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The Makings of the Medieval Hebrew Book. Jerusalem, Magnes Press, 1993. 282 pp.

.12

Hebrew Manuscripts of East and West: Towards a Comparative Codicology. London,

.13

The British Library, 1993 (The Panizzi Lectures, 1992).
, בית הספר לספרנות, ירושלים.) תמר לייטר:מקורות לקודיקולוגיה ופאליאוגראפיה עברית (ערכה

.14

.' עמ201 ,X . תשנ"ד,ארכיונאות ומידע
Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library: Supplement of

.15

Addenda and Corrigenda to Vol. I (A. Neubauer's Catalogue). Compiled under the
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