סיכום מפגש זום  30באפריל 2020
נוכחים :אורלי סימון ,ראש שירותי קהל בספרייה
דינה אורדן ,דן ביתן ,אסתר חזון ,נדיה זלדס ,סוזן פריימן ,ברכה יניב (ועוד קורא לא מזוהה)
במפגש שיזמה אורלי היא דווחה על מספר נושאים הנוגעים לפעילות הספרייה בתקופת הקורונה
ותוכניות לפתיחתה של הספרייה כשזו תתאפשר.
 .Iעבודה שותפת
פרויקטים
הספריה ממשיכה בפרויקט הדיגיטציה (גוגל בינתיים הפסיקה)
חלק מן העובדים (גם מהבית) ממשיכים בעבודה השוטפת או בפרויקטים כגון תיקונים
של זהויות בקטלוג ,פרויקט כתיב ,בית לזמר העברי ועוד.
שירותי יעץ
עובדים באופן מקוון דרך הצ'אט והווטסאפ .יש עליה גדולה בפניות של קוראים מהבית
שירות אספקת עותקים
ניתן להזמין דרך האתר סריקות של מאמרים או חלקי ספרים (כפוף לזכויות יוצרים)
בתשלום .המידע והמחירון נמצאים באתר של הספרייה.
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/services/interlibrary%20loan/Pages/defa
ult.aspx

עדכון בקטלוג
כעת ניתן לראות מה נגיש בצורה מקוונת .במיונים בצד מסך החיפוש מופיע רובריקה:
"גישה דיגטלית מרחוק"
מחלקת התרבות והחינוך
מחלקת החינוך מציעה גישה לאירועי תרבות שונים וגם לאירועים שצולמו בעבר
מחלקת החינוך גם מציעה חומרים למורים
כמו כן נפתחה גישה לציבור לספרי אודיו
 .IIהבניין החדש
העבודה באתר הבנייה נמשכת
כמו כן מנצלים את התקופה הזאת להכנת ברקודים במחסן (שנחוץ למעבר לספרייה החדשה)
 .IIIהיערכות לפתיחת הספרייה
בשלב ראשון יפתחו רק אולם קריאה כללי ויהדות .האולמות הקטנים לא יפתחו.
הוכנסו מחיצות בדלפקים.
יהיה מכסה של מספר קוראים (בערך  )50וישבו בריווח ותתחייב ישיבה במקום ספציפי.
הכניסה תתאפשר רק בהזמנת מקום מראש.
יהיו שתי משמרות של  3שעות כל אחת והספרייה תפעל מהשעה  9עד  .16בהפסקה בין המשמרות
תתבצע חיטוי.
הקפטריה לא תפעל
הספרייה תדאג להגברת ניקיון השירותים ואולי גם לריווח (שימוש רק בכמה תאים לא צמודים)
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המטרה היא לאפשר לקוראים לאסוף ולצלם חומרים .לא תתאפשר ישיבה בספרייה ליום שלם.
הכניסה לקמפוס היא רק דרך השער הראשי ומחייבת הצהרת בריאות ,גם הכניסה לספרייה
מחייבת הצהרת בריאות (= 2הצהרות).
אורלי גם דווחה על רעש מהעבודות על הרכבת הקלה והפחתה מאד משמעותית של מקומות
החנייה עקב כך.
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