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הספרייה הלאומי ת

1892-הוקמה לראשונה ב •
בית ): 1925(עם פתיחת הא ונ יברסיטה העברית •

הספרים הלאומ י וה א ו ניברסיטא י 
הספרייה ): 2007(עם חקיקת חוק הספ רייה הלא ומ ית •

הלאומ ית  
ספרייה לאומ ית של , ספרייה לא ומי ת של עם ישראל•

ספריית מחקר הג דולה של , מדינת ישראל
. האונ יברסיטה העברי ת במדעי הרוח וה יהדות

•http://jnul.huji.ac.il/heb/index.html





הספרייה הלאומי ת

,  שימור, מטרותיה  של ה ספרייה הלאומית הן איסו ף•
מורש ת ו תרבו ת  , טיפוח והנחלה של אוצרות ידע

למדינת ישר אל ולעם , ובזיקה לאר ץ  ישראל, בכלל
.היהודי בפרט

מכל דבר דפוס היוצא לאור : על פי חוק הספרים•
. בישראל יימסרו שני  עו תקים לספרייה לאומית

. גם כרוזים וכרזות, לא רק ספרים: דבר דפוס•
. מ תנו ת  ורכישה: בנוסף לחוק•



בין כרוז ל כרז ה 

בדרך כלל מודפס על  , בגדלים שונים, כרוז הוא דף•
מיועד לה דבקה  על  .  המכיל בעי קר טק סט, צד אחד

.לוח מודעות או לחלוקה ברחוב או לת בו ת דואר

פשקוויל של  החרדים: דוגמא





בין כרוז ל כרז ה 

בדרך כלל מודפס על   , כרזה היא דף ב גדלים שונים•
צד אחד המכיל בע יקר תמונה או טק סט  המוסר   

גם הכרזה מיעוד ת   . מידע על אירוע מסוים
. להדבקה או לחלוקה 

פרסומת או  מודעה  על קונצרט : דוגמא•





בין כרוז ל כרז ה 

בספרייה הלאומי ת  כרוזים נאספו על ידי מחלקות •
הקטלוג העברי   , מחלק ת הארכיונים:  שונות

והקטלוג הלו עזי 

.כרזות נאספו רק  על  ידי מחלקת הארכיונים•



בין קיטלוג לריש ום

שיט ת ה טיפול בחו מר היא שונה בין הקטלוגים •
למחלקת האר כיונים

בסגנטורה   , בקטלוגים ה כרוזים קוטלגו כספרים•
).דף, L=) Leafמיוחדת 









בין קיטלוג לריש ום

:סיכום שיט ת  הקי טלוג•

כל פריט  , טיפול פרטני:  המשמ עו ת
לעצמו 

שימור , אי תור, אחזור מידע: יתרונות

דורש ת זמן   , לא נוחה לקהל: חסרונות
רב וכוח אדם 



בין קיטלוג לריש ום

במחלק ת הארכיונים הכרוזים והכרזות נרשמו לפי •
) בידור או הפגנות חרדים נגד אגד:  למשל(נושאים 

כל נושא או  ):  ע" מועצ ת יש : למשל(או לפי תאגיד 
אוסף  של   (-Variaתאגיד קיבל מספר  באוסף  ה 

). דברי דפוס שאינם ספרים

-האוסף רשום עד היו ם בכרט סת  ידנית ש ל אוסף ה •
Variaוברשימה  נפ רדת  .



בין קיטלוג לריש ום

כפריט של   , טיפול  כוללני:  המשמ עו ת
אוסף 

,   שרות לקהל , ריכוז החומר: יתרונות
כוח אדם וזמן

א תור, אחזור מידע: חסרונות



בין קיטלוג לריש ום

כיצד   : בשנים אחרונות הת עוררה הש אלה•
להתמודד  עם אוס ף  הכרוזים והכרזות של מחלק ת   

?הארכיונים

האם לקטלג כל  כרוז שבאוס ף  של  מחלקת   •
?ארכיונים כפריט בודד

האם קיימת  שיט ה  אחרת שלא  תפג ע בשל מות   •
? האוסף



שיטת הרישום

הוחלט לנסות ליי ש ם את  שיט ת רי שום ארכיונים •
האישים גם לאוסף  הכרוזים והכרזות 

בשנים האחרונות הו חל תהליך של רישו ם ארכיונים •
  על פי  שיטה  שפותחה ב ס פרייה לפי 500באלף 

.כללי הת קן הבינלאו מי לרישום ארכיונים



שיטת הרישום

. הארכיון מתואר בר שומה ראשי ת•

כל ארכיון מחולק לסדרות תיקים על פי סוג החומר •
כל ). ת צלומים,  תעודות, יד-כ תבי , למשל מ כ תבים(

סדרה מ תוארת  בקצרה ומקו שר ת  לרשומה 
. הראשית









שיטת הרישום

סדרות  או נרשמים -התיקים ב סדרה מחולקים לת ת •
על פי כ מות  המ ידע שרצוי   , ברמה של  תיק בוד ד

. לרשום לכל תיק





שיטת הרישום

באותה  שיטה ה תח לנו לרשום את  אוסף הכרוזים •
. והכרזות

תארנו את האו סף  ב רשומה ראשי ת •







שיטת הרישום

רשומה  של  סדרה של כרזו ת בנו שה בידור: למשל•





שיטת הרישום

. הסדרה הזא ת נרש מה ברמה  של  תיק•

.טוו ח שנים ותאור הפריטים, לכל תי ק יש  שם•





סיכום

:לסיכום•
) טק סק ט בלבד(שיט ת ה קיטלוג מ תא ימה לכרוזים •
שיט ת הרי שום מתמודדת  עם כמו ת הפריטים   •

שבאוס ף  כרוזים וכרזות של מחלק ת  הארכיונים 
ומתאימה גם לכרזו ת 

קיימת  עדיין שאלה  של חלוק ת תפ קידים בין •
מי י טפל  בכרוזים: המחלקות



הח זון 

סריקה של כל פר יט ויקשור   : חזון אחרית הימים•
ק בוצה  (או הרישום ) פריט בודד( לרשומת ה קיטלוג 

) של פריטים


