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על כל אלה, באנו על החתום בחתימת ידינו, לעדות על אמנה זו, במעמד נשיא מדינת ישראל

אומית    אמנת הספרייה ה
, התכנסנו בירושלים ראשי עם ופרנסים, אנשי רוח ודעת, לחתום על אמנת  2011ביום כ"א באדר ב' תשע"א,  במרץ  27

הספרייה הלאומית של ישראל, שתיתן ביטוי לחזון הספרייה המתחדשת, מטרותיה ותפקידיה ולמחויבותנו להמשך פיתוחה 
וטיפוחה. 

משחר נעוריו כרת העם היהודי ברית עם אוצרות הרוח שלו, ואלה היו לו בני לוויה נאמנים בכל אשר ילך. אוצרותיה של 
מורשת ישראל שבכתב ושבעל פה, באומר ובשיר, הנחו את דרכו של העם היהודי, התוו את יעדיו והעשירו את רוחו. 
ממעיינותיהם המפכים שתה, ומהם הרים תרומה כבירה לתרבות העולם. ביצירה זו קיבלו ביטוי תולדות העם ויחסי הגומלין 

שנרקמו בינו לבין התרבויות שבתוכן פעל. 

הספר והסייף ירדו לעולם כרוכים יחדיו. גם בעת צרה וצוקה, מלחמה ושואה, לא שכח העם היהודי את נכסיו הרוחניים 
ושמר עליהם מכל משמר. בצוק העתים נשרפו גווילים, אותיות פרחו באוויר, אך רוח העם ומורשתו נשתמרו והוסיפו 

להתפתח.  

) נוסד בירושלים "בית  1892עם שיבת ציון, חזרה ארץ ישראל לשמש מרכז לאוצרות הרוח של העם היהודי. בשנת תרנ"ב (

) החליט הקונגרס הציוני השביעי להרחיב את בית הספרים ולהפכו לבית  1905הספרים מדרש אברבנאל". בשנת תרס"ה (

), עם ייסוד האוניברסיטה העברית, הופקדה הספרייה בידיה, הייתה  1925הספרים הלאומי של העם היהודי. בשנת תרפ"ה (

ל"בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי" וקבעה את משכנה בהר הצופים. לאחר מלחמת העצמאות, נדדה במקומות אחדים, 
) נחנך משכנה הנוכחי בגבעת רם.  1960עד שבשנת תש"ך (

-21בחלוף השנים והשתנות העתים, נתעורר הצורך לחדש את הספרייה ולהתאימה למאה ה על ערכיה, אתגריה, צרכיה 
והתפתחויותיה הטכנולוגיות. פרנסי הספרייה, ממשלת ישראל, האוניברסיטה העברית ויד הנדיב חברו יחדיו למפעל חידוש 

הספרייה והעתקתה למשכן קבע ראוי. 

) והוועדה לשינוי  1998על יסוד המלצות ועדת הבדיקה הבינלאומית בנושא בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי (תשנ"ח-

) חוק הספרייה הלאומית. חוק זה מעגן בדין את  ), נחקק בשנת תשס"ח ( 2007מעמד הספרייה הלאומית (תשס"ד- 2004

מעמד הספרייה, קובע את מטרותיה ואת תפקידיה, מסדיר את פעילותה ומאפשר את פיתוחה לשם מימוש מטרותיה. מיזם 
) הקובעת שורה  2010התחדשות הספרייה הלאומית נתמך בהחלטת ממשלה מספר  מיום ז' באדר תש"ע ( בפברואר  21 1414

של צעדים לקידומו. 

הרחבת הפעילות והאוספים, פיתוחם ושילוב טכנולוגיות מתקדמות עומדים בלב תהליך ההתחדשות. כל אלה יחד עם צוות 
עובדים מסור ומיומן, מערכות מידע, שירותים ותהליכי עבודה עדכניים יאפשרו מימוש מלא של חזון הספרייה במשכנה 

החדש בקריית הלאום בירושלים. 

הספרייה הלאומית תחתור בהתמדה להגשמה מלאה של מטרותיה המוגדרות בחוק, לאמור: איסוף, שימור, טיפוח והנחלה 
של אוצרות ידע, מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה לארץ ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי בפרט. 

הספרייה תמלא את כל תפקידיה המפורטים בחוק וכל תפקיד נוסף הנדרש לשם השגת מטרותיה, ולפיכך:

הספרייה תשמש ספריית מחקר מרכזית בישראל בתחומי מומחיותה וכן ספריית המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים 
במדעי הרוח בכלל ובמדעי היהדות, בחקר החברה והתרבות במדינת ישראל ובתרבויות המזרח התיכון והאסלאם בפרט.

הספרייה תפעל להנגשה ְמרבית של אוצרותיה לציבור הרחב בארץ ובעולם באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. על ידי שיתופי 
פעולה נרחבים עם ספריות ומוסדות מורשת אחרים, היא תגדיל באורח ניכר ומתמיד את היקף החומר הנגיש למשתמשיה.

הספרייה תפתח את שעריה הפיזיים והווירטואליים לבני כל העמים והדתות. היא תפעל למשוך אליה מספר גדל והולך של 
משתמשים מקרב הציבור הרחב ומקרב קהיליית המחקר בארץ ובעולם ולשרתם בדרך הטובה ביותר. 

הספרייה תשמש מרכז תרבות וחינוך לאומי וציוני ותעשה לטיפוח חברה משכילה, נאורה וסובלנית. היא תקיים תוכניות 
מיוחדות לתלמידי מערכת החינוך, ותערוך פעילויות חינוך ותרבות מגוונות לציבור הרחב, לרבות תצוגות, שישקפו את 

רבגוניותה של היצירה התרבותית בארץ ובעולם. כך תגשר הספרייה בין תרבויות, עדות ולאומים. 

הספרייה תעניק הכוונה וייעוץ מקצועי בתחומי מומחיותה לכל משתמשיה באורח שיאפשר להם להפיק את המרב 
ממשאביה. כמו כן היא תעניק ייעוץ לעניין ניהול הספריות של המוסדות להשכלה גבוהה, הספריות הציבוריות בישראל 

וספריות של קהילות יהודיות בתפוצות.

במשכנה החדש תפעל הספרייה במרחב מעורר השראה שיהיה בעת אחת סביבת לימוד מיטבית, אבן שואבת ומקום מפגש 
לחוקרים, לאנשי רוח, לאמנים ולשוחרי דעת מן הארץ ומן העולם, ואתר של יצירה תרבותית תוססת אשר תושתת על 

אוצרותיה.

נוסף על מקומה המרכזי בחיי הרוח של ישראל והעם היהודי ברחבי העולם, תרים הספרייה תרומה ייחודית, יחד עם בתי 
אוצר מרכזיים אחרים של ידע, למאמץ האוניברסאלי המתמשך לשמר, לטפח ולפתוח לפני הציבור את נכסי מורשת התרבות 

העולמית. היא תאפשר לקולות העבר, על עושרם ורבגוניותם, להדהד בחיי ההווה למען העתיד.

אנו מאמינים בחזון הספרייה המתחדשת ובחשיבותו המכרעת של מפעל זה ונעשה ככל שלאל ידינו להוציאו מן הכוח אל 
הפועל. מי ייתן ותהא הספרייה הזאת בית אוצר ובית יוצר, משכן ומרכז להרבות שלום, אחווה ורעות, חכמה, בינה ודעת 

לכל יושבי תבל ויקוימו בנו דברי הנביא: "כי מציון תצא תורה". 
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