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פרופ' זהר שביט, אוניברסיטת תל-אביב
סודות הארכיון: הביוגרפיה והאוטוביוגרפיה של רפובליקת 

הספרים היהודית

פרופ' שמואל פיינר, אוניברסיטת בר-אילן ומכון ליאו בק
ההשכלה והמצאת המודרניות היהודית

ד"ר נטלי ניימרק־גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן
נשים בספריית ההשכלה — סיכום ביניים 

ד"ר טל קוגמן, אוניברסיטת תל-אביב
יצירתו של יצחק סטנוב כמקרה מבחן לספרייה של תנועת 

ההשכלה ולמחקרה

פרופ' גיא מירון, האוניברסיטה הפתוחה
אפילוג ודברי סיכום

ערב לכבוד הופעת הספר:

הספרייה של תנועת ההשכלה
יצירתה של רפובליקת הספרים

בחברה היהודית במרחב דובר הגרמנית

בהוצאת עם עובד ומכון ליאו בק ירושלים
בעריכת שמואל פיינר, זהר שביט, 
נטלי ניימרק־גולדברג וטל קוגמן

הספרייה של תנועת ההשכלה
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שמואל פיינר, זהר שביט,  נטלי ניימרק-גולדברג, טל קוגמןעורכים 

בחברה היהודית במרחב הדובר גרמניתיצירתה של רפובליקת הספרים 
"באמצע המאה ה–18 ]...[ נפתח מהלך תרבותי מהפכני ביהדות 
אשכנז – מפעל בנייתה של תרבות ֵספר מודרנית. מאז, ובמשך 
כמה עשורים, הוקמה בשדה התרבות של הקהילות היהודיות 
העשירה  הזו  הספרייה  חדשה.  ספרייה  גרמנית  הדובר  במרחב 
ולא  'ארון הספרים' היהודי, ביקרה את הספרייה התורנית  אחת קראה עליה תיגר" את 

)מן המבוא לספר( 

החברתית  ההיסטוריה  את  מתארת  הזה  בכרך  המאמרים  אסופת 
חדשה.  מבט  מנקודת  המודרנית  היהודית  הספרים  רפובליקת  של 
באמצעות  כה,  עד  נחקרו  לא  שכמעט  בהיבטים  עוסקים  המאמרים 
שורה של שאלות הנוגעות למאפייני הטקסטים של ספריית ההשכלה, 
שעוררה  ולתגובות  התקבלותה  לתהליכי  הפצתה,  למנגנוני  ליוצריה, 
של  החתרני  האופי  במאמרים  מנותחים  היתר  בין  היהודית.  בחברה 
הטקסטים המשכיליים וההנחיות הסמויות שהובלעו בהם על אודות 
אורחות החיים הרצויים של היהודים; המנגנונים ששימשו את תנועת 
תוצריה;  של  השיווק  דפוסי  ובהפצתם;  הספרים  בייצור  ההשכלה 
הספרים  לשוק  היהודים  של  וכניסתם  הצרכנים;  ציבור  של  גיבושו 
במרחב הדובר גרמנית. באסופה זו ימצא הקורא מחקרים פורצי דרך 
על תולדות תרבות הספר היהודי ועל מקומה בהיסטוריה המודרנית 

של עם ישראל.
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