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( בטקס חגיגי במעמד נשיא המדינה,  3//2מפעל ההתחדשות של הספרייה הלאומית יושק ביום א' )

 מכובדים נוספיםרוה"מ, לורד רוטשילד ו

מורשת לאומי מרכזי ומוביל  מוסדשיהפוך אותה לתהליך התחדשות מקיף עוברת הספרייה הלאומית 

  עם היהודי בכללו בחיי המחקר, התרבות והרוח של אזרחי מדינת ישראל ושל ה

באירוע חגיגי שיתקיים במעמד נשיא  27/3 -מפעל ההתחדשות של הספרייה הלאומית יושק ביום א' ה

ומכובדים , שר החינוך, נגיד בנק ישראל לורד  רוטשילד, ההמדינה, ראש הממשלה, נשיאת ביה"מ העליון

אוניברסיטה מונד ספרא של הבקמפוס אד. האירוע יתקיים במשכנה הנוכחי של הספרייה נוספים רבים

 גבעת רם בירושלים. ב העברית

, ופיתוח והתאמה של הארגון והאוספים ספרייה הלאומיתלמשכן חדש הקמת מפעל ההתחדשות כולל 

, לרבות מהפכה בהנגשת אוצרות הספרייה לציבור הרחב בארץ ובעולם באמצעים 21-הקיימים למאה ה

 טכנולוגיים מתקדמים.  

קרן "יד  הובטחו על ידימיליון דולר אשר כמחציתם כבר  200 -התחדשות מוערכת בכההשקעה במפעל ה

לכך שהקצתה המשכן החדש של הספרייה הלאומית יוקם בקרית הלאום בירושלים, על מגרש הנדיב". 

  . 2012שנת  מהלך בניית הספרייה תושלם ב ומול מוזיאון ישראל.הכנסת  ןממשלת ישראל בסמוך למשכ

תהליך מקיף של התחדשות ב נתונה בשנים האחרונות, 1892אומית, אשר נוסדה בשנת הספרייה הל

של  והנחלה טיפוח ,שימור, איסוףלאומי המרכזי המופקד על מוסד הכ שיאפשר לה למלא את תפקידה

אוצרות הידע והתרבות של מדינת ישראל והעם היהודי בכללו. בעניין מיזם התחדשות הספרייה הלאומית. 

רייה הלאומית, שעליה יחתמו, כאמור, באירוע ארבעה עשר אישים העומדים בראש מוסדות אמנת הספ

 השלטון, החוק, המשפט והרוח במדינה, מדגימה היטב את הגיבוי הציבורי הנרחב שלו התהליך זוכה. 

העם היהודי, ותפקודה כספריית מחקר מרכזית ישראל ו מדינת התרבות של לצד איסוף ושימור של נכסי

טיפוח חברה משכילה, נאורה ותרבות ולידע אוצרות הפצת ומי התמחותה, הספרייה תפעל לבתח

. היא תשמש מרכז תרבות וחינוך לאומי מוביל ותציע לציבור הרחב ולתלמידי מערכת החינוך  וסובלנית

עם ספריות שלל פעילויות תרבות וחינוך במרחב הפיזי והווירטואלי. בנוסף, שיתופי פעולה נרחבים 

גדיל באורח ניכר ומתמיד את היקף החומר בארץ ובעולם יאפשרו לספרייה לה מוסדות מורשת אחריםו



            

 

, יעוץ תקשורתי  ויחסי  ירושלמי –ורד ליון 

 ציבור

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vered.y.l@gmail.com     93715, רמת בית הכרם, ירושלים  11רח' משה קול 

 050 – 5581038נייד:     02 – 6480886טלפון: 

 

ציבור קהיליית המחקר וליאפשרו לשל אוספי הספרייה תהליכי דיגיטציה נרחבים . הנגיש למשתמשיה

     .גישה חופשית לאוצרות הספרייה דרך האינטרנט תבלבישראל וברחבי הרחב 

 

יכלול החדש . המשכן ולאפשר את מימוש החזון אלההמטרות את הלשרת ה הקמת המשכן החדש נועד

קבועות ומתחלפות  מחקר ועיון עם ציוד ושירותים מתקדמים ומרחבי חינוך ותרבות ובהם תצוגות אולמות

ה תפקידיאת למלא  ספרייהל ואולמות לפעילויות חינוך ותרבות. תשתית טכנולוגית מתקדמת תאפשר

 דורות הבאים.בהווה ולמען ה

הפוך אותה תשבשנים הקרובות מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים בהיקפה  תעבורבמקביל, הספרייה 

מגוון במסגרת הפרויקט, יבוצעו תהליכי דיגיטציה ושימור של  לארכיון הדיגיטלי המרכזי של ישראל. 

ואוצרות ונים, חומרים בני חלוף )אפמרה( יד, מפות, עית, כתבי ספריםמאוספי הספרייה  הכוללים  פריטים

ווידאו אשר יועלו לרשת האינטרנט ויהיו נגישים לציבור הרחב בישראל וברחבי העולם. במסגרת  צליל

גופי מחקר פרויקט תשתיות המורשת של מדינת ישראל ועם הפרויקט, תפעל הספרייה בשיתוף פעולה עם 

 מובילים בישראל ובעולם. ואיסוף 

 

בשירותי  לצורך שימושמשכן החדש יגיעו ל משתמשים ומבקרים בשנה 600,000-כא כי ההערכה הי

הספרייה כמו כן צפויים להיעזר בשרותי ולשם השתתפות בפעילויות התרבות והחינוך. העיון ו המחקר

  מהארץ ומהעולם.בשנה מיליון גולשים  10 –האינטרנט כ השונים באמצעות 

 

ומית הספרייה הלא לקראת אירוע ההשקה כי  אמר ,ן של הספרייה הלאומיתדוד בלומברג, יו"ר הדירקטוריו

ראשון במעלה למדינת ישראל בהיותה זו האוצרת ומשמרת את הזיכרון  היא נכס תרבותי, רוחני ומחקרי

היהודי והישראלי.  "הספרייה  מחויבת לאסוף אליה את מכמני התרבות ולשמור על אוצרות  –הלאומי 

המעבר לבניין חדש מסמל את היציאה מגדרות  .והישראלית למען הדורות הבאיםהמורשת היהודית 

 , אמר האקדמיה לכלל המוני ישראל ופתיחת שערים פיזיים ווירטואלים לכל אדם בארץ וברחבי תבל"

  הוסיף כי הספרייה הלאומית המתחדשת תהיה נגישה לכולם במגוון אמצעים מתקדמים.ובלומברג 

 

 

 –בברכה 
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 ירושלמי – ורד ליון

 ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור


