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 .9שירות באולמות:
*אנו תמהים על היעדרם של מנהלי אולמות.
*אנו תמהים על ההפרדה בין הרשויות .העובדה שספרני היעץ שייכים למחלקת יעץ
וצוות הדלפק שייך למחלקת השאלה מותירה את אולם הקריאה ללא יד מכוונת
ומובילה להזנחתו.
*אנו מבקשים הכשרה טובה יותר של הצוות הסטודנטיאלי .העובדים באולם אמורים
להכיר את האולם שעליו הם מופקדים ,על מורכבותו ועל אוספיו.
*אנו מבקשים ניהול יותר אפקטיבי של אולם קריאה יהדות .נקודה כואבת היא היעדר
בדיקות מדף שוטפות .פעמים רבות הספרים ,במיוחד בסדרות ,אינם נמצאים
במקומם ואינם מוצבים על פי הסדר הנכון .נושא נוסף :הצוות לא היה מודע להוצאת
ספרים מהאולם (במקרה זה ע"י גורמים בספרייה לצורך החלפת מדבקות).
 .4אוספים מיוחדים :אנו סבורים שהאוספים המיוחדים בספרייה כגון אוסף שלום
ותצלומי כתבי יד חיוניים למחקר ואף מייצבים את מעמדה של הספרייה כאבן שואבת
לחוקרים מרחבי העולם .אנו מבקשים להבטיח את פיתוחם וחיזוק מעמדם של
אוספים אלה.
 .8חיזוק האוסף הכללי :האוסף הכללי הוא תומך חיוני למחקר היהדות (כולל ספרי יסוד
באנתרופולוגיה וסוציולוגיה וכו') ואנו מבקשים שיושם דגש על פיתוחו והרחבתו.
 .2אתר האינטרנט :מערכת החיפוש הנוכחית במאגרי המידע מסורבלת .אנו מבקשים
שינקטו צעדים שיביאו לשיפורה .אנו מבקשים להזכיר שבעבר הצענו פיתוח virtual
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 .5הודעות ייעודיות לקוראים :באתר האינטרנט הנוכחי ההודעות לקוראים מוצנעות .יש
לפעול כדי להבליטן.
 .6פעילות תרבותית בין כתלי הספרייה :אנו מתחננים בפני מארגני אירועי התרבות
ואירועי היח"צנות המתקיימים בספרייה להקפיד על שמירת השקט ולהימנע משיבוש
הפעילות באולמות.
 .7רעש ואבק ושימוש בחומרים מסוכנים :אנו מבקשים שהנהלת הספרייה תפקח על
הקבלנים העוסקים בשיפוצים ובנייה כדי להבטיח שבריאותם של יושבי הספרייה
תשמר .יש להקפיד שלא יעשה שימוש בחומרים מסוכנים כגון דבק מגע וטרפנטין
בשעות הפעילות של הספרייה.
 .3מטרה עיקרית :מבלי לפסול את תפקידה הציבורי של הספרייה אנו מבקשים
שהספרייה תמשיך להיות נאמנה לייעודה כספריית המחקר המובילה בישראל .יש
לשים דגש על פיתוח התחום האקדמי .יש מקום לקדם מחקר בין כותלי הספרייה על
ידי הענקת מלגות ומענקים לחוקרים בתחום היהדות או למומחים שישקדו על כתבי
היד העבריים האצורים בספריה.
 .1שיתוף הקוראים בתכניות לבניין החדש :גם זה נושא מרכזי עבורנו .אנו ממליצים
שציבור הקוראים כולו ייחשף לתכניות הבנייה ושתינתן לו האפשרות להשמיע את
קולו ולהעיר את הערותיו .אנו מברכים על האפשרות שלשני נציגים מטעמינו תינתן
במה להביע את עמדת העמותה.
 .90שמירת המסורת של הספרייה :גם בתוך תהליך מואץ של שינוי אנו מבקשים לשמור
ולשמר דברים שהפכו למסורת בספרייה .נצביע לדוגמא על קהילת הקוראים שנוצרה
באולם קריאה יהדות בזכות פעולתם של הספרניות ושל מנהלי האולם.
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