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 21-וה 20-במאות ה שליחותה של הספרייה הציבורית בתפיסת  שחלשינוי המבט על 

 וההתפתחות שחלה בה

 שפרה ברוכסון ארביבוחני חץ מאת 

 מבוא

 לרכוש אפשר  כאשר  ,םמחשיבות יםהזמן והמקום מאבדכאשר למידע, כמעט בלתי מוגבלת בתקופה של נגישות 

סיימו את יהציבוריות  הספריותש צפותניתן היה לורא הדיגיטלי, מחשב או לקלישירות  או לשאול אותם ספרים

כך, שלא נס ליחן של מצביעים על שנערכו בשנים האחרונות סקרים אלא שלמרות כל השינויים הללו, . תפקידן

אודות מצב הספריות הציבוריות על מים שנתיים פרסומ. יש להן עדיין חשיבות רבה בחברהוהספריות הציבוריות 

לספריות הציבוריות יש ערך בעיני אחוזים ניכרים עולה, ש (State of America's Library)  הברית ארצותב

את  ובוחן 2013-שנערך ב רסק .(ALA, 2014a)חשובה לאיכות החיים יש להן תרומה  ובעיני רובשמהציבור ו

כי  ,הצהירו הברית צותממשתמשי הספרייה באר אחוז  67כי   ,ערכה של הספרייה הציבורית בקהילה, העלה

בשנים . יתרה מזאת, (Pew Research Center, 2013) סגירת ספרייה ציבורית באזור מגוריהם תפגע במשפחתם

 ,Public Library 2020)ת הקהילתית של הספריות הציבוריות התועלהמצביעה על ניכרת מגמה האחרונות 

2014; ALA, 2015; ALA, 2016) .יש צמצום בתקציבים המוקצים לשירותים  הדבר ניכר בעובדה שגם כאשר

 & Shoham)) של ספריות קיימות השיפוץ והרחבלבניית ספריות גדולות ול תקציבים מופניםציבוריים, 

Yablonka, 2008 ; ALA, 2013.  

 The Thriving Library – Successful strategies for הבספרלספרייה הציבורית פנים רבות. 

challenging times   מרכז לקהילה,  ןהוא היות מודלים של ספריות אשר המשותף לכולםכמה    בלוקמאפיינת

 . (Block, 2007)ומגמתם להעצים את משאבי הקהילה ואת ערכיה מעבר להיותם מרכזים לעידוד הקריאה,

  וסןגרייס , (Ferguson, 2012) תרומתה להעצמת ההון החברתילפרגסון מתייחס לסוגיית הספרייה הציבורית ו

יכולת ההסתגלות שלה עוסקים ב, ו(Grace &  Sen, 2013) יחלקה של הספרייה בבניית חוסן קהילתעומדים על 

מרחב קהילתי: הריס, מכתירה את הספרייה גם כמקום מפגש בחשיבות רבה יש לספרייה  לשינויים בחיי היומיום.

 (Oldenburg, 1999) ציולוג ריי אולדנבורגהסו ; מונח שטבע((Harris, 2007 הציבורית בתואר "המקום השלישי"

אתנחתא ממחויבויות היומיום, כמו בית קפה או הפאב השכונתי, שיש בו , מקום ציבורי . "המקום השלישי" הוא

"קפה תרבות",  -הרואים בספרייה    יש . אישיתאינטראקציה בין מתקיימת בו פעילות עיקרית ו בו השיחה מהווהש

 אותהמדמים  אחרים. (Das, Brendtson & Hapel, 2002)   רכיבי התרבות הקהילתיתבו ניתן לטעום מכל מש

מעין מרכז    -לכיכר העיר ותה פוטנם ופלדשטין מַדמים אבדומה לכך, , ו(Äng et al., 2001)  "אגורה המודרנית"ל

באנגליה הוקמו . (Putnam & Feldenstein, 2003) את זהותןקהילתי, מקום בו אנשים נפגשים וקהילות בונות 

מלבד שירותי  ספרייה מסורתיים גם מרכזי  ,הכוללים ,במרכזי מסחר באזורים טעוני טיפוח, מרכזים משולבים

ריות רפאים הפכו המקומות השכלה למבוגרים, אולם למופעים ומגוון הצעות לפעילות פנאי לכל המשפחה. מספ

 .(Patterson, 2001) הומי אדם  ולמידהמרכזי תרבות ל  Idea Storeאשר מותגו 
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לדון , השינוי שחל בשליחותה של הספרייה ובתפקידהלהציג את היא מאמר סקירה זה  ו שלמטרת

. הזהציג את השינוי להו וטכנולוגייםבעידן של שינויים חברתיים שחל באופן שבו היא נתפסת  גורמים לשינויב

בולטים  חוקריםשל תפיסות בחקר אלא דן  ,שינויים בפועל בכלל הספריותההמאמר אינו מתיימר לבחון את 

 כגון: ם ספרני םארגונישפורסמו על ידי ניירות עמדה  של םבניתוחו בתחום

American Library Association (ALA);National Commission on Libraries and Information 

Science(NCLIS); United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ;

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ואחרים.  

באופן שבו נתפסת  21-ובתחילת המאה ה 20-של המאה ה חצי השניו בחלשבתמורות עיקר עניינו של מאמר זה 

שינוי מהתפתחות זרמים חברתיים, מבתפיסת הפנאי,  התרחשוש שינוייםכתוצאה משליחותה של הספרייה, 

בעיית , משאלות הקשורות לפערים דיגיטלייםמשימור דיגיטלי, מהתפתחויות טכנולוגיות, מבתפיסת המידע, 

  הצורך בלימוד אוריינות מידע.מהפרטיות ו

 ותפקידן הספריות הציבוריות

 : מרכיבים עיקרייםשלושה ניתן להבחין ב (Clubb, 2010) הציבורית הספרייהבבחינת תפקידה של 

  מידע, שימורו והפצתו. איסוף .א

  .קידום הפרטבותמיכה בהשכלה  .ב

 . בילוי שעות הפנאי .ג

בים מרכיהכל אחד מבמרוצת השנים ועם השינויים שחלו בחברה המערבית ניתן להצביע על מינון שונה של 

 הספרייה ובתפיסת תפקידה בחברה.     ה שלשליחות אלה בעיצובה

)נורוויץ' באנגליה, בוסטון  יםימרכזים פוריטנבערים הידועות כספריות ציבוריות ראשונות בחברה המערבית הוקמו 

באותה  רעיונות חדשים.כמיהה לואת ההפוריטניות ייצגה את חופש המחשבה  17-מאה הב. בארצות הברית(

המידע  ,כלומר  ליצור מערכת משולבת להפצת מידע לרווחת האוכלוסייה כולה.פה, שאפו בעלי ההשכלה תקו

ידע בעולם המערבי מהפצת השתנתה התמונה:  19-במאה הוהפצתו היו המניעים העיקריים להקמת ספריות. 

לא נתפס עוד  המידע החופשי לטענתו של אולרד. ואת השפעתן של הכנסייה ושל המדינה ןהחלישה את כוח

את  תחליששנגישות למידע חשש נוצר .  (Allred,1978) כאמצעי לחינוך וקידום ההמון אלא כגורם מתסיס ומפריע

באותה עת היתה ידיעת , ותפגע ביציבות החברתית והכלכלית. המעמדות תטשטש את הבדלימבנה החברה, 

כלוסיות גדולות כל כך איים על הסדר החברתי קרוא וכתוב נחלתה של כחצי מהאוכלוסייה, והנגשתו של מידע לאו

על השקט החברתי  המחצית האוכלוסייה איימכשל ידיעת הקריאה  ועל השקט שנגזר ממנו וטופח על ידי הממסד.

עם התפתחות החינוך הציבורי והחינוך המקצועי, גבר  למרות התנגדות הממסד, .אותו שאף הממסד לקיים

רישה לרובן היו כוונות רווח והן חייבו את השואלים בתשלום, דאך  ,אלהשההביקוש לספרים. הוקמו ספריות 

. אותם רחיבהוכך, במקום לצמצם פערים חברתיים, השסגרה את דלתות הספרייה בפני המעמדות הנמוכים, 

 . למידע מודפס )עיתונים, מנשרים, ספרים וכתבי עת(נחשף הציבור , היחלק ניכר מהאוכלוסישל האפליה למרות 

 מזיקים" קריאה ל"חומרי החשיפה מפני האפשרות כיבקרב מקבלי ההחלטות ובעלי הממון חשש  זה עורר מצב

לספרייה  ,ואמנם .ספרייה ציבוריתהביאו לקידום הרעיון של  כל אלה. תגרור מהפכות ולגורמים רדיקאליים בחברה
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קריאה ארגון והקניית הרגלי י, שעות הפנא האפשרות לבילוי של , כמו למשליתרונות כמה וכמה הציבורית היו

שאינו מעורב , ניטרליציבורי וף ג הספריות היו ,חשוב לא פחותו ,, תמיכה בחינוך ובהשכלה זולה ונוחהיהילאוכלוס

  .(Allred,1978) במאבקים פוליטיים או בהתנגשויות חברתיות ואחרות ושכל מטרתו היא רווחתה של האוכלוסייה

 הספרייה  ה שלשליחותן שבו נתפסת האופהפנאי כגורם משפיע על  

לספק מקומות בילוי לשעות הפנאי  שמטרתןהוקמו ספריות  20-ובתחילת המאה ה 19-בבריטניה בשלהי המאה ה

כרה. ומסבאות ושתייה לשב יםבילויים כמו ביקור . בין היתר, היה הבילוי בספרייה אמור להחליףלמעמד הפועלים

מפגשים לא המבקרים בהן נהנו מרי עיון מצוידים בעיתונים ובכתבי עת, ובחלק מהספריות הציבוריות נוספו חד

בנוסף לזאת, היו בחלק מהספריות גם חדרי עישון וחדרים למשחק  .שיחות בנושאי ספורט והימוריםומרשמיים 

הפגיעה ביוקרתם המקצועית של  . אלא שהמגמה הזאת לא האריכה ימים:שגם בהם אפשר היה לבלות ביליארד

, היטו את עיקר מאידך גיסא , ועליית חשיבותו של החינוך, עם החלת חוק חינוך חובהגיסא ים מחדהספרנ

הפרט.  כי כגורמים להקניית השכלה ולהעצמתהפעילות, ובעקבותיה את יעדיהן של ספריות אלה, לכיוון החינו

. ל רק ספרות איכותיתשאפו להשאי משהכירו הספריות בשליחותןהקריאה  נתפסה כערך שיש להנחילו לציבור ו

לקרב את האוכלוסייה לקריאה, בתקווה כדי  עשו זאת בעיקרספרים פופולריים, גם כאשר רכשו הספריות 

  .(D'Angelo, 2006)לצריכת ספרות משובחת תוביל אותה הקלה  בספרות הקריאהש

נקודת , בשל הצורך בהציבוריות אספקת המידע בספריות וםהתפתח תח, וביניהן מלחמות העולם מהלךב

מידע, בארגונו איסוף בכמו גם , בהשכלהתמיכה ה של הלמרות חשיבות .מהימןו מעודכןמידע הפצה ציבורית של 

רוב משתמשי הספרייה פונים אליה, כדי לשאול , שליחותהמו הספרייה ה שלהגדרת תפקידכחלק מ ובהפצתו

   . ( Snape, 1995)Hayes & Morris, 2005b ; ות הפנאילריים לשעוספרים פופ

לראות בפעילות הפנאי ציר נוסף  , החלה להסתמן נטייה20-עם השינוי שחל בדפוסי בילוי הזמן במאה ה

 Shivers; 2005טל, -גדל )פזבתחום  היצע ההפנאי, ו שהציעו בילוי של שעותקומות עבודה רבים לחיים: נוצרו מ

& DeLisle, 1997  .)תרמה לפיתוח אוספי בחברה האורבנית  הפנאי צורך למלא את שעותהממסד ב ו שלהכרת

בספריות  אין כסף יקה וכן לקיום פעילויות תרבות חינםזקמת ספריות למומולטימדיה בספריות הציבוריות, לה

 . (Snape, 1995) מתקנת לבילוי שעות הפנאי למעוטי יכולתהעדפה הציבוריות, כאקט של 

שלהי ב פנאי בספריות הציבוריותה שעות בארצות הברית נראה שינוי משמעותי בהיצע הפעילויות לבילוי

הוצעו  ועידוד הקריאה,בהשכלה המסורתיות כמו תמיכה , בנוסף לפעילויות תספריוחלק מהב .60-השנות 

חוגים נפתחו חוגי דיסקו אופנתיים,  ,לדוגמהכך פעילויות המסורתיות בספריות. באופיין מה שחרגופעילויות 

קליעת צמות, חוגי בישול, סדנאות משחק חוגים להרמת משקולות, תצוגות של בעלי חיים בשטח הספרייה, ל

ואנימציה ואפילו פעילויות להעסקת ילדים במסגרת ביקורי משפחות בכלא. פעילויות אלה נערכו  כדי למשוך קהל 

 & Acting workshops 1978; For kids)עם משתמשי הספריות  ן קבוצות השוליים אשר לא נמנו לספרייה ולמע

YAs. [Special section] learning disco, 1978; Kids & YA fare, 1978; Prison service, hair braids 

1976).  
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גם במקומות אחרים אופן שבו תפסו הספריות את תפקידן פעילויות לבילוי שעות הפנאי לא היו זרות ל

עודה ימשלימות את יהפעילויות היו מקומות שראו בפעילות הללו  המאה הקודמת, וכבר באמצע בעולם המערבי

ת סרטים, חלק קרנהוהרצאות, תערוכות  ןוכג( ראה בארגון פעולות חינוכיות 1967החינוכי של הספרייה. מורואה )

הכיר בצורך לקיים בספריות בישראל תערוכות אמנות, תצוגות,  ,(1980שביט )הספרייה. גם  ה שלמשליחות

 אחרות.  חוגים, סדנאות, הקרנת סרטים, עריכת תחרויות ופעילויות משלימות

, מוקדשת תשומת לב רבה לבילוי שעות הפנאי בספריות 21-עשור השני של המאה הבבישראל, 

שעות סיפור איכותיות, סיפורים מומחזים, פגישות חווייתיות עם סופרים, טיולים הספריות מקיימות  .הציבוריות

. על החשיבות (2009; נפתלי, 2009; מרכז ההדרכה לספריות בישראל, 2010; גל, 2010)אלאלוף מור, ועוד 

קורסים להפקת  2009שנת החל מכי מרכז הספר והספריות הציע  ,תעיד העובדהמסוג זה, המיוחסת לפעילויות 

 תפיסה זו מאפיינת את "כלכלת החוויות" שהתפתחה בשלהי המאה הקודמת.. (2009)שעיה, ה אירועים בספריי

כי מי  ,פיין וגילמור טוענים עוסקת בהוספת ערך למוצר או לשירות באמצעות יצירת חוויה מיוחדת לצרכן. ה זוכלכל

ה ויקפיד על גיוון מתמיד, יזכה בנאמנותם של לקוחות רבים, והוא שישלוט שיצליח ליצור עבור הצרכן חוויה מסעיר

לספרייה , הכוונה היא בהקשר לספרייה כאשר מדובר על כלכלת חוויות. Pine & Gilmore, 1999)) בכלכלה

 . (Block, 2007)המַזֵמנת למשתמש )או למבקר( חוויה רב חושית ומפתיעה בכל ביקור מחדש 

בברכה. תמיד של המאה הקודמת, לא התקבל  בחצי השני ,ילות הספרייה בקהילההשינוי בדפוסי פע

, לקנות מזכרות, ואפילו לשכור מכונת בו ניתן לשחקשמתוארת הספרייה כמקום תוסס  ,המצבשמבקר את במאמר 

יכוחים  ו. בו(Tisdale, 1997) הספרים לקרוא ספרים הוא חנויות עדיין בו ניתןששהמקום השקט היחיד כתפירה, 

עלה החשש שהספרייה תיתפס כמוסד שאפשר לוותר על  ,הספרייה בחברהה של שליחות שעסקו בשאלת

חשש זה מצא את ביטויו בהתעלמות מכוונת מנושא בילוי שעות הפנאי  ;שירותיו במקרה של מצוקה כלכלית

 IFLA - International Federation of Library) א"לפורסם בשיתוף איפשבפרסומים רשמיים כמו מנשר 

Associations and Institutions), ואונסקו(UNESCO- United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization)   ספרייה למרכז להפיכת היש גם ספרנים שמתנגדים . (1995)שהם,  1994בשנת

לא למדנו  ,הפוך לספק בידור: "אנחנו גם לא תרבותניקים. לפחות פורמליתתספרייה סור שהבילוי. לדעת מרבך, א

 ,Crowley)(. קראולי 59, ע' 1998 )מרבך, ".לעשות פעולות תרבות. זה לא תפקידנו. לכך יש מוסדות חליפיים

 ,D'Angelo)קרא להחזיר לספרייה את המקצועיות כדי להבטיח את הישרדותה של הספרייה,  וד'אנג'לו  (2005

גם איום  בטווח הארוך, הצרכנים הרס החינוך הציבורי, סכנה לדמוקרטיה, ו ראה במגמה לַרצות את קהל (2006

את הבסיס לעיצוב וו יה, על ידי משתנים חברתיים וכלכליים נתמכוש ,אלומנוגדות  מגמותעל רווחת הציבור. 

מפתח העשייה בשטח הם הוהבנת אודות תפקידה על פרסומים שילובם של  הספרייה, כאשר ה שלשליחות

   בחברה.  למיצובהמהותה של הספרייה הציבורית ול

 הספרייה  ה שלשליחותהאופן שבו נתפסת השפעת זרמים חברתיים על 

שליחותן  ,( בנושא ספריות ציבוריות1967) 1התפרסמה חוברת של הסופר הצרפתי אנדרה מורואה 1949בשנת 

 ,רואהועל פי תפיסתו של מ. לאחר מלחמת העולם השנייה המציאות המתחדשת נוכחוהתפקיד שהן ממלאות ל

                                                           
 .1967-תורגמה לעברית ויצאה בהוצאת מרכז ההדרכה ב היא, ו"את החוברת פרסם ארגון אונסק 1 
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בנה בין האומות. גישה זו תרמה הספרייה המבטיחה את הגישה לידע, תתרום לקידום השלום, הדמוקרטיה והה

ע'  ,1998)מרבך והציבה אותה כ"כל יכולה בתרבות האנושית"  ,לתפיסת הספרייה הציבורית באור אידיאליסטי

צביע ה 21-ראשית המאה הועד  19-מקייב אשר סקר את שליחות הספרייה האמריקאית מאמצע המאה ה (.13

 צות הבריתשליחות הספרייה הציבורית באר 20-של המאה ה 70-העד שנות . (McCabe, 2001) גמה דומהעל מ

תפיסות דומות  .לוכ סמכותי ויודע, והספרנים בספריות נקטו קו חינוכי, כּוונה לחינוך הקהל ברוח הדמוקרטיה

ונרית" להפוך את הקהל הלא . הספרנים היו חדורי "התלהבות מיסיישראלאפיינו את הספרייה הציבורית גם ב

 .(14, ע' 1998)שפירא, בתוך: מרבך,  תרבות ןמתורבת לב

השפיעו על  של המאה הקודמת 60-הבשנות אירועים פוליטיים וחברתיים חוצי גבולות שהתחוללו בעולם 

עות תנותפיסות חברתיות בעולם כולו. בעקבות התנהלות כוחנית של המעצמות קמו תנועות מחאה נגד מלחמות, 

לשלום עולמי, תנועות לזכויות האדם, לזכויות האזרח ולשוויון בין המינים. ההכרה באחר ובשונה עוררה  שהטיפו

 אפיינה את הספרייהש הממוסדת-החינוכית גישהה .(Goodwin, 2005)תרבות הנגד הסלידה ממוסכמות ואת את 

, הדוגלות בזכות הבחירה רותאחהחלה מפנה את מקומה לגישות  סמכותיתהאליטיסטית וההמסורתית, 

קבלת האחר ללא שיפוטיות והתנשאות. תהליך זה הביא בהחופשית, בזכות שווה לקבלת מידע ללא משוא פנים ו

 .(McCabe, 2001) אופי השירותים שסיפקהלשינוי בשליחותה החברתית של הספרייה וב

הממסד ואת הספרייה שנתפסה טמונים שורשיו של שינוי זה בדחייתו של הציבור את  ,על פי מקייב  

. הספרנים האמונים על פענוח המידע נתפסו כ"מסנני מידע", ובתור שכאלה (McCabe, 2001) כמייצגת אותו

-החינוכי גרם לחלק מהספריות לנטוש את הקושל הציבור מסתירי עובדות. חוסר אמון לעוינים ולהפכו 

מבלי  המייצגת מגוון דעותלספרייה ליברטריאנית  חינוכית-הספרייה הפכה מספרייה סמכותית .אוטוריטטיבי

     בחופש הפרט. תומכת בחירה חופשית ומאפשרת , לשפוט אותן

הרצון הגישה השוויונית לכאורה,  למרותל, אך והספרייה הציבורית היתה מוסד תרבותי וחינוכי פתוח לכ

בספריות גילו עניין ת לא הנחשלוכבות שכי ההראו מחקרים , קידומהלדאוג להאוכלוסיייה ו ללהגיע אל כל

הציבור שנמנה (. McCook, 2004; Muddiman et al., 2000; Thompson, 1977) אליהןולא הגיעו הציבוריות 

 MLA DCMS Laser) וכלל נויי הספרייה ולא רצה להידמות להם כללשכבות אלה הסתייג מהספרנים וממעם 

Foundation, 2006)  .הספרותי של השכבות הנחשלות הביאה טעמן נה של הספרייה להשפיע על רצו ,כמו כן

הפכה הספרייה הציבורית  בעקבות זאת .כביכול לא מתאימיםשנמצאו  פופולריים חומרי קריאה של להדרתם

כל שכבות את שווה השיחס הסטנדרטי גם ה .(Black, 2003)ועל לפי דפוסים נוקשים פש ,מנותקלמוסד 

והביא  בדרכה של הספרייה אל הקהילה ולהיווה מכשקבוצה זו או אחרת  ה שלהאוכלוסייה, ללא התחשבות בצרכי

תמיכה  כמו ,בעקבות ההכרה כי הספרייה אינה עונה על יעדים חברתיים. (Stoffle, 2001) להעמקת הפערים

ל, התפתחה תפיסה חדשה, גמישה יותר, אשר ראתה את ייעודה בהבאת שירותי ושירות לכהענקת בפרט ו

  outreach-תפיסת הזוהי בחברה.  ןלשלב כדיספרייה אל קבוצות שוליים שלא נמנו עם משתמשי הספרייה, 

מנשר  את אל האוכלוסייה.לצספרייה אשר קראה לל, ושירות לכהשיסודה בהכרה בזכות )היציאה אל הקהילה ( 

קבוצות עם צרכים , משקף מגמה זו. במסמך הודגשו שירותי ספרייה ל70-ו שהתפרסם בתחילת שנות ה"אונסק

מרותקים כאלה האו  סיעודיים במוסדותאו בבתי חולים,  מאושפזיםנכים, קשישים, אסירים, אנשים המיוחדים כמו 

 ןלתחומי העניין שלהקבוצות שוליים והתאמת היצע הפעילויות בספרייה של הכללתן  .)1994שהם, (לביתם 
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מבוססות על ההבנה כי יחס סטנדרטי, שווה לכולם, מהווה מכשלה בדרכה של הספרייה אל הקהילה  ולצרכיהן

(Case, 2007). רכי וצבמטרה לזהות את תי ספריות לבין ארגונים שונים ומנהיגים בקהילה מפגשים בין צוו

 80-ההאוכלוסייה ולקידום פעילויות תרבות ואוריינות בשיתוף הספרייה, אפיינו את הספרנות הקהילתית בשנות 

תן ני. PLA (Public Library Association)גם בפרסומים מקצועיים של . (Hicken, 2004) 20-של המאה ה

להפעלת ספריות כוללים סטנדרטים אחידים  PLAשל  70-בעוד פרסומי שנות השינוי התפיסה: להצביע על 

ליישום בספריות המלצות ה נזהרו מלנקוט לשון אחידה. יםשהמחבר ניכר 1986-שיצא לאור בבפרסום ציבוריות, 

 ;Gill, 2001)שונות ועל צרכיהן של אוכלוסיות שונות במקומות שונים  על הצרכים המיוחדים של ספריותות מבוסס

McCabe, 2001), ואת הזהות הקהילתית  אוספי הספריות והפעילויות המוצעת בהן החלו לשקף את טעם הקהל

ת אחד הגורמים בפיתוח אוספי הספריות. שיטת עבודה שזכתה תכנים(. טעם הקהל הפך להיוו)שפה, תרבות 

ועל פיה, רכישת הספרים תיעשה על פי מספר  בארצות הבריתלאהדת הציבור, פותחה בספריות מחוז בולטימור 

 GEWTW    =give’em what they wantשיטה נקראה ה ההשאלות שלהם על ידי הציבור ובהתאם לטעמו.

(Baltimore County Public Library. 1992, p. VIII) בעקבותיה גדל מספר והיא זכתה להצלחה רבה ו

  .ההשאלות

החלו מפנים בהדרגה את מקומם להכרה  ,החופש המוחלט, האינדיווידואליזם והדחף למימוש עצמי

שנקראה התנועה  תנועה חברתית קהילתית, בארצות הברית התפתחה 90-ם. בשנות הבצרכים קהילתיי

  על פיהחיי הקהילה, ודוגלת בגישה  ששמה לה למטרה לחזק את (Communitarian  Movement)  הקהילתנית 

ואת הערכים המשותפים המבטאים את הרוח של הקהילה...יש  ’אנחנו’"צרכי התקופה קוראים להדגיש את ה

על בהתבסס (. 41ע'   ,1999בהם, (וא את השילוב בין  ביטוי עצמי ואינטרס עצמי לבין מחויבות לקהילה" למצ

ופער  טכנולוגיים בעולם, פער דיגיטליהשינויים הפוליטיים ו נוכחלומתוך תחושת אחריות כבדה , אלועקרונות 

 ,McCabe) קהילתיתמודל של ספרנות  פיתח מקייב ,לוקה או חסר ימידע ציבור כןכים, ווהול יםהמעמיק חברתי

2001) . 

עקרונות פעולה של ספריות ופורסמו על ידי ההתאחדות הבינלאומית של ארגוני ברוח זו הוגדרו מחדש 

, חלק חשוב זההפרסום על פי ה. ((IFLA - International Federation of Library Associationsהספריות 

ייצוג הולם של הצורך ב בו הודגשכן ו מיעדיה של הספרייה הוא עיצוב זהותה של הקהילה ותמיכה בה,

 . (Koontz & Gubbin, 2010)  ושל השפות השגורות על פיהם תרבויותיהם של בני  הקהילה המקומית

לשימור תרבותם הראשונית של הספריות עושות גיסא לות במישורים מקבילים: מחד יפעעל מצביעות מגמות אלו 

יצירתם איסוף שימור שפתם, תיעוד חייהם,  את תהכולל, פעילות התושבים או של מהגרים ומתיישבים חדשים

עוסקות הן  גיסא ומאידך ,(  ;2008Koontz & Gubbin, 2010; Ulvik,2009מנהגיהם )שביט, הצגת המקורית ו

 & ,Audunson, Essmat)ובהטמעת התרבות והמנהגים המקומיים  שילוב מהגרים בסביבתם החדשהלבסיוע 

Aabø, 2011; Burke, 2008; Shoham & Rabinovich, 2008; Ulvik, 2009 )עוסקות הספריות  , . לצד זאת

עבודה,  דורשיאוכלוסיות נצרכות: אוכלוסיות טעונות טיפוח, מובטלים, החברתי של קבוצות שוליים ושילובן סיוע ב

 בכך תורמות הספריות להעצמת הפרט והקהילה. .  (ALA, 2014)מבוגרות  נשים ואוכלוסיות

 Libraries) "ספריות משנות קהילות" כינון התוכניתב מתבטאתמגמה הקהילתית ההתחזקות 

Transforming Communities)  של האגודה לספריות(ALA, n.d)  כסוכנות המציבה את הספריות הציבוריות
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 אחוז 90-מ יותרכי  ,עולה (ALA, 2014a) צות הבריתהדוח על מצב הספריות בארמ ,ואמנם .שינוי בקהילה

אודות תפקיד הספריות  על מהמשיבים מחשיבים את הספרייה הציבורית כמוסד חשוב לקהילה. סקר עמדות

יתרה . (2012)חץ,  הקהילהלמען  מרכז תרבות הפועלכי גם בישראל הציבור רואה בספרייה  ,מלמד  הציבוריות

 ניהןיבו ,להקל על "מחלות" העידן הטכנולוגיעל הספריות הציבוריות מוטלת אחריות כי  ,רוב הציבור סבור זאת,מ

 31-ב שנערך על תפקידי הליבה של הספריות בעידן המידע מקיף מחקרואכן, ערים דיגיטליים ובדידות חברתית. פ

כמוסד שאין לוותר עליו בשל חלקו  יבוריותהצביע על הספריות הצ 2ערים מהמתקדמות בעולם מבחינה טכנולוגית

שעות ל בילוימציע שכן בשל היותן גורם , והנגשתובואיסוף מידע , בחדשותאורייניות ומיומנויות  בהקניית ידע

  )Hartmann, Orszullok, Peters, Stallmann & Stock, 2013)Mainka ,. הפנאי

 פרייה הס ה שלכגורם בעיצוב שליחות המידעהאופן שבו נתפס 

 .ועסקו בארגונושימרו הספריות את הידע האנושי  ,הקמתןמאז . ועיקר מהותה ליבת הספרייההוא העיסוק במידע 

השוני הספרייה הציבורית.  עניקה לוובשירות שמ אליובנגישות המידע, אופן שבו נתפס במפנה חל  20-מאה הב

ראתה המודרנית התעשייתית חברה ה בעוד :קשור במעבר מחברה תעשייתית לחברה פוסט תעשייתיתהזה 

 דעותשל אוסף במידע  החברה הפוסט מודרנית , רואההניתנת להוכחהויחידה אחת אמת בעיות כלבמידע תשובה 

עולה חשיבותה של במצב של ריבוי דעות,  .וסכמתתשובה אחת מתאימה ומולא  רבות פניםוסובייקטיביות 

כניסתן של טכנולוגיות האינטרנט  לצד הנגישות אליוכינון דרכי  ,דעהמי נפחב הבדלים. למידע רחב ומגווןהנגישות 

רק  יםהמאפשר ותספריות ממוסדבהדרגה את ההפכו  והפצתבומידע  יצירתבדפוסי שיתוף של  םהתפתחותו

לא רק הנמצא  שער למידעעל פי שליחותן החברתית  יםהמהוו ות, למוסדהאצור באוספיהן נגישות למידע

הופך מ"אזרח צרכן המידע -בה האזרחש סביבה פתוחה ואינטראקטיבית, ,כלומר ,להן חוצהגם מ , אלאבספריות

  .(3Moran, Stueart & Morner, 201; Birdsall, 2005;)מיודע" ל"אזרח מתוקשר" 

וממסדית, לספרייה ה סמכותית יבמעבר מספריאת השינוי בגישה למידע מסבירים יש חוקרים ה

 ;McCabe, 2001) , הדוגלת בחופש הפרט, בחופש המידע  ובשוויון אזרחי (libertarian library)ליברטריאנית 

McCook, 2004). בארצות הברית באמצע התקבלה , כדי להבטיח את השיוויון באספקת מידע לכל האוכלוסייה

 National Commission on ולמרכזי מידעהוועדה הלאומית לספריות  אתהחלטה להקים , 20-המאה ה

Libraries and Information Science  - NCLIS)) מטרת .NCLIS לאפשר לכל אדם להגיע אל מידע  שמטרתה

רכי לימוד, עבודה, תרבות או פנאי, מבלי להתייחס לרקע החברתי, למיקומו הגיאוגרפי או להישגיו והנחוץ לו לצ

בספרייה הציבורית: הנגישות למידע ללא שתי מגמות  התפתחוי ביחס למידע בעקבות השינוהאינטלקטואליים. 

הנגשת . בתהליך זה, שעיקרו והעצמתן קבוצות שולייםבלימודית התמיכה ה התרחבה , ושופרה משוא פנים

התפתחות: השירות שניתן בספרייה הפך למוצר )מידע(  שיש לספקו,  ניתן לראות 3המידע באופן שווה לכולם,

ביטוי במנשר שפרסם מדינות רבות בעולם המערבי ומצאה במגמה זו התפשטה  המידע הפך ללקוח. ומחפש

                                                           
תשתיות המאפשרות בין מאפייניהן של הערים הללו ידע זמין,    Knowledge Citiesדע : המינוח שנבחר לתאר ערים אלה הוא ערי י 2 

 עידוד חשיבה יצירתית וחדשנות,  תכנון עיר על פי עקרונות אקולוגיה ירוקה  נגישות לידע וטיפוחו, 

 90-הבשנות  שהוכנסו תקינההתיקוני בו, 60-העוד בשנות  מבחינה פורמלית ותקציבית באמצעות תקינהתהליך זה  הוסדרבארצות הברית  3 
Library Services and Construction Act, 1964; LSTA Library Services and Technology Act,  -LSCA   . ראו,21-ובראשית המאה ה

1996; 2003 
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. (IFLA/UNESCO public library manifesto 1994)ת בשיתוף עם הארגון העולמי לספריות ציבוריו ו"אונסק

 , ועל כן, כדיתנאי בסיסי להתפתחות יחיד וקבוצות בחברה ידע מהווהה .וצגת הספרייה כשער הידעמבמנשר 

 למידע.לשמור על  ערכי החברה ועל עקרונותיה, על הספרייה להבטיח נגישות 

בייחוס מניע פוליטי ושירותי הספרייה אופן שבו נתפסים רואה את שורש השינוי ב( Birdsall, 2005) בירדסול

עקרונות הדמוקרטיה  את בססהצורך ל הודגשבתחילה . אם םהשני וכלכלי לשינוי שחל בשירותים הללו במהלך

המידע משמש כי  התבססה ההבנה כאשר  ,לאחר מכןהרי ש, בחברה תוך טיפוח אדם נאור בחברה דמוקרטית

, בדטרויט הציבורית בספרייה החל זה תהליך נוספה ההכרה בערכו הכלכלי של המידע., למיגור העוני והאבטלה

 שינתה, חלשות סוציואקונומיות משכבות תושבים כניסתשמקורם ב העיר במרכז דמוגרפיים יםשינוי נוכחל אשר

תעסוקה, , רווחה בנושאי מעשי למידע זקוקים היו תושבים אלה .יום קשי תושבים לעזרת ונחלצה ייעודה את

  אזרחי דעלמי מרכז הוקם בהן גם אשר נוספות לספריות המגמה התפשטה בהדרגה. וכדומה בריאות, תחבורה

(Durance & Schneider, 1996). 

 (Information and referral - I&R)נחשבו לתקופה בה התמסדו  שירותי המידע וההפניה  70-שנות ה  

מחלקה , הוקמה ((American Library Association - ALAי אספריות הציבוריות. בארגון הספריות האמריקב

אשר פיתחה סטנדרטים להקמתם של  מרכזי מידע  ) (Community Information Section - CISי למידע קהילת

כי הציבור זקוק למידע שוטף כדי לפתור בעיות פרקטיות בחיי היומיום, ולמידע  ,ההכרה .קהילתיים בספריות

הוסיפה נדבך יחות חברתית קהילתית שהציבה בפני הספריות של ,קהילתי כדי לדעת מה נעשה בסביבתו הקרובה

 McCook, 2004 (Baruchson-Arbib)  והנגשתבו מידע שליחותה המסורתית של הספרייה בכל הקשור בארגוןל

1996;. 

 ן על שליחותה של הספרייה הציבורית ת והשפעתוהתפתחויות טכנולוגי

. ודלייתלו מידע לארגון המשמשים אלקטרונייםהאמצעים בהתפתחות חלה המאה שעברה  חרון שלברבע הא

רכשו הספריות, אותם שעל גבי תקליטורים, ואנציקלופדיות מאגרי מידע ממוחשבים ניתן היה להשיג בעקבותיה, 

ום של מידע פרסונעשה שימוש ב , הקטלוג המודפס הפך לממוחשבפותחו אמצעים למחשוב האוסףולצד זאת 

  ואחרות. Teletext , Viewdataכגון  ,קהילתי מבוסס תוכנות

הרשת טכנולוגית מבחינה . אותולאמץ הספריות מיהרו  90-בשנות ההמסחרי  כניסת האינטרנטעם 

 להציג וכןבאופן ממוחשב )ניהול האוסף וניהול הקוראים( נהל התלמידע ולהעביר פריות הציבוריות אפשרה לס

כמו להקמת תאגידים בין הספריות, ופעולה  פישיתולהובילו ויות העברת המידע . אפשרחים לציבורקטלוגים פתו

ממשקי משתמש נוחים ולשמירה על כללי האתיקה ליצירת  לשיתופי פעולה בין ספריות לבין ספקי מידעגם 

הניתנים בספרייה לבין יחסי גומלין בין השירותים הממוחשבים פליישמן הצביע על  .(Atherton, 2002) המקובלים

בניהם הנגישות למידע ללא ו, (ALA, 2004)כפי שהוגדרו לפני יותר מעשור , ערכי הליבה של הספריות הציבוריות

שמירה על החופש האינטלקטואלי, פיתוח פלטפורמות מתאימות למתן שירותים קהילתיים בספריות, , משוא פנים

רייה, פיתוח אמצעים לטיפול מקצועי במידע תוך גילוי אחריות פיתוח אמצעים לשימור הידע בכל הפורמטים בספ

גידול עצום המתפתחות, היכולות הטכנולוגיות , האכן. ו (Fleischmann, 2011)חברתית ודאגה לרווחת הציבור

, והן החלו בצומת מרכזי בעולם המידעהציבו את הספריות הציבוריות במקורות מידע והקלות הרבה שבהשגתם, 
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כך . לרווחת חברי הקהילהאינטרנט רשת ההפצתו בבו , בעיבודומידע קהילתי שלמקומן באיסוף  תופסות את

שמטרתו  Seamless UKבשם הושק פרויקט  ובתחילת האלף הנוכחי 90-בבריטניה בשלהי שנות ה ,לדוגמה

נוח לשימוש פורטל הנחוץ לחיי היומיום במקומי וממשלתי  המידע , שמשמעותו, ריכוז"ליצור גשרים בין איי המידע"

חינוך, בריאות,  סוגיות בנושאימגוון נושאים הקשורים לחיי היומיום, כגון הפורטל כיסה  .בספריות הציבוריות

, משרדי הממשלה, BBC-ניהם היבורבים,  םהשתתפו ספקיבאספקת המידע . עניינים אזרחיים , וכיו"בתעסוקה

על פי סטנדרטים  בקפידהמוין נבחר ו מקומיים וכד'. המידע רשימות רלוונטיות של מחזיקי תפקידים, בעלי מקצוע

מידע  .(Atherton, 2002)רכי קהילות על פי אזורים גיאוגרפיים ברחבי בריטניה ו, והוא התאים לצשנקבעו מראש

 נגיש רק לחברי הקהילות. הוא ייעודי זה  סגור בפני מנועי חיפוש,  וקהילתי 

 העולםוהשפיע על בעשור הראשון של האלף השלישי, הברית  ארצותבשנות המשבר הכלכלי שפקד את 

במילוי סיוע לציבור מרכז אודות מקורות תעסוקה כמו גם על מידע איתור לבסיס  וותה הספרייה הציבוריתיה  כולו,

ברוב  שהיה לחלק בלתי נפרד מהשירות ,האינטרנט החינמי ת הפונים,מעבר להדרכ .כתיבת קורות חייםבטפסים ו

 רב ערךבמדפסות בסורקים וכדומה, הפכו את הספריות למשאב  ,במחשבים להשתמשאפשרות הת והספריו

הצורך של יזמים מקומיים במידע כלכלי איכותי, יתרה מזאת, . (ALA, 2011)ולקהילה כולה  םלמובטלים, ליזמי

. הגישה למאגרי ווך בין צרכן המידע למידע הרב ברשת האינטרנטילגורם משמעותי בתלספריות להפוך  אפשרו

ווך יולמקורות מידע נוספים העצימו את אפשרויות הגישה למידע בתמידע מסחריים, למידע מוסדי וממשלתי 

הוקמו, שרדו )!( עסקים 8,600 הראתה כיבדיקה שנערכה בספריית פילדלפיה,  ,לדוגמהכך מידענים בספריות. 

אספקת שירותי מידע לקידום . (ALA, 2011, p. 4) מידע שקיבלו בספרייה הציבורית המקומיתוהתפתחו הודות ל

 ,Mainka et al) הפכה לשירות נחוץ ששכרו בצדו ,עסקים קטניםכאשר מדובר ב, במיוחד הכלכלה המקומית

2013;  Manjarrez, Cigna & Bajaj, 2007) . 

 שימור דיגיטלי 

שהתפתחה בשלהי  דיגיטליתהיכולת ה. נוספיםויות טכנולוגיות העמידו בפני הספריות הציבוריות אתגרים התפתח

להבדיל אולם ו ו.ולשימוש הציבור הרחב והצגתם לעיון ספריות אוספידיגיטלי של  שימוראפשרה  ,20-המאה ה

 דוגמת של יצירות מופת דיגיטציה מיזמיאו ויקיפדיה הוכמו בהנגשת מידע  עוסקים בעיקרש ,גלובליים מפרויקטים

, בבואה של המורשת ההיסטורית, המדעית ברחבי העולםהציבוריות מהווים אוספי הספריות גוטנברג,  פרויקט

בתור  .הם מייצגיםאותן ש ותשל הקהיל ןזהותמחלק הם , והם שייכיםאליה שוהתרבותית של הסביבה  החברתית

לא כאוסף  . תובנה זו הביאה לתפיסת הספרייהמקום שבו נוצרויצירתם וב שכאלה יש להם ערך הקשור בזמן

  .  (Baker, 2013, Florek, 2013, Tonta, 2008)כמוזיאון לשימור התרבות המקומית  אלא , ספריםאקראי של 

 כדי להנגיש את, מוזיאוניםלארכיונים לבין ספריות פעולה  פילשיתו נולדה היוזמה 21-בתחילת המאה ה

איחוד בממש אבל כאן מדובר  עוד קודם,שיתופי פעולה כאלה ואחרים היו קיימים  .אוספיהןהמידע האצור ב

את  .אוספים מתוך הבנה כי למחפש המידע לא שנה מאין מגיע המידע, ובלבד שיחשף אל המידע הרלוונטי

ם הוא רוב המשתמשים אינם מתעניינים במקורו של המידע שהם זקוקים לו, בין א" הדג'הרט המגמה הסבירה

במוזיאון או בפרוטוקול של ארגון שנמצא  ]כך במקור[ נמצא בספר או בעלון בספרייה, בתיאור יצירת אמנות

 . (Hedegaard, in  Marcum, 2014, 78)בארכיון ובלבד שיוכלו למצוא אותו"  
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ות במאה יזמו המוזיאון הבריטי והספרייה הציבורית של ניו יורק שיתוף פעולה בנושא אוצר 2004שנת ב

 Research)יזמה קבוצת המחקר של הספריות  2005-ב.  (”Twenty-First Century Curatorship“)21-ה

Libraries Group)   בין  שיתוף פעולהפעל ל. הפורום מוזיאוניםלארכיונים ולפורום משותף לספריות, הקמת

מוזיאון "כ והספרייה נתפסה בה, תרבות ומורשתמידע, תחתיה יסופקו קורת גג אחת ש ליצירת התרבותמוסדות 

אופן שבו נתפס דיגיטציה ואיגום המשאבים חל שינוי בה ,בעקבות שיתופי הפעולה .(Marcum, 2014) "של ספרים

 מכנה אותוש תפקיד חדש נוסף לתפקידיה המסורתיים של הספרייההפעם גם הספרייה, וכמו בעבר,  ה שלתפקיד

בעולם ניתן לראות בארץ וספריות רבות  ם שלבאתרי   .(Baker, 2013)בייקר בשם יצירת "מורשת דוקומנטרית" 

 המורשת הלאומית. הספרייה בשמירה על שממלאת דוגמאות לתפקיד

שמתעד את יש אוסף דיגיטלי ענק  ,ארצות הברית שלהספרייה הלאומית ספריית הקונגרס, באתר  ,לדוגמהכך 

 ,Library of Congress) ותרבותאת ו של העולםהיסטוריה והתרבות שלה, וכן את  ההיסטוריה של ארצות הברית

n.d) הזיכרון ההולנדי" הולנד יש אוסף עצום הנקרא. באתר הספרייה הלאומית של" Memory of the 

 )therlandNe)  היסטוריה ההולנדיתלהנוגעים ובו תמונות ומסמכים Koninklijke Bibliotheek, 2016)( . 

 יםהמתעד מספר אוספיםניתן לראות  (.n.d)הספרייה הלאומית,  ישראלשל  באתר הספרייה הלאומית

אוספים של מפות, צד השנים האחרונות, ל 150של ישראל ואת בנייתה במהלך ה תהקמ בתמונות ובמסמכים את

. דורות רביםך הלבמהיהודית מסמכים, כתבי קודש, כתובות, אוספי שמע וסרטונים המתעדים את התרבות 

 .כפרויקט לאומי נים ברחבי המדינהוובארכיונים ש בספריות יםנמצאמית עוסקת בהנגשת אוספים שהספרייה הלאו

בבית  יםהנמצא ארכיון המחול הלאומיאת או  ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי, , הנגישה לציבור אתלדוגמהכך 

בפרויקט מיוחד של  לאומית.המורשת אוצרות הספריות לאומיות ניתן לדפדף ב הן שלאולם לא רק באתרי. אריאלה

פנקסים בכתב ידו של המוהל התל  חמישה שנים לתל אביב נסרקו 100ספריית הרמב"ם בבית אריאלה, במלאת  

  (.2009)אלבוים,  חפש בווהופק מאגר שניתן ל אביבי הראשון,

דיגיטלי חזותי מתקיים פרויקט  (Calgary Public Library, n.d)  בספרייה הציבורית בקלגרי שבקנדה

) Community Heritage and Family History והמורשת המקומיתהמשפחתית גדול של שימור ההיסטוריה 

Digital Library)  .אזוריתשל מועצה  ה האזוריתיספרימתקיים ב ,אם כי בקנה מידה קטן בהרבה ,פרויקט דומה 

ר מקיף של תמונות מההיסטוריה מאג הוא (2009 ,ספרייה האזורית מטה אשרה) . מורשת מטה אשרמטה אשר

מקורו של מאגר זה הוא בתמונות מיום עלייתם לקרקע ועד ימינו.  ם ששייכים למועצהיישוביההמקומית של כל 

הקריאה לציבור לתרום תמונות ומסמכים שברשותו במושבים ובקיבוצים.  םתושביהמתוך אוספים פרטיים של 

מאפשרת  2.0טכנולוגיית ווב  . ייה עם הקהילה הווירטואליתעידן חדש ביחסי הספר נתמסמלשיתוף דיגיטלי 

 . (Fourie & Dowell, 2009)בה הוא שוהה כל הזמן: ברשת האינטרנט שלפגוש את הקהל בסביבה 

 ן שלתחותהתפבעקבות  חלבמיצוב הספרייה ובשליחותה בהקשר לשימור המורשת נוסף  שינוי משמעותי

הספרייה הציבורית בחסות הספרייה הפך את של הציבור לשתף מידע מקומי אישי  ויכולתהרשתות החברתיות. 

תהליך זה ממצב את הספרייה כגוף תרבותי פעיל בסביבה  .(Tonta, 2008) בעל ערך מקומיוצרת מידע אל

כנס המחלקה לספריות ציבוריות בעל ידי  , תפקיד שזוהה כאחד מתפקידי הספרייההמשמרת מסורות תרבותיות

 .(IFLA Public Libraries Section, 2009)איפל"א, 
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מידע שנאסף כי אצירת התובנה  התפתחה אליו נחשפות הספריותשרב ה הדיגיטלי בעקבות המידע

 .והנגשתו ארגונו ולא רק ,בהקשר תלוי נושא ותרבות ויבודוע ומיקוד, ושלסינון מחייבת ממקורות שונים 

נגישות תלוית החומרים מאפשר  פתוחמ   .""תיקי נושא דיגיטליים קיבוץ מידע אלכמוהו כ וארגונוהמידע סינון 

ל, ותוחים לכפ "תיקי נושא"החלו ליצור  חלק מהספריותואמנם,  .להם ערך מוסףמקנה ה הקשר אליהם, פעולה

מקורות מידע מגוונים כמו תמונות, מסמכים, סיפורי  ובהם שולבש (information commons)יים זפיו דיגיטליים

 המידע מלבד עיבודבספרייה.  שמקובל למצוא אותם צד פריטי מידע מסורתייםלחיים שנאספו ממקורות שונים 

 informationמרחבי מידע  . ליצירת מידע עזרה מקצועיתכמו גם  ,נוספים כליםמידע ו מציעה הספרייה וואצירת

commons)) ציבוריים של מרחבים  םבהקמתרואה אייווה לדוגמה, רשת הספריות של  .הוקמו בספריות רבות

  לה.ילקה ן הספרייהאמצעי אסטרטגי לשיפור התקשורת ביובנוסף גם  מתן נגישות למידע אלה

הקהילה  מפי חברי שנשמעו פוריםיסגם  ,בין השאר ,תיעדהש ,ספריית פורטלנד דוגמה נוספת היא

 The Portland Jewish) במסגרת התוכנית להיסטוריה שבעל פה של הקהילה היהודית של פורטלנדהיהודית 

Oral History Project) ,ניתן פורים היסטוריים של אנשי פורטלנד. יעוד סיפרויקט גדול של תה חלק מתווישה

   תלוי הקשר. מפיצה של מידע לומתווכת מידע ליוצרת מידע כי שינוי זה הופך את הספרייה הציבורית מ ,לראות

 הפער הדיגיטלי גישור על פני 

זה הפער וה ,במידע ים במידע לבין הענייםעשירהפערים בין  - חידושי הטכנולוגיה יצרו קיטוב חברתי מסוג חדש

לספריות הדיגיטליות, פורסם מנשר  2011-ב .(Hull, 2003) יוםממאיים על תפקוד תקין של האזרח בחיי היו

בו נקראות הספריות לצמצום הפערים בעידן ש, (IFLA/UNESCO Manifesto, 2011)ו "א ואונסק"מטעם איפל

הספריות  ן שלל אחריותהתופעה במדינות מתפתחות, והצביעו עממדי הדגישו את   אקילי ומוגהדם הדיגיטלי.

אלא  ,אינה נחלתן של מדינות מתפתחות , כך עולה,הבעיהו ,(Aqili & Moghaddam, 2008) ם תופעה זוולצמצ

 ממשיך להוות הדיגיטלי הפער מצביעים כי מחקרים בישראל גם . (Richter, 2015) במדינות המערבגם קיימת 

  .(2012וגרשון,  )דרור ההחלטות ומקבלי המדיניות קובעי מצד ושיטתית מאורגנת ה,יזומ פעולה המחייבת סוגיה

עוד לפני ו ,1995-עוד ב ALAית של ינגישות לאינטרנט סומנה כמטרת אסטרטג ואבטחתצמצום הפער הדיגיטלי 

על פי  .הרחב תום המאה הקודמת היו הספריות הציבוריות לגוף הראשון שאפשר גלישה באינטרנט לציבור

בספריות  בשימוש במחשב ובאינטרנט לראשונההתנסה  קרב המבוגרים(מאחוז ניכר מהציבור )בעיקר  פליישמן 

בו ניתנת שיתרה מזאת, המקום היחיד  .(Fleischmann, 2011) מחשב אישישהיה ברשותו הציבוריות, עוד קודם 

להגיע למידע ולהשתמש בדואר האלקטרוני הוא בספריות  אנשים מחוסרי אמצעים ולדרי רחובלאפשרות 

כי  ,. אלא שהבעיה אינה רק בעיית נגישות. ממחקרים עולה(Flagg, 2000; Hodgetts et al., 2008הציבוריות  )

מידע ו דווקא העניים בברשותם מחשבים ואינטרנט בבית ולאמי שיש צרכני הטכנולוגיה בספריות הציבוריות הם 

(Barber & Wallace, 2008; Hull, 2003; Wooden, 2006) . ,הנטייה היום היא כאשר מדובר על פער דיגיטלי

, ישומים משתמשיםיבאלו  ,כלומר, את טווח השימושגם  לאינטרנט ולמידע בכלל,  נגישותמידת הבנוסף ל ,לבחון

בקבוצות שונות  ומהי התועלת המופקת משימושים אלהר, מה הציפיות שיש למשתמש משימוש ביישום זה או אח

עוד באמצע . השימוש בועל ו על זרימת הידע משפיעתרבותי -רקע החברתיהש ,מחקרים מראים .באוכלוסייה

בהכרח תורמות לא  הנגישות לאינטרנט,גם , כמו כי החשיפה למידע רב ,המאה הקודמת הגיעו חוקרים לתובנה
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 ,Eastin)נה ורצון ללמוד בויצירת הידע דורשת מוטיבציה אישית, ת שכן להרחבת השכלתו של הפרט,

Cicchirillo, & Mabry, 2015) . ,חייב לשאת אופי אקטיבי ולהתבטא על כן, צמצום הפערים בעידן הדיגיטלי

ות בהקניית כישורי חיים ואוריינות המותאמים למשתמש. כישורים כמו פתיחת תיבת דואר אלקטרוני, הקניית יסוד

ה ימידע, כולל שימוש ברשתות החברתיות, פנימושכל של השומי מחשב, חיפוש מידע או איתור ישימוש יומיומי בי

מיומנויות מידע  ן שלולהקניית ת הקהלספריות רבות נרתמו להדרכ .באמצעות הרשת ומילוי טפסיםלרשויות 

שחשוב להכיר את אוכלוסיית היעד ואת כך, על גם . חוקרים עמדו (Ouye, 2004; Whiteside, 2004)בסיסיות 

מתאימות הספריות הציבוריות יותר מכל גוף לכן, ו, (Mehra, Merkel, & Bishop, 2004) צרכיה כדי להעצימה

א בשנת "תחזית שפורסמה על ידי איפל. ( ;Barber & Wallace, 2008)ים ציבורי אחר לתרום לצמצום הפער

2013 (IFLA Trend report, 2013)  ה תהרחביש לצפות אמנם ל מגמות סותרות בנגישות למידע:, הצביעה על

בעקבות תחזית ע מפני חלקים שונים באוכלוסייה. ניכרת מגמה של חסימת מיד בבדבד אך  ,של הנגישות למידע

על  הספרייה. ה שלשליחותהבטחת הנגישות השווה למידע את בלאומית לספריות רואה נהפדרציה הביזו, 

ן מגווללהבטיח נגישות למידע  וכן,, הספריות לעמוד על המשמר כדי למנוע חסימת מידע והעמקת הפער הדיגיטלי

 & Schnitzer) לספריותגישה האפשרויות  המרחיבים את שומים ניידים, יירחב של יישומים, בניהם גם 

Rosenzweig, 2016) .   

בפעילותן של ספריות מהווים קו ברור  ,מתן שירותי ספרייה דיגיטלייםכמו גם  ,הנגישות למידעקידום 

, ולהכשירן המאיים על שכבות רחבות בציבוריגיטלי במטרה לגשר על פני הפער הד (ALA, 4/10/2016)ציבוריות 

 . לחיים מועילים במרחב הקיברנטי

 טכנולוגיה ופרטיות 

. הזכות לפרטיות נתפסת כאמצעי הזכות לפרטיותוהחופש לקרוא בספריות הציבוריות:  קוימושתי זכויות יסוד 

, הזכות לבטא חירות זו ,כות לחירותהז ,ניהןיבועליהן,  ולהגנה הזכויות הטבעיות המגיעות לאדם של הלהבטח

מדיניות  ALAמצה ישל המאה הקודמת א 70-בשנות ה(. 2014)לרנר,  הזכות לקניין ושמירה על כבוד האדם

התרחבה  80-בספריות. בשנות ה על האופן שבו הם משתמשיםלשמור על חיסיון של פרטי קוראים ו הקוראת

חוקית או תקינה  במקרה של דרישה שאינה ת פרטי קוראים לחשיפ התנגד באופן פעילל והומלץ ,המגמה הזאת

(ALA Policy of Confidentiality of Library Records, 1986). 

הרחבת במדובר  ,, כפי שציין לרנרעם התפתחות טכנולוגיות המידע הפך נושא הפרטיות לעניין קריטי שכן

גישה למרחב הפיסי של האדם אלא גם גישה  היא כבר לא עניין של ...חברת המידע " :טווח הנגישות למידע

. האינטרנט אותו ניתן לראות כמרחב מידע בלתי נגמר, מהווה נקודת חיבור בין הפרטיות למרחבי המידע שלו

 .(21, ע' 2014לבין פרטיות המידע" )לרנר,  הפיסית...

מידע כ ,אליהם מסרים בקשרהנ משאבים אלקטרוניים ופרטים אישיים בו נכללו גם נייר עמדהפורסם  2012ביוני 

כי  ,. יש לצייןצות הבריתחוקיים החלים על הספריות בארלבהתאם לכללים אתיים ו וזאת ,בספריות הציבוריותחסוי 

  בגילוי דעת זה מודגשת החובה לשמור על חיסיון המידע גם כאשר מדובר בילדים ובנוער

(ALA Position Statement on Policy of Confidentiality of Library Records, 2012) .  
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תחת . (Trend report, 2013)הוצגה בדוח איפל"א  בשנים הקרובותבדן מוחלט של הפרטיות ותחזית לא

איסוף נתונים ופרטים אישיים מתואר מצב של אובדן פרטיות מוחלט שנובע מ ,האישית" פרטיותה"מות  הכותרת

טרנט או על ידי מנועי חיפוש, אלא גם על ידי טלפונים חכמים, ולא רק באינ ,אודות הפרט והרגליו באופן רציףעל 

בעידן של  נפגעת עוד יותר. הזכות לפרטיות חברות אשראי, חברות מסחריות, נותני שירות וגורמים ממשלתיים

בידי גורמים ממשלתיים ואחרים  של מידע והצלבתו . איסוף מתמיד(wearable technologies)טכנולוגיות לבישה 

  מקורות מידע וקביעה מחודשת של גבולות הפרטיות. הגנתהגדרה מחודשת ל מחייב

מקבלי  בקרבומדינאים בקרב משפטנים,  יכוח בקרבונושא לוהפכו לגבולות הפרטיות והשמירה עליה 

אסור לתת לבעיות הנגזרות מטכנולוגיות , שג'וינטטוען  נגדמ את טיעוניו.ציג הכאשר כל צד  ,ההחלטות בספריות

, כמו אבטחת פרטיות, זכויות יוצרים, או עלויות ביחס למידת השימוש, לעצור את הטמעת הטכנולוגיה 2.0ווב 

אינטראקציה מתמדת בין  הפחד מאובדן שליטה בפרטיות שהוא תוצאה שלרק בגלל  האינטראקטיבית בספריות

ניסינבאום )אצל . ((Joint, 2009הפרט למחשב ובשל יכולותיה של הטכנולוגיה לחשוף אזורי פרטיות של האדם 

שכן  ,בשמירה או בשיתוף מידע אישיכאשר מדובר הפרט העומדת בפני ( מצביע על חשיבות הבחירה 2014לרנר, 

 .(22, ע' 2014רנר, ל"הזכות לזרימה נכונה של מידע אישי" )  הזכות לפרטיות על פי תפיסתו היא

יקוח או ניטור, ומתוך תחושה כי שמירת צורך  להגן על הזכות הבסיסית לחיפוש מידע ללא פמתוך 

דפוסי התנהגות  לתלהנחחברתי  יעדהספריות הציבו הפרטיות מהווה את אבן הפינה בשירותי הספרייה, 

תוכניות קהילתיות שמטרתן להגביר את  מגוון שלבזו השנה השנייה  צאוארגון הספריות האמריקאי ימתאימים. 

נוכח האיום על פרטיותו של כי  ,ניתן לראות. (ALA Choose privacy, 2015)המודעות לסוגיית הפרטיות 

חברתית ה הפרטיות לשליחותההגנה על זכות האזרח, ומתוך רצון לשמור על התנהלות חברתית הולמת, הפכה ה

  .של הספרייה הציבורית

  תמיכה בלימודים אוריינות מידע ו ,טכנולוגיה

ן שליחותם בסיסיים בהשכלה מרכיביהרחבת התמיכה בלימודים וההספריות את ראו  מאז הקמתן פי שכבר צוין, כ

סדנאות , ל, כגון הרצאות, מפגשיםוספריות פעילויות חינוך עממיות, פתוחות לככחלק מתפקידן יזמו ה החברתית.

רכי היומיום מחייבים לימוד מתמיד במשך ונוכח ההכרה כי צלאחרונה עלתה פעילויות אלו של חשיבותן  וקורסים.

שליחותה המסורתית של הספרייה . (Clubb, 2010)החיים, גם לאחר סיום לימודים פורמליים ורכישת מקצוע כל 

מצטמצמת אינה  יא. הולרבת פנים הציבורית בהנחלת כישורי אוריינות הופכת בעידן הדיגיטלי למורכבת יותר

כדי לתפקד בחיי היומיום יש לרכוש סוגים נוספים של אוריינות. ונת דקויות השפה, הבבידיעת קרוא וכתוב וב

אוריינות ואוריינות מידע, אוריינות ויזואלית, אוריינות רב תרבותית  שלהאוריינות בעידן הדיגיטלי מורכבת משילוב 

 Mackey) מורכבת בסביבת המידע הוהיא מאפשרת למי שנהנה ממנה לשתף פעולה בין כמה גורמים תקשורת, 

& Jacobson, 2014 ; Public Libraries 2020, 2016) . דוח איפל"א(IFLA Trend report, 2013)  מצביע על

 מידע ניהם אוריינות טכנולוגית ואוריינות מידע הכוללת יכולות לאיתוריבו ,מכלול כישורי אוריינות בעלי ערך

מהווים גם בסיס ללימוד במשך כל  אלה םיהולו והפצתו. כישורייצירת מידע, נהכוללות  וכן מיומנויות ,ולהערכתו

הספריות  ן הפעילה שלבתמיכתלעשות זאת כחלק מלימודים פורמליים ולציבור החיים, ועל כן יש להקנותם 

(Stielow, 2014)צות הבריתהספריות באר ן שלמצבשעוסק ב מחקר ,. ואמנם  (ALA, 2014a) כי רוב  ,הראה
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 חשיבותה שלהספריות הציבוריות לבין הקניית כישורי אוריינות.   ן שלקושר בין תפקיד ריתצות הבציבור בארה

תמיכה  , זאת ועוד(.  2012בסקר עמדות שנערך בישראל )חץ, גם עלה  לציבור  הספרייה כמקנה כישורי אוריינות

כפי  הספרייה ה שלכאחת מחמש משימות המפתח הנדרשות למילוי שליחות נחשבתבמשך כל החיים לימוד ב

הוגדרו מספר יעדים עבודה זה במסמך  .ALA  (ALA, 2014b) שנקבעה על ידי ארגון הספריות האמריקאי

ניהם: מיצוב הספרייה כמרכז יבוהספרייה,  ה שלבמטרה למלא את שליחותהקשורים בתמיכה בלימוד לכל החיים, 

התנהלות נכונה ולהבטיח גלישה בטוחה  כדי המרחב הקיברנטי את יםפעילות שתכיר לילדים ולמבוגרתרבות, 

בהתייחס לקווי . שימוש בו והערכתו, של מידע איתורהתנהלות נכונה מחייבת כישורי אורייניות ויכולת  .ברשת

 :לתמיכת הספריות בלימודים יםנוגע  בספריות, שניהם ווני פעולה חדשיםישני כניתן להצביע על  ,פעולה אלה

מתייחס לפיתוח דרכי תמיכה  והשני בתוכה,   עבודההסביבת בעיצובה של במיצוב הספרייה וקשור ד האח

 בלימודים המקוונים.

 שינוי בעיצוב סביבת העבודה  .א

  חבים עתירימר .יהי הספריבשטח (learning commons) ללמידהם ציבוריים ימרחבבכינונם של  שינוי מתבטאה

ריהוט הניתן הסידור גמיש ובו השמרחב , ה פתוחיםשטחי עבוד ,כוללים מעבדות מחשביםאלו וטכנולוגיה מידע 

והם עם הדרכה  או בלעדיה, בצוותא או ביחידות, למפגשי למידה מיועדים הללו מרחבים ה .להזזה לפי הצורך

ללימודים פורמליים או אחרים, או לקורסים הניתנים בשיתוף פעולה עם  רכי לימוד של הפונים בהקשרוקשורים לצ

מטפחת את שסביבה  כדי ליצור, מרחבים אלה נועדו לשלב בין מידע, טכנולוגיה ומקצוענות. הספרייה או בחסותה

 :הספרניםם של תפקיד באופן שבו נתפססביבת הלמידה ו  אופן שבו נתפסתמרחבי למידה מהווים שינוי ב .הלומד

 (digital curation) יגיטליגם אוצרי מידע, ובמיוחד מידע דהם כמאתרי מידע וכמתווכיו, יהיו מעתה בנוסף לתפקידי

נחלתם הבלעדית של  כבר אינוהלימוד מכיוון ש .ספריות האקדמיותבלציבור. מקורה של תפיסה זו  וינגישו אותו 

ל כדי לענות על המגמה ועתירי טכנולוגיה ופתוחים לכ ציבוריים המוסדות הפורמליים, נוצר צורך במרחבי למידה

קימות בתוקף שליחותן כתומכות בלימודים החלו הספריות הציבוריות מ. ללימוד בלתי פורמלי במשך כל החיים

ת ליציר כליםו קוראים דיגיטליים מחשבים,שיש בהם עתירי טכנולוגיה, ו נוחים ,וחיםמרו בתחומן מרחבי למידה

תם המרחב הדיגיטלי נפתח לרווח. (Enis, 2013) אפשרויות הדרכה וסיוע למשתמש מידע, לעיבודו ולעריכתו, לצד

של תושבי האזור, והוא מיועד להקנות מיומנויות דיגיטליות למבוגרים העושים את צעדיהם הראשונים באינטרנט, 

תוכנות בציוד ובהמשתמשים אנשי העסקים ומסייע גם בלומדים,  תומךמשתמשים מתקדמים והוא משרת 

 ,Block)ל ואנושי ופתוח לכ למפגשתפיסת הספרייה כמקום  ביןתפיסה זו משלבת המשוכללות לקידום עסקיהם.

 אישיתולהעצמה  תרומה להתפתחות לצד הספרייה בתמיכה בלימודים ובקידום ה שללבין שליחות ,(2007

 (Manifesto, 1994; McCabe, 2001; Pacios, 2007). 

 תמיכה בלימוד מרחוק .ב

גלובלי ללימוד מתקדם באמצעות  קורסים  המיזם בו ,בלימודים המקווניםפיתוח דרכי תמיכה ב הקשורזו מגמה 

ניתנים במגוון נושאים ובחינם על , ש (MOOC - massive open online course) לוהמוניים, מקוונים פתוחים לכ

ובכך  ,את כל המידע הנחוץ ללומד לכאורה מספקים ה לגופים אמובילות בעולם. מאוניברסיטאות ידי טובי המרצים 

אולם בהיותם גופים מסחריים למטרות רווח, לא  .הציבוריות המסורתי של הספריות ןתפקיד לעגר יתקוראים  הם

ספריות על הרקע הזה נוצר לחל עליהם חוק השימוש ההוגן והם מנועים במקרים רבים מלהפיץ חומרים לימודיים. 
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ע מידע ללומדים בתוקף תקנות של ללא מטרת רווח, הן יכולות להצי מכיוון שהן ארגונים :ציבוריות כר פעולה חדש

כך . )(Schwartz, 2013 החברות המסחריות אינן יכולות להציע אותו לתלמידי הקורסים שלהןששימוש ההוגן, 

 ביניהן,על פי ההסכם ו  Coursera(4( קורסרה הספרייה הציבורית בניו יורק יצרה שיתוף פעולה עם  ,לדוגמה

לדעת המשתתפים המקומיים.  ם שלתמיכה לימודית  הנדרש להתקדמותתארח קבוצת דיון בכל שבוע ותגיש כל 

רכי המידע וצבשהיא תומכת  משום ,את שליחותהממלאת הספרייה הציבורית פעילות זו ב ,מנהל ספריית ניו יורק

 נה בגדראי ,דרך הפעולה שהתוותה הספרייה בניו יורקש, נראה . על פי תפיסה זו (Enis, 2014)של מנוייה 

, כזאת שעולה בקנה אחד עם שליחות הזאת, אלא דרך נוספת למילוי ההספרייה ה שלמשליחותממשית חריגה 

 הצרכים המשתנים של העידן הטכנולוגי ועונה על האתגרים שהוא מציג לה.

 סיכום

התפתחות והסתגלות  הצביע עלהספרייה על ציר הזמן, ניתן ל ה שלבבחינת המגמות המשפיעות על שליחות

 ה שלשליחותמרחיבה את ה ,ל הספריותשילות עכשווית, מעין אבולוציה של השליחות החברתית לסביבת הפע

השפעות הת וככל שמתגבר כי ,מגמות חברתיות וטכנולוגיות. עוד נראה ן שלהשפעתל ומתאימה אותה הספרייה

הולכת ופוחתת,  , מוסרים מחסומי שפה וחשיבותם של גבולות פיזיים ומרחקים גיאוגרפייםגלובליות על החברהה

לשמור על התעורר צורך במציאות זו  .החלל שנוצר במילוי קהילתייםוגופים מקומיים בכוחם של עולה ההכרה 

, לפתח סביבת עבודה טכנולוגית ראויה ותומכתולצדו התעורר הצורך מייחדת את הקהילה, שמורשת תרבותית 

קידן המסורתי היה לשמר את הידע ואת הישגי שתפ ,הספריות. סייע בצמצום הפער הדיגיטליכמו גם הצורך ל

בל יקבעידן המידע . ןראו בשינוי הסתגלות למצב חדש הדורש הרחבת תפקידל, ללשימוש הכ םהתרבות ולהעמיד

ולצד הצורך הזה מובטחת לכול , ו משנה תוקףובהפצת המידעשימור מהלך הצורך לשמור על כללי האתיקה ב

יותר מאי הספרייה,  בעידן הווירטואלי, צריכה היום, .יות הפרט ועל  פרטיותושמירה על זכו הנגישות למידע, תוך

להוות מרכז של פעילות וכן , לבד וא להחלפת דעות וללימוד בצוותאותומך  , פתוחמקום בטוחלהיות  ,פעם

 ספרייה הציבורית, יותרל .בכל שכבות הגיל הקהילה עצימה ולשמר את ההון החברתי שלמ תרבותית קהילתית

שליחויות המכל מוסד אחר בקהילה, בהיותה מוסד המשרת את כל האוכלוסייה ללא משוא פנים, יש היכולת למלא 

 אלה.החברתיות ה

 ביבליוגרפיה 

אוחזר מ .  88  מידעתוןמה וסיפור. '(. פיג2010מור, ע' )-אלאלוף

ttp://icl.org.il/newsletter/news88.htm 

]פרסום בבלוג[ אוחזר  הילדים של תל אביב.(. 2009מאי, ב 21אלבוים, א' )

https://beitariela.wordpress.com/2009/05/ 

המינהל  דגמים משתנים, שינוי והעצמה קהילתית. בתוך ה' שמיד, )עורך(,  -(. קהילה1997בהם, א' )

 (. ירושלים: החברה למתנ"סים.96-39. )עמ' מגמות ותמורות-הקהילתי

                                                           
  .)massive open online course) -MOOC היא מספקיות  הקורסים ההמוניים   Courseraקורסרה  4 
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  .52 ידיעות המפרץ (. שיא מנויים בספריית קריית ים. 2010צמבר בד 24גל, א.) 

 . אוחזר 2012 ישראלים בעידן הדיגיטלי(. 2012דרור, י' וגרשון, ס' )

http://lib.ruppin.ac.il/multimedia_library/pdf/38374.pdf( '2012חץ, ח.)  מספרייה ציבורית

פעילות חברתית בספריות  בנושא למרכז פעילות חברתית: עמדות קהל ומנהלי הספריות

  .. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת בר אילן, רמת גןהציבוריות

אתיקה בעידן המידע : כיצד אינפואתיקה והרמנויטיקה דיגיטאלית יכולות להסביר את (. 2014לרמן, י' )

ם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת חיבור לשסוגיות הפרטיות בפייסבוק כמקרה בוחן. –המציאות 

  .בר אילן, רמת גן

 . ירושלים: מרכז ההדרכה לספריות ציבוריות. ספריות ציבוריות ושליחותן(. 1976מורואה, א' )

 . ירושלים: מרכז ההדרכה לספריות בישראל. בין חזון למציאות -הספרייה הציבורית(. 1998מרבך, ע' )

 מתוך . אוחזרמה קורה בספריות(. 2009מרכז ההדרכה לספריות בישראל. )

http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/330/ma_kore_basifriyot.pdf  

 מתוך בה בבלוג[ אוחזר]כת .תראו מה עשינו בקיץ האחרון(. 2009, אוגוסט, 30נפתלי, י'  )

http://yardenan.wordpress.com/2009/08/30/182/  

. אוחזר מתוך  תמונות מורשת(. 2009ספרייה האזורית מטה אשר. )

http://www.infocenters.co.il/masher/query.asp?site=masher&lang=HEB&param=<q

uery_operation>load</query_operation><query_id>6011_20</query_id>&param2 

. אוחזר מתוך  אוספים וארכיוניםספרייה הלאומית.)ח.ת.( 

http://web.nli.org.il/sites/nli/Hebrew/Pages/default.aspx     

  .8-12,  ח"כא, יד לקור  בישראל.(. פרופיל הקורא המתבגר בספרייה הצבורית 1994שהם, ס' )

עת לספרנות, לביבליוגרפיה -יד לקורא: כתב .(. מינשרי אונסקו בדבר הספריות הציבוריות1995שהם, ס' )

  .1995, 16-19ט: "ולארכיונאות , כ

   תוך, אוחזר מ50מידעתון,  .(. דבר המומחה: עשרת הדברות למפיקי אירועים2009שעיה, מ' )

http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/330/tipim1.pdf  

Acting workshops & animated films. (1978). Library Journal, 103(4), 423.  

http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/330/ma_kore_basifriyot.pdf
http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/330/ma_kore_basifriyot.pdf
http://yardenan.wordpress.com/2009/08/30/182/
http://yardenan.wordpress.com/2009/08/30/182/
http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/330/tipim1.pdf
http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/330/tipim1.pdf
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