סיכום מפגש עם ההנהלה 26.1.2017
נוכחים :אורלי סימון ,ראש אגף שירותי קהל
עמותת הקוראים; סוזאן פרימן; דן ביתן; דינה אורדן; בנימין ריצ'לר; כנה ורמן
הנושאים שהועלו התיחסו גם לבניין החדש וגם לבניין הקיים:
 Iהבניין החדש
אורלי דיווחה שהבניין מתקדם ,ליתר דיוק החפירה מתקדמת .משך זמן החפירה המשוער כשנה.
 .1חברי הוועד שאלו לגבי אפשרות של ארגון מפגש בין אנשי התכנון של הבניין החדש ובין
שני הצוותים שבהם ייצוג לאנשי הועד :הצוות הכללי )דן וסוזאן( וצוות אולמות הקריאה
)שמחה עמנואל; אלישבע באומגרטן; כנה ורמן( .אורלי ענתה בחיוב .בינתיים דן וסוזן נפגשו
עם אנשי התכנון.
 .2דן ביתן העלה את שאלת התחבורה לבניין החדש .מסתבר שבניגוד לרושם שהתקבל במפגש
הציבורי על הבניין החדש באוגוסט ,הרכבת הקלה לא תעבור ליד הספרייה .אנשי התכנון
חייבים להתייחס לבעייה ולשקול התקנת מגרש חנייה שיהיה בו די מקום למכוניות הקוראים.
אנו רואים את סוגיית התחבורה הציבורית לספרייה כחשובה ביותר.
 .3הועלתה השאלה האם מתוכנן 'אולם רעש' בצמוד לאולמות הקריאה ,בנוסף לחדרי הלימוד.
 .4הועלתה השאלה של הרושם הראשוני שיקבלו הנכנסים לבניין .האם הם עתידים לראות
ספרים בעברית או באנגלית? סוזאן סבורה שעל הספרייה החדשה להדגיש את חשיבות אוספי
יהדות וישראל ולכן נחוץ שיהיו בעברית.
 .5הועלתה השאלה האם יהיה אגף ספרי יעץ בספרייה .אורלי השיבה שמתוכנן אגף יעץ עם
אוסף צמוד לו .לא ברור אם יהיו ספרי יעץ בכל קומה .דן סבור שכדאי לשלב את 'אזורי הרעש'
עם היעץ.
 .6במענה לשאלה כמה זמן צפויה הספרייה להיות סגורה בזמן המעבר לבניין החדש אורלי
דיווחה שבקרוב יוקם צוות תכנון שיעסוק בנושא.
 .7הבקשה להעלאת תרשימים של הבניין החדש ללמרשתת נענתה בשלילה עקב נזילות
התכניות בשלב הזה.
 .8הספרייה תשתתף בקונגרס העולמי למדעי היהדות שיתקיים בקיץ  .2017עתיד להתקיים
)ביוזמתו וארגונו של פרופסור אלחנן ריינר ,מנהל האקדמי של הספרייה( מפגש במסגרת
הקונגרס העולמי למדעי היהדות שבו יוצגו תכניות הבניין.
 IIהבניין הקיים
 .1ביקורי קבוצות :דינה ,דן וסוזאן התלוננו על הרעש שנגרם בעת ביקורי קבוצות באולמות
הקריאה ובעת שהות קבוצות המבקרים באולם חלונות ארדון .עלתה השאלה האם יש צורך

להכניס קבוצות ,בעיקר של ילדים ,לאולמות הקריאה והאם בכלל יש טעם להביא אותם
לספרייה בגיל צעיר .אורלי טענה שחוק הספרייה הלאומית דורש מההנהלה לדאוג שהאוכלוסיה
הצעירה תכיר את הספרייה .לשם כך אף הוקם 'אגף חינוך' בספרייה .אגף זה אף מנהל מעקב
וביקורת עצמית ולטענת אורלי מהשאלונים ומההערכות שהוא מפיץ עולה שיש חשיבות
בהבאת צעירים לספרייה .כנה טענה שאין טעם להביא ילדים לפני גיל ) 16כך גם נוהגים
בספריית הקונגרס(.
 .2אורלי דיווחה שנמצאה מנהלת לדלפק יהדות-מזרח.
 .3בעיות העברת ספרים נחוצים למחסן המרוחק :סוכם שנדיה תהייה בקשר ישיר עם האחראים.
 .4סדנאות לקוראים על מאגרי מידע :כנה הציעה שיוכנו תכניות הדרכה שיימצאו באתר
הספרייה .אורלי דיווחה שפיתוח ההדרכות המקוונות נמצא בתוכנית העבודה של אגף שירותי
קהל..
 .5דינה העלתה את שאלת השימוש בחדרי הלימוד והשתלטות של אנשים על החדרים ושאלה
אם ניתן לפתח הזמנה אלקטרונית כדי להבטיח שלא רק בעלי זרוע יהנו מחדרי הלימוד .אורלי
הבטיחה להעלות את הנושא בדיוני ההנהלה.
 .6תחזוקה :דן העיר על ירידה הנוגעת לתחזוקה ולנקיון .מנורות שרופות אינן מוחלפות; הזרם
במקררי המים – זרזיפי .מכשירי הזיהוי של ספרים בכניסה לאולמות אינם משוכללים דיים;
לעיתים קרובות מדי הם מצפצפים משום שהספרנים שוכחים להשתיקם .נחוץ מכשיר שיחסום
את היציאה כליל אם לא ניתנה רשותו של הספרן .כנה העירה על המצב המביש ששורר באזור
ה"צפרדע" מחוץ לבניין.
 .7כנה העירה ששירות הזמנת הספרים מהמחסן לאולמות הוא יעיל ומרשים ביותר .אורלי
דיווחה על המהפך במחסן והמליצה שנכתוב מכתב תודה לאלכסיס ,מנהל המחסן.

