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פעילות ההוצאה לאור

חוק האקדמיה מונה עם מטרות האקדמיה ותפקידיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע" .לשם
כך פועלת באקדמיה בקביעות ועדת פרסומים ,וההוצאה לאור עובדת על פי החלטות ועדת הפרסומים
והנחיותיה .בפרסומי האקדמיה פירות של תוכניות מחקר ומפעלים שהיא יזמה ואשר נועדו לשמש תשתית
לפעילות מדעית ,וכן חיבורים שהוצעו לאקדמיה ונמצאו מתאימים למדיניות הפרסום שלה .כמו כן יוצאים
לאור קובצי מאמרים וחוברות הרצאות בעקבות ימי עיון וסדנאות שנערכו באקדמיה או בחסותה .רוב
הפרסומים בעברית הם מתחומי מדעי הרוח ויש להם זיקה אל מדעי היהדות ,ואילו הפרסומים באנגלית
ובשפות אחרות מקיפים את כל המדעים :מדעי הרוח והחברה ומדעי הטבע.
פרסומים רבים במדעי הרוח הם מהדורות מדעיות של מקורות ושל כתבי יד בתחומים כגון תולדות עם
ישראל ,תולדות המחשבה והדת היהודית ,הגות ימי הביניים ולשונות היהודים ,ונודעת להם חשיבות בחקר
התרבות למן העת העתיקה ועד לתקופה המודרנית.
בסדרות “דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים“ וProceedings of the Israel Academy of
 Sciences and Humanitiesמתפרסמות הרצאות שנשאו מרצים אורחים באקדמיה.
בתחום מדעי הטבע פועלת ועדת הפאונה והפלורה של ארץ ישראל ,ומטרתה לפרסם מונוגרפיות על קבוצות
בעלי חיים וצמחים של ארץ ישראל ופרסומים נלווים בתחומי האקולוגיה ומגוון המינים .החיבורים בסדרות
 Flora Palaestinaו Fauna Palaestinaוכן הפרסומים הנלווים מובאים לדפוס ומופקים בהוצאה לאור של
האקדמיה.
לעיתים האקדמיה מוציאה לאור פרסומים במשותף עם גופים אחרים.
ההוצאה לאור מפיצה את פרסומיה באמצעות משלוח הודעות ועלונים בדואר האלקטרוני לרשימות תפוצה
מיוחדות לפי נושאי הפרסומים .כמו כן היא נעזרת בשירותיהם של מפיצים מקצועיים.
בטיפולה של ההוצאה לאור בעת הכנת הדוח  14ספרים 5 :בסידור ובהגהות;  9בשלבים שונים של עריכה.
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 > פרסומים שראו אור בשנת הדוח4.1
>

 בעריכת עדנה אנגל, כתב אשכנזי: כרך ג,אסופות כתבים עבריים מימיהביניים
ומלאכי ביתאריה
 עמודים בתבנית גדולה ומהודרת504 ;תשע"ז

Dynamics of Continuity, Patterns of Change: Between World History and Comparative Historical >
Sociology, in memory of Shmuel Noah Eisenstadt, ed. Benjamin Z. Kedar, Ilana Friedrich Silber,
Adam Klin-Oron
 עמודים300 ;2017

Chaim Weizmann: Scientist, Statesman, and Architect of Science Policy, ed. Benjamin Z. Kedar >
 המדינאי ומדינאיהמדע״ שיצא לאור בעברית בהוצאת, המדען:(תרגום לאנגלית של הכרך ״חיים וייצמן
)2015/האקדמיה בשנת תשע"ה
 עמודים336 ;2017

Onomasticon of Iudaea • Palaestina in the Greek and Latin Sources, vol. II >
Part 1: Aalac mons – Arabia, Chapter 4
Part 2: Arabia, Chapter 5 – Azzeira; Research Bibliography, Indexes and Maps
by Leah Di Segni and Yoram Tsafrir, with Judith Green
 עמודים בשני החלקים1,430 ;2017

Equality – A Fable: Understanding the Recent American Election, by Guido Calabresi >
(Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 4;
The Martin Buber Memorial Lectures)
 עמודים8 ;2017

) הצד האנגלי של עטיפת הספר "אסופות כתבים עבריים" כרך ג (ראו למעלה- משמאל
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