
   הדרכת הרבי בניהול הספריה
   

   קטלוג הספריה
 בהרשימות )כפשוטה('  וסף על הראי–בטח מתייעץ עם המומחים בזה  .ח"ות קבלת: ח"חורף תשל

   .'הדפסות וכו
   .ב"להחזיר המצו .°2 °4' פורמט וכו. )באלה שיותר מאחד( מספר הכרכים –חסרון בולט 

   .°2- °4: ם ובספק לציין שיה)להמשיך בסימים אלו(

  ?הקטלוג' מתי יהי: ח"קיץ תשל

   ? שאלת מומחהל ידי בהערכים כבר ועעיון ל ידיע? למד איך לערוךה): ד הישים"מדור ספרי חב(

   .ז בשיטה אחת וכן יהג"ויבחר אח, )קטלוג(יתייעץ בהשייכים לעריכת ): אם להמשיך באותו אופן(
   :ב"איה מובת השיטה דהמצו

   . דפוסיםמה וכמה כ– רי הזוהר וביאורי ביהאמ. ראשית ברדיטשוב רק דבר התורהאו
   .ד" כראה מפי שהמחבר חב- כלל בית אהרן ושירת משה 

ביכלתו [ מחברים מה וכמה ועוד דכ)'קב קי וכו(ל "ה'  סמה וכמה עוד כל פי זה צריך להיותע
   .ב" איו ועוד כיו– ות השלחןקצ. ]?לברר

   '?ואיך ידעו איפה לחפש הס? חדיםזהו קטלוג דארגזים מיו

   .ל"מספיק לקטלוג כה): איי שולט בשפת האגלית כל כך(

ישכור עוד מתעסקים בזה - מוכרח שיצרף ?העשה כן): עוזרים בעריכת הקטלוג(ח "שלהי קיץ תשל
   .ובמרץ

   .ובלבד שיתאימו,  יותר מאחד'וכווטובים שים : ח"אלול תשל

   .ם כן גק"בלהכבר יש ' לואקסמן שי? הקטלוג' מתי יהי: )קטלוג במחשב (ט"קיץ תשל

   .)פ" עכת עתהלע(די בזה ): המכוות בחכירה(

   ' וכול זה כמובן וירבה בכן גרמאח והזמ"ותוח): תוכת קטלוג במחשב(ט "קיץ תשמ

   .'וימים אלה בטח עוד ועוד ספרים וכו

   .אן גרמח והזמ" ותקבלת): סיום הקטלוג במחשב( "ג אדר תש"כ

   .' ואדרבא היכרות וכו–הרי אין כל אחריות ): לוואשיגטון במעבדה בסמיסויון (ג"שת תשמ

   קטלוג כתבי היד
" מודיםבן מאות ע" אחדים או מודיםע, )ושל מי(לא סמן גלה או חסידות : ח"שלהי חורף תשל

   .ב"וכיו

   .ח"ח ת" ותקבלת: מ"תחלת תש
   )?סידורי סתם? בפאליצע( המספרים רושפיחסר , 'וכו 9, 5חסר . 3 .. במספר מתחיל –" כדרכו"
   . הקטלוגבפתיחתזה הרי מקומו ' בס

   . דהקטלוגסידורי פר מס)מימין( בכל קטלוג ישו – ל זהלאחרי כ
   .להראותי ? 517

   .] ביכלאך האחרים5[להראי , ]517. לספריה מס[להחזיר ):  ביכלאך5יש עוד , ז"תולדות אדה(
   .ועוד!  חסידותפריע ס באמצ705-6

   .'אלה שהי מוסר להיחם בספרי): כתבי היד שבהיכל קדשו(



   בירורי ספרים וכתבי יד
   מהיר :א"קיץ תשמ
   .'לברר הישו כאן כבר וכו. לוין' ב שי"להררשד

   .)מלאדי( ביכלאך מה וכמההרי יש כאן כ): מאמרי לאדי(

   ?לברר הדפס .לוין' ב שי"הררשד): הערות על הגליון, ספר אמת ושלום(ה "אייר תשמ

   ?ב"הדפס בקובץ וכיו ?הישם הביכל. מפתחות לביכלאך: ו"חודש שבט תשמ

   .לצרפם להביכלאך :)המפתחות(

   . מחת יודאפרלברר גם בס? וההוספה): ז"תשובת אדה(

   .)ישעיה הלוי' ר(טיטול על . ל"להכיס ביגדיל תורה הבע :)ישעיה הלוי' הערות ר(

   .ח"ח ת" ותקבלת): פירוש רבי יוסף כספיו, פירוש קרשקש למורה בוכים(ז "טבת תשמ
   .' וכו)קויפמן( רה בוכיםל דמו"פ מהמו"הזכר עכ? ל"לברר ההו: ספריה

   .ל"ב מרבותיו שעדיין לא הו"כדאי לברר היש בהמצו :"כסלו תש
   ?ל"ההו? דרבותיו? ח"דא

   .'לברר וכו. 'הלת הספרילה. 'ל שי"הררשדב

   .'לברר מה איו בהספרי

  אישור מהספריה
   .העתקה לי. 'לעותו מהספרי :)שלח ספר לקוטי באורים(ז "חורף תשמ

   .לצרף יגדיל תורה', אישור מהספרי

   .לבקש שאר החוברות .'לאשר מהספרי): שלחו חוברת(

   ת הספריהרושי
   .העתק :)למסרן להםאם , באר אברהם(ט "תשל

   ?לא לקתר'? מחבר ס): האם למסור לו(

ד "י שבאו לעובדי חב"בוגע לכת" קהת"עדיין אין החלטה ב): י שהגיעו ממרוקו"כת (ב"חורף תשמ
   .)פ מכאן ולהבא"עכ(לכן אין לפרסם אודותם כלל . )'מה יעשה בהם וכו(במרוקו לרגל עבודתם שם 

   .עד שיוחלט לפרסמו): כתבי היד ממרוקו(ט "חורף תשמ

   .)?אליו('  עוד מכריך להיותוצ): ר יצחק אלחן"בקשת כתבים מהג(ט "תשמ

   .ל"לא להו] 'והב [.'רק הא): תולדות לוי יצחקחומר חדש עבור (מ "תשד

   .)ט"ש' א שי"י הר"ע' כדאי להודע מהותו וכו(להסכים  :)לבוא לבקר בספריה(ה "תחלת תשמ

' הכבר הי. ) בפרט–לשלילה (איו כותב הטעמים  :)י"אם אפשר לשלוח תצלום כת(א "ח תש"מ' ט
   .ח כמובן"בכל אופן שייך לאגו ?בעבר

   פתיחת אולם הקריאה
ואפילו ,  בהשימוש בהןבתכליתהשוות ):  הפתוחה לציבורח"לצרף ספריית צא(ז "ז יסן תשמ"כ

   .)אפילו בבין אחד(! ? ומה מקום לחברן–בתוכן 

   .ת עתהל לע" יעכבו הם כןא): חדר קריאהלקבוע (ח "טבת תשמ

   .'במשך הזמן כשימצא פה וכו :)במדה מוגבלת ירשו(

 מחדש אחריות –כל שיוי ): בקשתי לקבל הדרכה כללית, עתה שהתחיל הדיבור על פתיחת הספריה(
   ?ל זהע' ואיפוא הזמן וכו, ובמילא בירור כדרוש


