב ושהספרייה פתוחה לציבור יומיים במשך חול המועד סוכות .כמו
כן ,המגמה היא להימנע מסגירת הספרייה לציבור.
 .0פירוק אוסף היעץ
 .0המצב באוספים באולמות—הצורך בבדיקת מדף שוטפת כדי לוודא שכל הספרים במקומם.
כעת חלק מהסדרות כגון של ספרי מקרא אינם מסודרים לפי הסדר.
 .0רעש מהפטיו הסמוך לאוק"י
 .1בקשה לעדכון הסטטוס של פרויקטים שלהם הספרייה ביקשה תגובות או הצעות מהקוראים,
כגון חיפוש במרחב ,או מפגש נוסף של קבוצות חוקרים עם מחלקת יעץ כדי לדון בצרכים
המיוחדים של החוקרים הפוקדים את הספרייה.
 .4בעיית הרעש מרשרוש שקיות הפלסטיק—הוצע שימוש בתיק פלסטיק קשיח שקוף

