עיון
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019
הקומפוזיציה בציור | גילה בלס | האוניברסיטה הפתוחה
מדודלי לדיגיטלי  50 :שנות טלוויזיה לילדים בישראל | יובל גוז'נסקי | האוניברסיטה הפתוחה
יובלי זוהר | רונית מרוז | ההוצאה לאור של אוניברסיטת ת"א ע"ש חיים רובין
ספקות ואהבות  :יהודה עמיחי  -חיים | עדו בסוק | בית שוקן להוצאת ספרים
הרשת התרבותית | נועה מנהיים | גרף הוצאה לאור
כתבו לכם את השירה הזאת  :שיחות על שירה | ענת שרון בלייס | הוצאת גמא
אלים יושבים מאחורי גבי עיון בשירת חדוה הרכבי | תמי ישראלי | הוצאת הקיבוץ המאוחד
הפורמליסטים הרוסים :מרכזיות של שוליים | הלנה רמון | הוצאת הקיבוץ המאוחד
סער ופרץ | אלתרמן | הוצאת הקיבוץ המאוחד
לא אראה לך על קריסת המספר בספרות היהודית המודרנית | עמרי בן-יהודה | הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
ֶשבֶ רצֶ ף :תנודות פואטיות ביצירת נעמי פרנקל | אורנה לוין | הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
אהבה עד כלות | דוד פוגל | כנרת זמורה דביר
צלילו של השיר בקונצ'רטו הרומנטי | עטרה איזקסון | כרמל
פאול בן-חיים  :חייו ויצירתו | יהואש הירשברג | כרמל
ערגתי אליו | אורית מיטל | מקום לשירה
נהפוך את העולם להמשכו של החלום | חיים קפלן | פרדס הוצאה לאור
כיצד מרפאת הביבליותרפיה? כתיבה ,ילדּות ,שיר | ליאור גרנות | פרדס הוצאה לאור
إضاءات على أدب األطفال (תיאוריות על ספרות ילדים) | الدكتور حسام منصور (חוסאם מנסור) | دار الحديث للطباعة واإلعالم والنشر.
داللة العقم واالخصاء في االدب الفلسطيني (אי פוריות וניכור בספרות הפלסטינית) | صالح احمد كناهنة (סאלח אחמד קאנהנה) |
سهيل عيساوي للطباعة والنشر
الصراع العربي االسرائيلي في أدب االطفال المحلي (הסכסוך הישראלי-ערבי בספרות הילדים המקומית) | سهيل ابراهيم عيساوي
(סוהיל איבראהים עיסאווי) | سهيل عيساوي للطباعة والنشر
الرواية الفلسطين ّية والعرب ّية-مقاربات (לימודי נרטיבים פלסטינים וערבים) | محمود ريان (מחמוד רייאן) | سهيل عيساوي
دراسات في ّ
للطباعة والنشر

