
 ...ויותר" ספרייה בדקה"

 

 בספריה OUTREACH יישוגפעילויות 



 :המטרה

 ,לקרב את קהילת האוניברסיטה

 ,  על האוכלוסיות השונות שלה 

 הספרייהאל  

 בכל מיני דרכים   
 



 

 ...ויישוגשיווק 
 

 הספריה עוסקת כבר מספר שנים בפעילות שיווק שיטתית: 

 הוקם צוות שיווק רוחבי בראשותה של אורה זהבי -

 .נלמד נושא השיווק  -

הוגדרו יעדים ותוכניות עבודה לשיווק של מערכות ושירותי  -

 .הספריה

בסביבה בפרט וטיפול יציאה על המבוססת גישה הינה:  יישוג 
אופיינית בין השאר לארגוני   היישוגפעולת . ופועל חי הוא בה

 .רווחה וארגונים ללא מטרות רווח

אל הלקוחות שלה ומשלבת את פעילותה  " יוצאת"הספריה     

 ...בשאיפה להביא את הקהילה אל הספריה, איתם

 ....היישוגיש צורך בשיווק פעולות , אגב

 



 :שיטת העבודה

  יישוגהקמנו צוות  . 

 2011אפריל  - הספריהקבוצות מיקוד של עובדי 

 :שאלות 3     

חיונית  /משמעותית/את הספריה להיות מרכזית איך נביא
 ?  מרצים וחוקרים –בחיי הסגל האקדמי 

חיונית  /משמעותית/את הספריה להיות מרכזית איך נביא
 ?  בחיי הסטודנטים

איך נוכל להביא את הספריה לקהלי יעד נוספים  ? 







 



 :דאנחנו מיישמים את מה שהעלו בקבוצות המיקו

 היישוגחילקנו מטלות בין חברות צוות: 

 רים –טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  -        

 .קרן ב –קשר עם מרצים בעבודה על מחקרים -

 שלי –אירועים מיוחדים -

 ני  'ג, ריקי -ביקורים , סיורים, תערוכות-

 נעמי –קצירת מחמאות -

שהרבה ספרנים מכל יחידות הספרייה נוטלים חלק     , כמובן← 

 .בארגון ובביצוע הפעילויות והמשימות השונות

 ...זה גם היופי בעיסוק מסוג זה     

 שעלו הפכו חלק מהעבודה חלק מהמשימות המידעניות

 .השוטפת של היחידות

 

 



 :איפה אנחנו מפרסמים את הדברים שקורים בספריה
 

פלזמות בספריה, יוטיוב, פייסבוק, בלוג, אתר הספריה  ,
 פוסטרים

סגל פלוס, קמפוסנט, פלזמות באוניברסיטה, השבוע שהיה  ,
 אגודת הסטודנטים, אתר האוניברסיטה

 

 



 :מה עשינו

 :ארגון ימי עיון

 2012יולי  י"ונימו י"אסמבשיתוף עם  –" הספריה כמקום"•

 28.1.2013 –ויותר " הספריה בדקה"•

 2013פברואר  7  י"נימועם  –מדידת ערך המידע לארגון : סדנא•









 :עשינו מה

 :אירועים בספריה

2012ספטמבר  : ליל המדענים 

  פעילות ספרית הילדים 

 סרט על אלן טיורינג + תצוגת ספרים 

כתב חידה 

סיורים בספריה אקדמית 

 













 :עשינו מה
 

תן-שוק קח 

אירוע פתיחת שנת הלימודים. 

 







 :מה עשינו

 :תצוגות

באגף המרכזי... 

באגף החדש... 

 תערוכה של סטודנטים מהחוג לאומנות –באולם הקריאה 

 

 ותצוגות מתחלפות







 :מה עשינו

 :פרסומים
אגרת שנה טובה של הספריה. 

 באתר הבית, של האוניברסיטה בפלזמות, בפלזמות –האתר בסלולר  ,

 .בפוסטר, בקמפוסנט

 הקרנת סרטים באודיטוריום במסגרת קורסים  –סינמה ספריה  –נופי ידע

 .של מדעי הרוח

פעילות ספרית הילדים 

 כרגע גם נמצא בתרגום לאנגלית. על הספריה בוויקיפדיהכתיבת ערכים 

 











 :מה עשינו

 :ימי עיון ומפגשים כגון, אירוח של אירועים שונים
 תחרותDEBATE 

 טכנולוגיים בשיתוף  סטארטאפיםאירוח מיזם מאיץ  –קרן סושיIBM 

 והחברה הכלכלית כרמל

סיורים מודרכים לאורחים שונים 

 

 ...  ועודועוד 

 







 

 

 

 

 ....ועוד ידנו נטויה   



 ...תודות

 היוזמה לקיום יום העיון ועל הארגון  -ני וריקי'ג 

 הלוגיסטיקה –רונית ועדנה 

 הקמת האתר –מרינה 

 התמיכה הטכנית – ס"ממענף 

 לכל האנשים הטובים שעזרו בארגון היום

 ...  על ברכת הדרך –יוסי , חומי, פנינה

 למרצים ביום העיון

 .שהגעתם –ותודה למשתתפים 



 

 


