סיכום המפגש עם חברי ההנהלה 28 :באפריל 2019
נוכחים:
נציגי ההנהלה :אורן וינברג ,אלחנן ריינר ,אורלי סימון
נציגי ועד העמותה :כנה ורמן ,דינה אורדן ,נדיה זלדס
מטרת המפגש שיזמה ההנהלה הייתה להעביר עדכונים במגוון תחומים
 .1ארכיונים:
*מר וינברג ציין שבתקופה האחרונה הספרייה קולטת מספר הולך וגדל של ארכיונים
מגוונים ,ביניהם של דן אלמגור ,משפחת מס ,אליס שלוי ,עמוס גיתאי ואביו מוניו גיתאי,
אלי שילר ,בני לוי )שהיה מזכירו של סרטר( ,יומניו של גרף קסלר )ביבליופיל גרמני(,
ואוסף הטיוטות-לקראת-תשדירים של אבשלום קור .הוא גם ציין שחל גידול במספר
פניות יזומות של בעלי הארכיונים בבקשה להעבירם לספרייה.
*מר וינברג גם ציין שהספרייה מעמיקה את רישום הפרטים הכלולים בארכיונים כדי
לשפר את נגישותם.
*פיתוח רשת ארכיוני ישראל ממשיך .יתווספו ארכיונים פרטיים העוסקים באדריכלות
ותרבות.
 .2רכישת ספרים
* 800ספרים בתחום האסלאם נרכשו ביריד בקהיר.
*ספרים מאוסף הספרים של פרופסור שמואל מורה ,מומחה ליוצאי בבל וספרות ערבית
*ספרים לא ידועים ביידיש
*עדיין משלימים את פערי העבר גם מבחינת ספרים וגם בעיתונות.
 .3פרויקט כתיב :דיגיטציה של כתבי יד עבריים
http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/manuscript
במסגרת הפרויקט יכללו כ 90-אחוז של כתבי היד העבריים בעולם .אחוז מסוים של
ספריות ומוסדות שמחזיקים בכתבי היד אינו מסכים לשתף פעולה במיזם אבל ישנה
אפשרות לעיין בהם בעזרת פלטפורמה אחרת.
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 .4פרויקט פרידברג
https://fjms.genizah.org
פרויקט פרידברג )הוא פרויקט הדיגיטציה של הממצאים מגניזת קהיר( עובר לחסות
הספרייה

 .5עיתונות היסטורית:
http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx
*עתון הארץ :שנים  1919-1940הועלו לאתר עיתונות יהודית היסטורית

-

https://bit.ly/2YJZVn0
*העלאת עיתון "העולם" -נסרקו כל שנות השבועון החשוב של ההסתדרות הציונית בין
השנים https://bit.ly/2HMyPos - 1950-1907
*השלמת ההעלאה של "למרחב" -נסרקו לאתר כל שנות העיתון החשוב של תנועת אחדות
העבודה בין השנים  .1971-1954עוד לא קיים קישור קבוע אך ניתן לאתרו בקלות במאגר
העיתונות ובמרחב.
*נוספו לאתר עיתונים מפולין ,ארה"ב ואיטליה )נדיה התבקשה להציע כותרות
מאיטליה( .בעתיד יתווספו עיתונים ממזרח אירופה ודרום אמריקה.
*מימון כל הפרויקטים הוא מתרומות :הספרייה תשמח אם גם אנו נגייס תורמים
להעלאת עיתונות יהודית היסטורית.
 .6קטלוג ספרים בספריות שבבעלות קהילות יהודיות באיטליה
מתבצע ביעוץ של הספרייה
 450 .7שנות הדפוס העברי )בהכנה(
במסגרת זו מתבצעת דיגיטציה של ספרים שהודפסו עד תחילת המאה ה .20-הדגש בשלב
זה הוא על ספרים נדירים מאוסף הספרייה.
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 .8ישומוניםapps--
*שירי—ישומון חינמי למוזיקה עברית
שירי היא יוזמה של אמנים ישראלים מובילים שהקימו את מיזם "הפינג'אן הדיגיטלי",
במטרה להנגיש את המוזיקה הישראלית לקהל הרחב ,כמו גם לסייע לאמנים צעירים
לפרוץ ולאמנים ותיקים להתפרנס בכבוד.
למשימה נרתמו הספרייה הלאומית ,בה שמור מאגר המוזיקה הישראלית והיהודית
הגדול ביותר בעולם ,ומשרד התרבות והספורט ,הרואה ערך חשוב בהנגשת המוזיקה
הישראלית על כל גווניה לציבור הרחב.
שירי פועלת בחינם ובלי פרסומות ,אך דואגת לשלם תמלוגים על פי חוק ליוצרים ובעלי
הזכויות.
קישורים להורדת האפליקציה:
לאנדרואיד :קישור להורדה
ל :IOS-קישור להורדה
*ספרות עברית מודרנית—יועלו כ 1000-ספרים של מו"ל אחד .יושמו הגבלות על מספר
משתמשים בו בו-זמנית וגם על מספר ההורדות.
 .9חינוך
הספרייה משתפת פעולה עם משרד החינוך בהקמת מרכז למדעי הרוח שבו משתתפים
מורים ותלמידים .המטרה היא לקדם ולהעצים את מעמד מדעי הרוח במערכת החינוך.
המורים משתתפים בהשתלמויות והתלמידים מגיעים לספרייה כפעילות שיא.
 .10מערכת )CRM (customer relations management
הספרייה מכניסה מערכת משותפת לכל מחלקות הספרייה אשר ייצור מאגר אחד של
לקוחות הספרייה ויאפשר מעקב מבוקר ומסודר בפניות לספרייה בתחומים שונים :יעץ.
כתיב ,זכויות יוצרים.
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 .11מערכת עלמא
מערכת עלמא תחליף את אלף החל מה 19-בנובמבר .המערכת החדשה תיכנס בהדרגה
ובצורה מבוקרת .יתקיימו הדרכות לקוראים.
 .12הבניין החדש
*מר וינברג ציין שרוב תשומת הלב של ההנהלה מופנית כרגע לבניין החדש .ולכן יצומצמו
השקעות בבניין הנוכחי.
*בשלב זה הקבלן פועל מהר יותר מהמוסכם בלו"ז .מצפים שהבנייה תסתיים לקראת
סוף שנת  2021ושהמעבר לבניין החדש יארך כ 4-חדשים .עוד לא ברור לגמרי אם שני
הבניינים יעבדו זמנית במקביל.
*מר וינברג יזמין את חברי ועד העמותה לסיור באתר.
*נציגי ועד העמותה העלו הצעה שיוקצה שטח ל"פינת אוכל" שבו קוראים יוכלו לאכול
)כגון בספריית הרמן( כדי לאפשר אכיפה של איסור אכילה במרחבים הציבוריים .גם
הצענו הקצאת אזור כזה בבניין החדש.
*בתגובה לשאלתנו בדבר עמדות-העבודה ובתגובה להדגשת חשיבותן עבורנו קיבלנו
תשובה שבמהלך חודש מאי יוצב  mock-upשל עמדות הישיבה המוצעות )שיהיו
מגוונות( ונציגים של הקוראים יוכלו להביע דעה.
בסוף המפגש הועלו כמה נושאים מול אורלי
 .1פרסום באולמות של ציוד להשאלה—כולל מטען אוניברסלי למחשבים ניידים,
מחשבים ,עכברים ,וכו'
 .2תוספת שעות פתיחה .אורלי תבדוק אם יש אפשרות להאריך את שעות הפתיחה עד
השעה  21פעם או פעמיים בשבוע ,לפחות בעונת הקיץ.
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