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פאנל-עתיד הספריות 



י "ות ספריות חברות מאל/חזון מנהלי

לעתיד הספריות
ספריית מכללת יזרעאל, מרזיןאולגה •

ספריית מכון וויצמן, ון קולריק'ג•

ספרית המכללה האקדמית גליל מערבי, זהבה סנטו•

שנקרספריית , רזניקליאת •

רופיןספריית מכללת , לימור כהן•

ספריות הטכניון, מוטי יגר•

אחוהספריית מכללת , נטלי חבטינסקי•

ספרית מכללת ספיר, ורותי ספירס'חדזנירית •

אביב-אוניברסיטת תל-ספרייה מרכזית ', שפטלביץנעמה •

ומנהלות ספריות האוניברסיטה העבריתאלשייךנעמי •

ספריית אוניברסיטת חיפה, נעמי גרידינגר•

מכללת אורות-ספריית קמפוס אלקנה , עמליה צורן•

ספריות המכללה האקדמית הרצוג, ציפי קלר•

אביב-אוניברסיטת תל-וחינוך ניהול,החברהספריית מדעי , שלומית פרי•
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ות ספריות לעתיד/מבט מנהלי

כח האדם בספריה 

תמיכה בהכשרה ובפיתוח מיומנויות עדכניות ותפקידים חדשים במקביל לאלו המסורתיים•

( html, java, css, Jasonלמשל שפות מחשב כגון)יכולות טכנולוגיות –

.....(,אנליטיקות, excelלמשל )שימוש בתוכנות –

פיתוח ערוצים ליצירת קשר עם המשתמשים–

מיון במיוחד עם המעבר לדומיננטיות החומר של חומרים , קיטלוג, שינוי באופן ביצוע רכש–

open accessאלקטרוניים ו 

(בינלאומיים, רב תרבותיים, Z-דור ה)הכנת ספרנים לדור המשתמשים החדשים •

2019-י "הכנס השנתי של מאל



ות ספריות לעתיד/מבט מנהלי

הספרייה כמקום

מגוונים הן אסתטית והן מבחינת גודל , עבודה והוראה, יצירת מרחבי לימוד•

...(קבוצות, ליחידים)

,  הדרכות, סריקה, קפיטריה: הכנסת שירותים שונים לתוך הספריה/הוספת •

.....הקרנות, מקום לצפייה בסרטים, גלריה

מדפסות  , DH ,BIG DATA: הוספת מעבדות שונות לתוך הספרייה/הכנסת•

(יחזור גם בסעיף טכנולוגיה.... )מימד-תלת
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ות ספריות לעתיד/מבט מנהלי
שיתופי פעולה

ברמה הארצית והבינלאומית, מוסדות, בין מחלקות•

בין מערכות ותוכנות שיאפשרו התממשקות יעילה בין פלטפורמות העבודה  •

(התייחסות קיימת בסעיף טכנולוגיה)והתוכנות 

כולל אפיון  ( IR)שימור והנגשת נתוני מחקר ותוצרי מחקר , תיעוד–

אנליטקס  , ניהול מבנה מאגר המידע, הממשק

איגום אוספי המוסד השונים–

(CRIS) ניטור וניהול תפוקות המחקר –

BIG DATAתמיכה ב –

תמיכה , בהוראת אוריינות( למשל ולא רק), השתלבות בעשייה האקדמית–

((רלוונטי גם בהקשר של טכנולוגיות החדשות)ביצירת תוכניות לימוד 
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ות ספריות לעתיד/מבט מנהלי
טכנולוגיה

עמדות מחשב והצגת / למשל מיפוי מקומות ישיבה )IOTשירותים בתחום ה •

(זמינותם באמצעות מערכת שתאפשר גם אנליטיקות

(למשל לחקר מודלים תלת מימדיים)חדרי מולטימדיה •

(סיורים ארכיאולוגיים, למשל לביצוע סיורים וירטואליים במוזיאונים)AR/VRשילוב •

מחקר המקצועות  /בלימוד, מחקר אומנות/למשל בלימוד)מדפסות תלת מימד •

.....(רפואיים-הפארא

שולחנות דיגיטליים אינטראקטיביים המכילים מסכי מגע ומספקים פלטפורמה  •

לעבודה משותפת 

DHמעבדת •

BIG DATAמעבדת •
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ות ספריות לעתיד/מבט מנהלי
טכנולוגיה

:מערכת חיפוש•

המידע על כל מגוון הפורמטים קיימים ועתידיים ומגוון הספקים" שיטפון"הנגשה וחשיפה של –

עמדות מחשב אינטראקטיביות המאפשרות חיפוש ויזואלי וניווט לפריט הפיזי–

:מערכת ניהול ספריה•

מיון במיוחד עם המעבר לדומיננטיות של חומרים אלקטרוניים  , קיטלוג, שינוי באופן רכש–

open accessו 

כולל התייחסות לדילול ומודלים שונים  , שילוב ואיזון אוספים פיזיים אלקטרוניים ודיגיטליים–

של רכישה

העשרת מידע של הפריטים באוספים הפיזיים–
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ות ספריות לעתיד/מבט מנהלי
טכנולוגיה

ספרייתיות  , התממשקות עם מערכות מוסדיות)אינטגרציה הדוקה בין המערכות השונות •

(וחוץ מוסדיות

אנליטיקות•
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