
חוקרים בצהריים
יום ב', כ"א בסיוון, 11 ביוני 14:30 

מנחה: עידו עברי, הספרייה הלאומית

 Prof. Stefan Gradmann
 Professor of Library and Information Science at the Humboldt University of
Berlin
 Architectures for knowledge Generation From Containers to Content to Context:
Digital Library
 Dr. Haim Gertner,
Director, Archives Division, Yad Vashem
 Access and Relevance: 
The new ways in which we link documents and data at Yad Vashem

מלאכת הספר
בעקבות תערוכת: 

"אותיות ועיטורים-מלאכת הספר של עלי גרוס"
יום ג', כ"ב בסיוון, 12 ביוני 19:30

דברי פתיחה: ד"ר גדעון עפרת, מבקר אמנות

מעשה עיצוב הספר בחברת השפע הקפיטליסטית

גיל וייסבלאי, אוצר התערוכה, הספרייה הלאומית
תערוכת עלי גרוס בספרייה הלאומית

מלאכת הספר - שיח מעצבים
פרופ' שמעון זנדהאוז, מעצב

קובי פרנקו, מעצב ספרים
מיכאל גורדון, מעצב גרפי

ההרצאה השנתית לזכר ד"ר ליאורה אליאס בר-לבב
במלאת שש שנים לפטירתה

יום ה', כ"ד בסיוון, 14 ביוני 20:00 התכנסות בשעה 19:30

מנחה: חיים שטרסלר

ד"ר רמי ריינר, אוניברסיטת בן גוריון
רבנו תם: פילולוגיה, הלכה ומה שביניהם

בעקבות ארכיון עגנון בספרייה הלאומית
יום ו', כ"ה בסיוון, 15 ביוני 

הספרייה הלאומית ובית עגנון מציינים את שבוע הספר העברי בסיורים 
משותפים, בעקבות ארכיון עגנון, במלאת 100 שנה לצאת ספרו:"והיה העקוב 

למישור"
הסיורים יצאו מרחבת הכניסה לספרייה הלאומית בגבעת רם

סיור ראשון יערך בין 9:30-10:30
סיור שני יערך בין 12:00-13:00

 שיחה 10:30-11:30 
מר רפאל וייזר, חוקר עגנון ומנהל לשעבר של מחלקת ארכיונים וכתבי-יד בספרייה הלאומית

אודות עגנון הביבליופיל

 הסיורים כרוכים בהרשמה מראש בטל': 02-6585799 

בימים א'-ה בין השעות 9:30-15:000

חיי עולם וחיי שעה – מחקר, הגות והנהגה ציבורית
במלאת 100 שנה להולדתו של 

פרופ' אפרים אלימלך אורבך ולציון קליטת ארכיונו 
בספרייה הלאומית ופתיחתו לעיון הציבור

יום ה', א' בתמוז, 21 ביוני 19:00

אסתי בן-דוד ורחל קרן - בנותיו
תולדות חייו של פרופ' אפרים אלימלך אורבך

מושב א': תרומתו של פרופ' אורבך למדעי היהדות
יו"ר: פרופ' דוד רוזנטל, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית

פרופ' משה הלברטל,  החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית
חז"ל אמונות ודעות: אורבך ומחשבת חז"ל

ד"ר רמי ריינר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון
ושוב ל'בעלי התוספות' לא"א אורבך: משהו על תורת צרפת שבפרובאנס

ד"ר תהילה אליצור, מת"ן; מכללת הרצוג
כלים חדשים, כלים שאולים ושברי-כלים: בעקבות סבא על מקורות ועריכה בחיבורי הרא"ש

מושב ב': תרומתו של פרופ' אורבך לחיים הציבוריים
יו"ר: פרופ' חגי בן שמאי, הספרייה הלאומית

פעילותו הציבורית של פרופ' אורבך במוסדות מדע ומחקר

הרב ד"ר בני לאו
גלגולי 'התנועה ליהדות של תורה' - קווים להתהוות האורתודוכסיה המודרנית במדינת ישראל

הערב ילווה בתצוגת פריטים מארכיונו האישי של אורבך

כיבוד קל

חוקר בצהריים
יום א', ד' בתמוז, 24 ביוני 14:00

מנחה: ד"ר רחל יוקליס, הספרייה הלאומית

 ד"ר סמיר חאג', החוג לשפה ולספרות ערבית, המכללה האקדמית, בית ברל
הפרדס האבוד )אלפרדאוס אלמפקוד(: דמותה של יפו בשירה הערבית המודרנית 

תרבות בספרייה הלאומית
יוני 2012 סיוון-תמוז תשע"ב

מלאכת הספר של עלי גרוס
התערוכה פתוחה לקהל בשעת פעילות הספרייה עד חודש יולי 2012

תערוכה: אותיות ועיטורים

סיורים בספרייה הלאומית: סיורים מודרכים יתקיימו 
בימי שישי בשעה 10:00, בהרשמה מראש וללא תשלום  

סיורים לקבוצות: ניתן לתאם סיורים לימים א'–ו', בשעות הפעילות 
של הספרייה. הרשמה מראש במחלקת ההדרכה: 6585799–02 

 הספרייה הלאומית קריית אדמונד י. ספרא גבעת רם, ירושלים 
טלפון:  6585027–02 / פקס: 6586315–02 
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