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  ט"תשע'ה, צח דהספרים דידן – טבת' ה פרוס ה"ב

  להרחבת הפרויקטים של הספריה, טבת' מגבית ה
  

  :חשובים פרויקטים מספר באמצע עתה עומדת הספריה

 ברחבי השליחות תמוות בעיקר והן .הספריה לאתר הועלו הספריה שבארכיון תמוות אלפי עשרות) א
  :השים במשך לרבי ששלחו העולם

tcatalog=catalog?php.index/catalog/org.chabadlibrary://http 
 :השים במשך לרבי שיתו המתות בעיקר שהן, הספריה שבגזך החפצים תמוות גם עלו כך

gncatalog=catalog?php.index/catalog/org.chabadlibrary://http 
 .ועוד ;שה ;מקום ;תוכן ;אשים ;ושא :לפי, משוכלל חיפוש ומוע קטלוג בצירוף זה וכל

יחד עם . המצאים עדיין ברוסיא,  ספרי רבותיו שיאיו4200את תצלומי , ת העליו לאתר הספריה"בעזהי) ב
, כשכסים לקטלוג הספריה: הדרך הכי קלה למצוא את תצלומי הספרים האלה. משוכלל ווח, קטלוג ספרים

ועושים , וג הספריהוכשכסים לקטל.  ספרים379מתקבלים " קלא"ומבקשים לראות את הספרים שבמדור 
 2700ביחד הם לערך .  ספרים וספים2316מתקבלים , "מדור קלא"על המלים , "כל השדות"חיפוש לפי 

  .  כרכים4200שהם לערך , ספרים

אחרי שהספרים . התקבלו כל שה אלפי ספרים לספריה, א- "בשים תש, 770- מאז ביית בין הספריה ב) ג
במשך קרוב לשלושים השים האחרוות . דרו במחסי הספרים שבספריההם סו, קוטלגו על ידי הספרים

. כל אחד מהספרים רשם וסודר במקומו המתאים בספריה. יתוספו כחמישים אלף ספרים לאוסף הספריה
רכש עבור , לפי מספר שים. אולם הגעו למצב שכל הבין מלא על גדותיו בארוות המלאים וגדושים

מתוך , ועתה עומדים בפי שיפוץ הקומה העליוה של הבין. ך ומחובר לבין הספריההבין הסמו, הספריה
  .תקוה שהיא תכיל את הספרים המתקבלים

  .ושלמוועדיין לא ה, ועוד מספר פרויקטים חשובים שהספריה עוסקת בהם) ד

אא . יםכדי לאפשר לו את הרחבת הפרויקטים האמור, פוה הספריה במגבית מיוחדת, טבת' לקראת ה
  .והיה שותף בפרויקטים חשובים אלה, תרום

  :לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי
html.appeal/donate/org.chabadlibrary://http  

  
  :א לכתוב על שם, יק'לתרומה על ידי צ
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