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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 (לרשימת חברי הוועדה ראו להלן בפרק " 10ועדות האקדמיה") .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 הרצאות אורח ,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 (לפרטים ראו לעיל בפרק " 2פעילות החטיבה למדעי הטבע").
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.
ההוצאה לאור משתתפת בירידי ספרים המתקיימים בירושלים.
בשנה האחרונה הצטרף לאתר האקדמיה חלק ההוצאה לאור ,ובכללו חנות מקוונת .כעת רוכשי הספרים
יכולים לרוכשם ישירות באתר.
בטיפולה של ההוצאה לאור בעת הכנת הדוח  10ספרים 1 :בסידור ובהגהות;  9בשלבים שונים של עריכה.
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 > 4.1פרסומים שראו אור בשנת הדוח

> עיונים בתרגום רב סעדיה גאון לתורה ,א :בראשית ,מאת יהושע בלאו
תשע"ט 200 ;2019/עמודים ,כריכה קשה

> שינוי ושונות בלשון ,בעריכת רות ברמן
תשע"ט 280 ;2019/עמודים ,כריכה קשה

> Muslim Minorities in Modern Times, ed. Yohanan Friedmann
 220 ;2019עמודים ,כריכת בד

משמאל
קטע של רצפת פסיפס שנמצאה בכנסייה מהתקופה הביזנטית (המאות החמישית-השישית לספירה)
בח'רבת אלויזיה שבגליל המערבי (בין עכו לכרמיאל).
הפריט הוא חלק מתצוגה ארכאולוגית שהושאלה לאקדמיה
באדיבות רשות העתיקות והוא מוצב במבואה של בית האקדמיה.
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