ספרות מקור:

ספרות מתורגמת:

אפלפלד ,אהרון /אל ארץ הגומא

אגוס ,מילנה /מחלת האבנים

אפלפלד ,אהרון /והזעם עוד לא נדם

אדיגה ,ארווינד /הטיגריס הלבן

אפלפלד ,אהרון /מסע אל החורף

אדיצ'יה ,צ'יממנדה נגוזי /חצי שמש צהובה

אפלפלד ,אהרון /פולין ארץ ירוקה

אוסטר ,פול /מוסיקת המקרה

אפלפלד ,אהרון /פרחי האפלה

אוסטר ,פול /ספר האשליות

אפלפלד ,אהרון /פריחה פראית

אוסטר ,פול /שגיונות בברוקלין

אפלפלד ,אהרון /קטרינה

אורוול ,ג'ורג'1984 /

ברנדס ,יוכי /הגר

אורוול ,ג'ורג' /חוות החיות

גוטפרוינד ,אמיר /בשבילה גיבורים עפים

אז'אר ,אמיל /כל החיים לפניו

גוטפרוינד ,אמיר /שואה שלנו

אייטימטוב ,צ'ינגיס /אהובתי במטפחת האדומה

גרוסמן ,דוד /אישה בורחת מבשורה

אייטימטוב ,צ'ינגיס /ג'מילה

גרוסמן ,דוד /מישהו לרוץ איתו

אייטימטוב ,צ'ינגיס /והיום איננו כלה

גרוסמן ,דוד /סוס אחד נכנס לבר

בל ,היינריך /המוקיון

גרוסמן ,דוד /ספר הדקדוק הפנימי

ברונטה ,אמילי /אנקת גבהים

גרוסמן ,דוד /עיין ערך 'אהבה'

ברונטה ,שרלוט /ג'יין אייר

ויזל ,אלי /הלילה

בשביס-זינגר ,יצחק /העבד

זרחין ,שמי /עד שיום אחד

גארי ,רומן /עפיפונים

חילו ,אלון /אחוזת דג'אני

גארסיה מרקס ,גבריאל /מאה שנים של בדידות

יהושע ,אברהם ב /.אש ידידותית

גולדינג ,ויליאם /בעל זבוב

יהושע ,אברהם ב /.הכלה המשחררת

גראס ,גינתר /תוף הפח

יהושע ,אברהם ב /.המאהב

דה-לוקה ,ארי /הר אדוני

יהושע ,אברהם ב /.מר מאני

דוסטויבסקי ,פיודור /האחים קרמאזוב

יהושע ,אברהם ב /.שליחותו של הממונה על משאבי אנוש

דוסטויבסקי ,פיודור /החטא ועונשו

יובל ,יורם /סערת נפש

דיקנס ,צ'רלס /אוליבר טוויסט

ישי לוי ,שרית /מלכת היופי של ירושלים

דיקנס ,צ'רלס /דיוויד קופרפילד

ליברכט ,סביון /סינית אני מדברת אליך

דרי ,טיבור /אהבה

לפיד ,שולמית /גיא אוני

הארפר ,לי /אל תיגע בזמיר

מגד ,אהרון /החי על המת

הגי ,אורסולה /אבנים מן הנהר

מטלון ,רונית /והכלה סגרה את הדלת

היסלופ ,ויקטוריה /האי של סופיה

מיכאל ,סמי /חצוצרה בוואדי

המינגווי ,ארנסט /הזקן והים

מקמל-עתיר ,נאוה /אות מאבשלום

המינגווי ,ארנסט /למי צלצלו הפעמונים

נבו ,אשכול /ארבעה בתים וגעגוע

הסה ,הרמן /סידהרתא

נבו ,אשכול /משאלה אחת ימינה

ווילד ,אוסקר /תמונתו של דוריאן גריי

נבו ,אשכול /נוילנד

וולף ,וירג'יניה /חדר משלך

עגנון ,שמואל יוסף /סיפור פשוט

ז'ורז' ,לידיה /הרוח שורקת בעגורנים

עגנון ,שמואל יוסף /שירה
עוז ,עמוס /אותו הים
עוז ,עמוס /מיכאל שלי

זוסאק ,מרקוס /גנבת הספרים
וורן ,ז'ול /עשרים אלף מיל מתחת למים

עוז ,עמוס /מנוחה נכונה

חוסייני ,חאלד /רודף העפיפונים

עוז ,עמוס /סיפור על אהבה וחושך

טווין ,מארק /תום סויר

עוז ,עמוס /קופסא שחורה

טולסטוי ,לב /אנה קרנינה

עמיר ,אלי /אהבת שאול

טולסטוי ,לב /מות איוון איליץ'

עמיר ,אלי /מפריח היונים

טולסטוי ,לב /מלחמה ושלום

פרנקל ,נעמי /צמח בר

טולקין ,ג'.ר.ר /.שר הטבעות

קורן ,ישעיהו /לווייה בצהרים

טיילור ,קרסמן /מען לא ידוע

קנז ,יהושע /בדרך אל החתולים

יאלום ,ארווין /כשניטשה בכה

קנז ,יהושע /התגנבות יחידים

יושימורה ,אקירה /ספינות טרופות

קנז ,יהושע /מחזיר אהבות קודמות

יושימורה ,אקירה /על תנאי

קנז ,יהושע /נוף עם שלושה עצים

לוי ,פרימו /הזהו אדם?

קניוק ,יורם /חימו מלך ירושלים

לוי ,פרימו /הטבלה המחזורית

קציר ,יהודית /סוגרים את הים

לנץ ,זיגפריד /ההפלגה האחרונה

קציר ,יהודית /צילה

מאן ,תומס /מוות בוונציה

קרביץ ,אשר /הכלב היהודי

מאראי ,שנדור /גירושין בבודה

קרת ,אתגר /געגועי לקיסינג'ר

מאראי ,שנדור /האמיתית

קרת ,אתגר /צינורות

מאראי ,שנדור /הירושה

קשוע ,סייד /גוף שני יחיד

מאראי ,שנדור /הנרות בערו עד כלות

רביניאן ,דורית /סמטת השקדיות בעומריג'אן

מורנטה ,אלזה /אלה תולדות

שבתאי ,יעקב /זכרון דברים

מורנטה ,אלזה /ארצ'לי

שיינפלד ,אילן /מעשה בטבעת

מורנטה ,אלזה /האי של ארתורו

שילה ,שרה /שום גמדים לא יבואו

מורנטה ,אלזה /הרדיד האנדלוסי

שלו ,מאיר /יונה ונער

מורנטה ,אלזה /כזב וכישוף

שלו ,מאיר /כימים אחדים

מורקמי ,הרוקי /יער נורווגי

שלו ,מאיר /עשו

מורקמי ,הרוקי /קפקא על החול

שלו ,מאיר /רומן רוסי

מורקמי ,הרוקי /ריקוד האדמה

שמיר ,משה /הוא הלך בשדות

מורקמי ,הרוקי /תולדות הציפור המכנית
מיטשל ,מרגרט /חלף עם הרוח
מקארתי ,קורמאק /הדרך
מקיואן ,איאן /כפרה
מקיואן ,איאן /שבת
נאבוקוב ,ולדימיר /לוליטה
סאראמאגו ,ז'וזה /האדם המשוכפל
סאראמאגו ,ז'וזה /המערה
סאראמאגו ,ז'וזה /מוות לסירוגין
סאראמאגו ,ז'וזה /על העיוורון

סבו ,מגדה /הדלת
סבו ,מגדה /העופר
סטיינבק ,ג'ון /ענבי זעם
סלינג'ר ,ג.ד /.התפסן בשדה השיפון
סנט אכזופרי ,אנטואן דה /הנסיך הקטן
סרוונטס ,מיגל דה /דון קישוט
פאלאדה ,הנס /לבד בברלין
פאנקייוויץ' ,תאדאוש /בית מרקחת בגטו קראקוב
פואנקינוס ,דויד /העדינות
פוקנר ,ויליאם /אור באוגוסט
פלובר ,גוסטאב /מאדאם בובארי
פרום ,אריך /אמנות האהבה
פרנק ,אנה /יומנה של אנה פרנק
פרנקל ,ויקטור /האדם מחפש משמעות
קאמי ,אלבר /האדם הראשון
קאמי ,אלבר /הזר
קואלו ,פאולו /האלכימאי
קוך ,הרמן /ארוחת הערב
קלודל ,פיליפ /הדוח של ברודק
קלודל ,פיליפ /הנכדה של מר לין
קפקא ,פרנץ /המשפט
קרטס ,אימרה /ללא גורל
ראנד ,איין /כמעיין המתגבר
רודורדה ,מרסה /כיכר היהלום
רולינג ,ג'.ק /.הארי פוטר
רוניי ,טטיאנה דה /המפתח של שרה
שלינק ,ברנרד /נער קריאה
שפילמן ,ולדיסלב /הפסנתרן

