
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

בירושלים צעירים לספרנים הקורס
 במחוז הממלכתיים בתי־הספר על כמפקח שכיהן ז״ל, חלפן משה של ביוזמתו
והתר החינוך למשרד משותף מפעל שהוא צעירים, לספרנים קורס הוקם ירושלים

הירושלמית. העירונית ולספרייה ירושלים עיריית של החינוך למחלקת בות,
 והממ־ הממלכתיים בתיה״ס מכל ו׳ כיתות תלמידי להפגיש היא הקורס מטרת

 מהי להם להסביר בספרנות, מושגי־יסוד להם להקנות בירושלים, לכתיים־דתיים
 בספריית בטיפול למורה לעזור כיצד קצרה הכשרה להם ולתת הספרן מלאכת
 הקורס, משתתפי התשיעית. השנה זו ברציפות הקורס פועל 1965 מאז ביה״ס.
ר. כיתות מחנכי בשיתוף בתיה״ס, הנהלת בחירת לפי נקבעים ■ ממאה, למעלה

 הפסח, חופשת עד ונמשך החגים, אחרי מיד שנה, כל באוקטובר מתחיל הקורס
נע הקורסים אחה״צ. 17.00—15.00 השעות בין בשבוע פעם נערכות הפגישות

 לתרגילים מעבדה כעין המשמשת העירונית, הספרייה בקרבת בבית־העם רכים
 להכביד שלא כדי שיחות, בצורת מקצועיים ספרנים נותנים השעורים את שונים.

 אחרי לקורס ובאים הבוקר כל במשך בביה״ס הלומדים הצעירים, התלמידים על
הצהריים. ארוחת

 עצמה את הוכיחה ידיו על ואושרה החינוך למשרד בזמנו שהוגשה התוכנית,
הזה. היום עד קלים בשינויים לפיה נוהגים ואנו

:הקורס נושאי ואלה
 מחברים קטלוג בין הבדלים קטלוגים, צורות :הספרן מלאכת / הספרן תפקידי

 לפי הספרים מיון תרגילים, כירטוס, תרגילים, הספרים, שמות לפי קטלוג ובין
לק הכנות הדגמות. עם שיחה :מהו טוב ספר / תרגילים. לילדים, מותאם דיואי,

 / אמנותי ואוסף אמנות ספרי / הסופר. עם פגישות / הסופר. עם הפגישה ראת
ולמ לחגים שירים :בביה״ס המוסיקה פינת / והסרט הספר / וסידורם עת כתבי

 עם הכרה / סיפור לספר כיצד / המוסיקה. מחברי על וספרים תקליטים סיבות,
 הספרים בבית מודרך ביקור / חידון ע״י עזר בספרי חיפוש :תרגילים / עזר ספרי

 ותערוכות קישוטים אחרות. ציבוריות בספריות ביקור ;והאוניברסיטאי הלאומי
 בליווי בעולם מפורסמות ספריות / תרגילים. המומלץ, הספר פינת : לכיתה ספרים

 לשמור כיצד / דפוס. בבית ביקור / הביתית הספרייה / אפידאסקופ. ע״י תמונות
ני נאותה. בצורה ניירות להדביק כיצד ספרים. של פשוטים תיקונים ספרים, על

לבית־הספר. מתאימה השאלה שיטת / בספרייה מוסים
 החוגים מכל תלמידים קבוצת במהירות מתגבשת שנה שבכל נוכחו, הקורס יוזמי

 המנהלים מפי לשמוע שמחים ואנו לתפקידיה רבה ברצינות המתייחסת והשכבות
 הספריות להתפתחות מעט לא בוגריו מסייעים הקורס גמר שאחרי והמחנכים
בבתיה״ס.
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