החלטת דירקטוריון הספרייה הלאומית מיום  11.9.22בנושא חלוקת עודפי ספרים
 .1ביום  11.6.11מינה יו"ר דירקטוריון הספרייה צוות דירקטוריוני לבדיקת מכלול ההיבטים
הקשורים בנושא חלוקת עודפי הספרים לציבור כפי שבוצע על ידי הספרייה בין התאריכים
 16.6.11ועד  .11.6.11לוועדה מונו שלושה מחברי דירקטוריון הספרייה :פרופ' אבי בן-בסט
(יו"ר) ,דר' אורה נבנצאל ופרופ' יאירה אמית .את עבודת הוועדה ריכז עו"ד נועם סולן ,מזכיר
הספרייה.
 .1צוות הבדיקה השלים את עבודתו והציג בפני חברי הדירקטוריון דוח מסכם על נספחיו .ביום
 16.9.11קיים דירקטוריון הספרייה דיון מפורט בהמלצות הצוות בנושא חלוקת עודפי ספרים.
הדירקטוריון מברך על מסקנות הבדיקה.
 .1משך שנים הצטברו במחסני גבעת שאול מאות אלפי ספרים שאוחסנו בתנאים לא ראויים
בסיכון גבוה תוך גרימת נזק מתמשך לספרים .במחסנים אלה אוחסנו חלק מאוספי הספרייה
לרבות האוסף השמור לדורות הבאים (אוסף  )SRוכן כ 001,111 -ספרים ופריטים שנתרמו
לספרייה ,אוחסנו בארגזים ללא טיפול וללא מיון ונשלחו לגבעת שאול ללא ידיעה כלשהי
באשר לתכולתם.
 .0לאור האמור ,קבע הדירקטוריון כי יש לטפל בבעיית גבעת שאול בעדיפות עליונה .הנהלת
הספרייה הונחתה לבצע פרויקט רחב היקף לפינוי כולל של מחסני גבעת שאול עד סוף .1111
במסגרת הפרויקט מוינו לראשונה ספרים ופריטים שנתרמו לספרייה ובוצעה בחירה אלו מן
הספרים יקלטו כחלק מאוספי הספרייה.
 .0הדירקטוריון רואה בחיוב את ממצאי הוועדה בדבר נחיצות הפינוי של מחסני גבעת שאול
לרבות ביצוע הליכי מיון ובחירה של הספרים ומסירה של ספרים מיותרים ,וזאת בכפוף
לתיקון הליקויים שאותרו על פי המלצות הוועדה כמפורט בסעיפים ח .1.עד ח 11.לדוח
הבדיקה (ראה בעמ'  .)19-11ממסקנות הוועדה עולה כי הפרויקט נוהל על ידי הנהלת
הספרייה באופן ראוי תוך הקפדה על תהליך עבודה מסודר ומתועד.
 .6בשאלת נחיצות הכנתה של רשימה מקוצרת ובה פרטי ספרים המיועדים למסירה ,מחליט
הדירקטוריון שלא לבצע את הרישום המקוצר עקב עלותו הגבוהה לעומת התועלת הזעומה
שתהיה מתהליך זה.
 .7הדירקטוריון מאמץ באופן עקרוני את כלל המלצות הוועדה .דוח הבדיקה יפורסם באתר
האינטרנט של הספרייה וכן יועבר לגורמים מעוניינים בהם המבקרים שהתנגדו למהלך
המסירה ולעיתונאים .פרסום הנספחים לדוח יעשה בכפוף לבדיקה האם קיימת מניעה
לפרסום הנוסח המלא או שנדרשת השמטה של נתונים מסחריים המופיעים בהסכמי
ההתקשרות עם החברה המבצעת .לאחר קבלת תגובות לדוח הבדיקה ,אשר יוכלו להימסר עד
תאריך  ,11.11.1יובאו מסקנות הדוח לאישור סופי בישיבת הדירקטוריון הקרובה.
 .8אנו מודים לחברי הצוות פרופ' אבי בן-בסט ,פרופ' יאירה אמית ,ד"ר אורה נבנצאל ולמזכיר
החברה עו"ד נועם סולן שריכז את עבודת הצוות ,ומברכים את הנהלת הספרייה על שיתוף
הפעולה המלא לה זכתה הוועדה בעבודתה.

