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 הצבעות דיגיטליות



 ממצאים מרכזיים
 מאוחדים ברחבי העולם בערכינו ועקרונותינו

הממצא החשוב ביותר הוא שבכל האזורים, סוגי ספריות ומשכי הניסיון 
 בעבודת הספרנות, אנו חולקים מחויבות עמוקה לתפקידן וערכן של ספריות.

באופן אפקטיביעלינו לחבר פעולות גלובליות ומקומיות   
הכרה באופיין הייחודי ובצרכיהן של ספריות שונות הכרחי למאמצינו העתידיים 

 לאחד את שדה הספרנות ולהתמודד עם אתגרים.

עקרונות 10  
אנו מחויבים לגישה שוויונית  .1

 וחופשית למידע וידע
בשדה הספרנות אין ערך גבוה יותר מאשר 

שוויונית וחופשית למידע המחויבות לגישה 
 וידע.

אנו מחויבים לתמיכה באוריינות,  .2
 למידה וקריאה

עמדת החזקה שלנו מאז ומעולם הייתה 
עמדה זו  –תמיכה באוריינות, למידה וקריאה 

מוכרת כהישג המרכזי של ספריות ברחבי 
 העולם.

אנו ממוקדים במתן שרות  .3
 קהילתי

קהילה מוגדרת במובנים שונים, עם זאת, 
אנו חולקים מחויבות עמוקה לתת מענה 

לצרכים של משתמש הספריות. אנו 
מעריכים גיוון, הכללה והחשיבות של חלל 

 ציבורי ללא מטרות רווח. 

 אנו מאמצים חדשנות דיגיטלית .4
שדה הספרנות מודע לחשיבות תפקידה של 

ל חדשנות דיגיטלית במימוש הפוטנציאל ש
ספריות בהעשרת החברה, המאמצת 

 פיתוחים דיגיטליים וטכנולוגיים.  

הזדמנויות 10  
אנו חייבים להוביל חופש  .1

 אינטלקטואלי
גישה חופשית ושוויונית למידע וידע תלויה 
בחופש הביטוי. יש להגדיר בצורה טובה 
יותר את תפקידן של ספריות במימוש 
 חופש הביטוי.

עלינו לעדכן את תפקידנו  .2
המסורתיים בעידן 
 הדיגיטלי

על מנת לתמוך באופן משמעותי בלמידה, 
אוריינות וקריאה בעידן הדיגיטלי, על ספריות 
למצוא דרך להתאים את עצמן באופן רציף. 
שירותים, אוספים ופרקטיקות חייבים 
להתפתח כדי לענות על צפיות המשתמשים 
 המשתנות תדיר. 

אנו צריכים להבין את צרכי  .3
טוב יותר ולהתאים את הקהילה 

 שירותינו בהתאם
הרחבת השפעת הספרייה תסייע ליצור 
קשר עם שותפים מקומיים, לערב 
אוכלוסיות חדשות שלא זכו לשירות, 
 ולהשפיע על חייהם של אנשים.

עלינו לעמוד בקצב השינויים  .4
 הטכנולוגיים

עלינו להבטיח כי לכל הספריות יש את הכלים 
ומיומנויות על מנת המתאימים, תשתיות, מימון 

 לנצל חידושים דיגיטליים בתחום.



יש לנו מנהיגים אשר מובילים  .5
 קידום המקצוע

אלו הנמצאים בתפקידי הנהגה מזהים 
וממקמים בעדיפות עליונה את הצורך 
בקידום מקצוע הספרנות מול מנהיגים 

 פוליטיים, בעלי השפעה והקהילה הרחבה.

תופסים את נושא אנחנו  .6
 התקצוב כאתגר הגדול שלנו

שימור משאבים והקצבתם למען השפעה 
חיובית על הקהילה הם חלק ממתן שירות 

 אפקטיבי לצרכי החברה.

אנו מכירים בצורך לבנות  .7
שיתופי פעולה ושותפויות

אנו מכירים בחשיבות שיתופי פעולה בינינו 
ובשותפות עם אלו מחוץ לתחום, שיתופים 

יים ליצירת שדה ספרנות חזק אלו חיונ
 ומאוחד.

אנחנו רוצים להיות פחות  .8
בירוקרטיים, נוקשים ומתנגדים 
 לשינוי

שדה הספרנות שותף לרצון לאמץ גישה 
יוזמת, פתוחה לחדשנות ולהיות מוכנים 
 לזנוח שיטות עבודה מיושנות ומגבילות.

 אנו מגני הזיכרון של העולם .9
של ספריות הן מאגרי התיעוד העיקריים 

המורשת העולמית, של רעיונות ויצירתיות. 
אנחנו טובים בשימור וארגון ידע לדורות 
  הבאים.
. 

המקצוענים הצעירים שלנו  .10
 מחויבים ולהוטים להוביל

המעורבות הגבוהה של צעירים בהובלת 
המקצוע מעידה על רצון למעורבות 
 בעיצוב שדה הספרנות של העתיד.

ו צריכים יותר נציגים אנ .5
 ותומכים בכל הדרגות
כל הספרנים בשטח צריכים הבנה עמוקה יותר של 
הצורך בקידום המקצוע על מנת לשפר את אופן 
 תפיסתו. כל ספרן הוא מנהיג!

אנו חייבים לוודא כי בעלי  .6
השפעה מבינים ומעריכים 
 את חשיבותנו
חשוב לגרום למקבלי ההחלטות להכיר ביכולת של 

החברה ולתמוך  ספריות להשפיע באופן עמוק על
 בפעילותן.

אנו צריכים לפתח הלך רוח של  .7
 שיתוף פעולה

הבנה וטיפול במחסומים ממשיים ותפיסתיים 
לשיתוף פעולה ישימו סוף לנטייה לעבוד 
בבידוד, ויגשימו את חזון האחדות של שדה 
 הספרנות.

אנו צריכים לאתגר מבני  .8
כוח ודפוסי התנהגות 
 נוכחיים

התגברות על דפוס חשיבה פסיבית ואימוץ 
חדשנות ושינוי תאפשר לנו להתמודד עם 
 האתגרים הניצבים בפני שדה הספרנות. 

עלינו למקסם את הגישה  .9
לתיעוד המורשת 
 העולמית 

כשדה מקצועי מאוחר עלינו ליישם שיטות 
עבודה וכלים חדשניים, לחלוק ניסיון 
ומשאבים, ולקדם פתרונות לאתגרים 
משפטיים ותקציביים, על מנת להעניק גישה 
 לחומרים עליהם אנו שומרים.

עלינו לתת לספרנים  .10
צריכים מוכשרים את 
ההזדמנויות ללמוד, 
 להתפתח ולהוביל
מסוגלותו של שדה הספרנות למשוך אליו 
ולהתחבר לאנשי מקצוע צעירים חייבת לעמוד 
בקצב הצרכים המשתנים ולאפשר להם להפוך 

ם בעתיד.למנהיגי התחו  



 החזון שלנו, העתיד שלנו:
כילות, מיודעות שדה ספרנות חזק ומאוחד המקדם קהילות מש

 ומעורבות
בעידן הגלובליזציה ההולכת וגוברת והאתגרים שהיא מציבה בפני שדה הספרנות יש צורך 

 –זו הסיבה שהארגון שלנו פתח בדיון החזון הגלובלי להגיב באופן שיתופי, גלובלי ומאוחד. 
מיזם שיוצר מפת דרכים לשדה ספרנות מאוחד. עד כה, מעולם לא התקיימה יוזמה דומה, 

ומעולם לא היו ספרנים כה רבים ממקומות  –שמאפשרת לכל ספרן בעולם הזדמנות לתרום 
 כה שונים שתרמו לדיון גלובלי אחד.

לחקור את האתגרים וההזדמנויות בתחום הספרנות ברחבי , הארגון החל 2017בשנת 
מדינות החברות באו"ם, השתתפות עולמית שהוכיחה  190-העולם. למאמץ נרתמו ספרנים מ

 כי אנו מאוחדים באופן גלובלי במטרותינו וערכינו.

הכרה אם זאת, עלינו למצוא דרך לקשר בין פעולות ברמה הגלובלית והמקומית באופן יעיל. 
יינים ובדרישות אזוריים היא הכרחית במאמצינו העתידיים לאחד את תחום הספרנות במאפ

 ובהתמודדות עם אתגרים משותפים.

, הארגון הגלובלי יוצר מאגר רעיונות והשראה לספרנים בכל העולם. 2018כעת, בשנת 
ו באמצעות סדרה של סדנאות ופלטפורמה מקוונת, אנו רוצים לאסוף רעיונות של ספרנים ואל
יאפשרו לנו לזהות כיצד כל אזור וסוגי ספריות יכולים לקחת חלק. הרעיונות שלכם, הארגון 
יוכל ליצור אסטרטגיה ותכנית פעולה שיהפוך את החזון שלנו למציאות: שדה ספרנות חזק 

 ומאוחד התומך בחברה קוראת, משכילה ומעורבת.
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