
 סוף מעשה 
 בתסריט תחילה

 ריקי גרינברג
 הספרייה יישוגצוות 



 על מה נדבר
 

 למה סרט? 

 קשים חייהם של הקופירייטרים 

   סקירה  -סרטונים בספרייה.. 

  מה להציג –סדרי עדיפויות 

 תוכניות לעתיד 

  יישוגמה זה אומר להיות חבר בצוות.. 

 



 ??למה



 גיוון ויצירתיות 

  אתגרים חדשים= קהלים חדשים 

 יצירת עניין מחודש בשירותים קיימים 

     

 



 יצירת עניין מחודש  
 בשירותים קיימים

 כמעט כל התכנים שלנו אינם חדשים 

 ובכל זאת איך מקדמים אותם.. 

     

 חיפוש אחד   

 שירותי יעץ     

 התמצאות    

 



 "קופירייטרים"ה



 התסריטאים
 ...מי אנחנו

  בעיקר ברכות יום  )כולנו חובבי כתיבה

 (הולדת

 מהשירותים הטכניים רון.. כולנו ספרנים– 
מפתחת אוסף הקולנוע  – נעמי, חובב קולנוע

ספרניות   ואני נעמה, ובעלת תואר שני בתחום

 כמובן משלימה ני'ג.. יעץ חובבות כתיבה

  לחשוב מחוץ לקופסא –מאפיין את כולנו 

 



 ..הבעיה

  מחוץ לקופסא( יותר מדי)אנו חושבים קצת.. 

   אנחנו יוצאי הדופן לעומת רוב העמיתים שלנו

 ..בספרייה ולא רק

 אף אחד לא  , כתבנו תסריטים שחוץ מאיתנו

 ממש אהב 

 

 



 התמודדות

  קבוצת ביקורת של   –בסרטון הראשון

סטודנטים שהבהירו חד משמעית שספרנים  

ולא  " ספרנית"צריכים להישאר בתדמית ה

הם פשוט .. להיות חברותיים ונחמדים מדי

למה יש בדיחות .. שאלו למה אין ספרנים בסרט

 !!ולמה העברית אינה גבוהה דיה

  צריך בקרה על  –החל מהסרטון השני הבנו

 הכתיבה

 



 ..וביקורת לא קל לקבל

 ..חלקנו היה מתוסכל ואמר לא עוד

 נכנסנו לדרך פעולה לאטאבל לאט 
 ..של כתיבה ומשוב



  –סרטונים בספרייה 
 ??האם מקובל

 ..אז התשובה היא כן
 ..ולא מעט

 



 חיפוש קצר  
 ..ברשת העלה

 הרבה מאד סרטונים חלקם משמימים 

 XOE66http://youtu.be/tOvNXc 

 אנליאבל את הקונספציה שלנו מצאנו עם  

 מספריית אוניברסיטת אריזונה

 cPBs32FKRo0http://youtu.be/ 
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http://youtu.be/tOvNXc66XOE
http://youtu.be/tOvNXc66XOE
http://youtu.be/0FKRo32cPBs
http://youtu.be/0FKRo32cPBs
http://youtu.be/0FKRo32cPBs
http://youtu.be/0FKRo32cPBs
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From: Anali Perry  
Sent: Tuesday, March 20, 2012 1:27 PM 
To: Riki Greenberg 
Cc: Jennifer Duvernay; Philip Konomos; Matthew Harp 
Subject: RE: Video pruduction in the library 

Dear Riki,  
Thank you for sharing this with us! I'm glad you enjoy  
the Library Minute! 
I've copied our Library Channel producer and  
Marketing Librarian Jennie Duvernay,  
as well as the Library Minute team.  
We love seeing other library productions! 
Thanks, 
Anali Maughan Perry 

Assistant Librarian - Collections   & Scholarly Communication 

Arizona State University Libraries 

(480 )727-6301  

anali.perry@asu.edu 

  

mailto:anali.perry@asu.edu


Hi Riki, 
I think you did an excellent job on this video,  
and it is much better than our first one!   
Very nicely done!   
Thank you so much for sharing your work with us.   
Jennie 
Jennifer Duvernay 

Marketing and Outreach  
ASU Libraries  
Arizona State University  

Jennifer.Duvernay@asu.edu 

480/727-7636 
Connect with the ASU Libraries: Facebook and Twitter 

 

mailto:Jennifer.Duvernay@asu.edu
http://facebook.com/asulibraries
http://twitter.com/asulibraries


 החלטנו על 
 ..קונספציה דומה

   הדרכה קצרה על רקע הנושא אותו נרצה

 .להעביר

  כ אינפורמטיבי  "אבל סה –נגיעה של הומור

 ומסודר

 אלא , לא מחליף הדרכה מלאה ומקצועית

 .חשיפה של הנושא בלבד

 



 פעם אחת בסרטון הנוכחי

 חשבנו על שינוי

LYmOA4http://youtu.be/JHljR 

 

http://youtu.be/JHljR4LYmOA
http://youtu.be/JHljR4LYmOA
http://youtu.be/JHljR4LYmOA


 שיכתבנו את התסריט

עם הרבה הומור.. 

סטודנטים.. ורעיונות לשחקנים 

  אבל במשוב שקיבלנו הבנו שמתכון מצליח לא

 ..מחליפים

אנחנו לא שחקנים מקצועיים וזה עשוי .. וגם

 !!להיראות מאולץ



 סדרי עדיפויות

   צוות התכנים מביא הרבה מאד רעיונות

 .לקידום באמצעות הסרטונים

   הרבה מהם בעקבות פעילויות צוות ההערכה 
 שמגלה חוזקות וחולשות בשירותי הספרייה

 כפי שהזכרנו רוב התכנים אינם חדשים.. 

 רק דרך החשיפה שלהם שונה.. 

 



 בסרטון הבא

 אנחנו נציג את המפתח למאמרים בעברית. 

 ייחודו וגם הצצה אל , תכניו, נחשוף את קיומו

 ..מאחורי הקלעים שלו

 



 אפילוג



 צריך יותר מכמה משוגעים לדבר 

 בספרייה Outreachכדי לבצע 

 
 צריך גיבוי הנהלה

 
אנשים שחלק קטן מהמשרה       

 ..שלהם מוקדש לזה וגם



 שיתוף פעולה 

  בספרייה אנו משווקים את   היישוגכאנשי צוות

השירותים לקהל המשתמשים ואמונים על  

 פעילויות התרבות בספרייה

  רוב הפעילויות של הצוות הם תוצר קבוצות

 המיקוד שעשינו בתוך הספרייה



 עיקר הקושי בו 
 ..אנחנו נתקלים

 חוסר שיתוף פעולה מתוך הספרייה 

 בגלל עומס עבודה שוטפת    
 חוסר מודעות 
 והרגשה של חוסר מחויבות לתהליך 

 ספרים מדברים 

 שוק קח תן 

 



 מוצאים עצמנו 
 ..עוסקים בגיוס



 ..אבל

 רב הסיפוק על התסכול

 ובעיקר תחושת ההתחדשות והיצירה



 תודה ובהצלחה לכולכם

בפעילויות שאתם תעשו לעידוד השימוש 

 בשירותי הספרייה


