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מבוא:
בשנת  2008פרסם מרכז לואיס פריברג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה מהעברית בירושלים
ביבליוגרפיה של פרסומים בנושא יפן בלשון העברית .הפרסום הזה זכה להדים חיוביים בקרב
המספר הגדל של מורים ותלמידים הלומדים לימודי מזרח אסיה באוניברסיטאות ירושלים ,תל אביב
וחיפה ,ואליהם יצטרפו בקרוב תלמידים באוניברסיטת בר אילן .הדים אלה הביאו את מנהלי מרכז
פריברג להכין ביבליוגרפיה דומה על חומר שהופיע בעברית על סין.
הביבליוגרפיה נועדה לאפשר לקורא הישראלי לדעת מה קיים בלשון העברית על סין החל משחר
ההיסטוריה שלה .הפעם האחרונה שפורסמה ביבליוגרפיה בעברית על עמי אסיה היה מפעלו של
ד"ר אברהם אלטמן מהאוניברסיטה העברית בסיוע המועצה לידידות ישראל – עמי אסיה בחסות
ההסתדרות הציונית העולמית .מאז נוספו עשרות פרסומים חדשים ועדיין הרשימה איננה מלאה.
הואיל וזהו הפרסום הראשון של הביבליוגרפיה החדשה על נושא סין בעברית ,המלקט מבקש מכל
אלה המסוגלים לתרום ערכים נוספים או לתקן ליקויים שנפלו בלקט זה ,לעשות כן על מנת
שהמהדורות הבאות תהיינה מעודכנות.
מירון מדזיני
החוג ללימודי מזרח אסיה
האוניברסיטה העברית בירושלים
מבוא למהדורה השנייה
מאז הופעת המהדורה הראשונה ביוני  ,2009הוסבה תשומת לבי למספר רב של פרסומים שלא
נכללו במהדורה הראשונה ,בעיקר ספרות יפה מתורגמת .המהדורה הנוכחית מתקנת חסר זה וכוללת
עתה עשרות תרגומי ספרות ,שירה והגות.
המלקט יודה לכל מי שיסב תשומת לבו לערכים חסרים שחשוב לכלול אותם בביבליוגרפיה זו.
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