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  ז"ל תשס"שנה, ה"ב
  אילן-אוניברסיטת בר

  היחידה ללימודי עיתונאות ותקשורת
  

  ישראל- גלית בןר"ד"/ מודרניזם ופוסט מודרניזם בתקשורת "– 58-665-01
  )ש" ש1 –עיוני (

  
  : תוכן הקורס ומטרותיו

ודרניזם מ: במחצית הראשונה של הסמסטר יבוארו המונחים. תיאורטי ויישומי: הקורס מתחלק לשני חלקים
את " לקרוא מחדש"אשר יאפשר , יינתן מילון מושגים מודרני ומילון מושגים פוסט מודרני. מודרניזם-ופוסט

במחצית . ואת הנרטיב החברתי והתרבותי של העולם המערבי בכלל והישראלי בפרט, הטקסט התקשורתי
: כגון, ראל בפרטהשנייה של הסמסטר נעסוק בתהליכים פוסט מודרניים בעולם בכלל ובמדינת יש

  . זהות מיניתועדתיות , פוסט ציונות, שחיקתה של מדינת הלאום, לוקליזציה, גלובליזציה
  : דרישות הקורס

  .  ברשימה הביבליוגרפיתמסומנים בכוכביתקריאת הפריטים ה
  .  מבחן בסוף הקורס100% :הרכב הציון הסופי

  
  : תוכנית הקורס

  
  .  והמהפכה התעשייתיתוייקט המודרניהפר, "עידן האורות "– 12+' שיעור מס
  . 1982, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1760-1830המהפכה התעשייתית , ס.ת. אשטון
  )23402 (330.942היסטוריה ו ) מדף פתוח(מרכזית : ותבספרי

  
, בתל אבי?,  שלא נשלםפרויקט-הנאורות, )עורך(בשארה עזמי : בתוך, "מהי נאורות, ובכן", בשארה עזמי* 

  .7-25' עמ, 1997, הקיבוץ המאוחד
  )357095(פר .שמור מדעי המדינה לפי נאו

  
  . 15-30' עמ, 1996, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, של קאנט" הקדמות"עיון ב, )עורך(וינריב אליעזר * 

  )1114468 (10579תדפיס 
  

  . 45-52' עמ, בשארה, "?נאורות מהי: תשובה לשאלה", קאנט עמנואל * 
  )357095(פר .ר מדעי המדינה לפי נאושמו

  
  .   הכישלון המפואר של המודרניזם - 3 'שיעור מס
  .79-97 'עמ, בשארה, "?הנאורות מהי", פוקו מישל

  )357095(פר .שמור מדעי המדינה לפי נאו
  

Paul Connerton, The Tragedy of Enlightenment, An Essay on the Frankfurt School, Cambridge, 
1980, pp. 1-79. 

  )519376 (8564תדפיס 
  

  . סיור באוניברסיטת בר אילן,  בין מודרניזם לפוסט מודרניזם-  4 'שיעור מס
  il.co.readingmachine.www://http: בתוך, איילון סיטי, רוטברד שרון* 
  

  . דרנימו- הפוסטהפרויקט – 5+67+' סשיעור מ
חינוך בעידן השיח , )עורך(זאב אילן -גור: בתוך, "עמדה פילוסופית: פוסטמודרניזם", אופיר עדי* 

  .135-163' עמ, 1996, מאגנס, ירושלים, הפוסטמודרניסטי
  )517175 (8563תדפיס 

  
  .235-294' עמ, 1998, בבל, תל אביב, מיתולוגיות, בארת רולאן* 

  )373875(מי .שמור סוציולוגיה לפי ברת
  
  . 17-31' עמ, 1998, דביר, תל אביב, פוסטמודרניזם, דוד' גורביץ* 

  )1114470 (10580תדפיס 
  
  .120-130' עמ, 1999, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, המצב הפוסטמודרני, אן פרנסואה'ליוטאר ז* 

  )1114471 (10581תדפיס 
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  .  ביקורת– הפרוייקט הפוסט מודרני – 8' שיעור מס
  .99-118' עמ, בשארה, " פרוייקט שלא נשלם–המודרנה ", גןהאברמס יור

  )357095(פר .שמור מדעי המדינה לפי נאו
  

Crook Srephen, Pakulski J., Waters Malcolm, Postmodernization, London, Sage, 1994, pp.1-46.  
  )CRO) 173409שמור מדעי המדינה לפי 

  
Foucault Michel, 1984, The Order of Discourse, in Language and Politics, ed. Michael J. 
Shapiro, New York: New York University Press. 

  )LAN) 99721שמור מדעי המדינה לפי 
  

Lyotard Jean Francois, 1988, The Differend: Phrases In Dispute, Minneapolis: University of 
Minnesota Press.  

   LYO d 190) 359000( לפילוסופיה שמור בספריה
                                          

  .פוסט קולוניאליזםופוסט מודרניזם ,  רב תרבותיות–9 'שיעור מס
  . 2005, כרמל, ירושלים, דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש, ממי אלבר

  )1095037 ( ה "די תשס. ממי325.3  
  

פוסט , מודרניות, )עורך(גור זאב אילן : בתוך ,"פוסט קולוניאליזם ופדגוגיה,  מודרניזםפוסט", לארן פיטר'מק
  . 51-86' עמ ,1999, אוניברסיטת תל אביב- רמות, תל אביב, מודרניות וחינוך

  )443979(פו .שמור מדעי המדינה לפי מוד
  
זיכרונות אסורים : בתוך, "תתרבותיו-בין אירופוצנטריות לרב: היסטוריות שנויות במחלוקת", שוחט אלה* 
  .13-58' עמ, 2001, קשת המזרח, תל אביב,  לקראת מחשבה רב תרבותית–

  )515214(זכ .שמור מדעי המדינה לפי שוח
   

, Postmodernism A Reader: In, colonialism Today-Postmodernism or Post, During Simon
Harvester Wheatsheaf, New York, 1993, pp.448-462.                                    

)517165 (8562תדפיס                                                                                                         
  

  .  ביקורת– רב תרבותיות – 10' שיעור מס
  .20-21' עמ, 18.11.92, )אינשטיין" (חדשות: "בתוך, "אני סניגורו של הזכר הלבן המת", פיטר' הורוואת* 

  )518529 (8565תדפיס 
  
  . 111-95 'עמ, 1999, משרד הביטחון, תל אביב, על הסובלנות, וולצר מייקל* 

  )441606( וגם בתדפיס )427457(על .שמור מדעי המדינה לפי וול
  

   .תהישראליובתקשורת בפוליטיקה " הפוסט מודרני"העידן  – 1112+' שיעור מס
  .  93-63' עמ, 2005, בבל, תל אביב, עולם- יהאד נגד מק'ג, מין'בארבר בנג

  )1068677 ( ה "ה תשס’ג. ברב909.829  
  
, ליר-ון-הקיבוץ המאוחד, ירושלים- תל אביב, 9'  מסתיאוריה וביקורת: בתוך, "תדמיות וקמיעות", רם אורי* 

  .199-207' עמ, 1996חורף 
  )בדלפק (4כתב עת באולם 

  
: קובץ תקצירים לכנס בנושא: בתוך, "החברה הישראלית בעידן העולמקומי: בין הנשק ןהמשק",  אורירם* 

  .37' עמ, 1999מאי , אוניברסיטת חיפה, החברה הצבאית והחברה האזרחית בישראל
  . 99-145' ע, 1חוברת ', כרך ב ,  סוציולוגיה ישראליתע "בתוך כ

  )554998 (9008  תדפיס בדלפק וגם ב4באולם ע "כ
  

  .  בעידן הפוסט מודרניזהות מינית וטראנסקסואליות -   13'שיעור מס
  . 7-20' עמ, 2001, רסלינג, תל אביב, קוויר באופן ביקורתי, ודית'באטלר ג
  )493671(א "קו תשס. בטל306.766
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'  מסקורתתיאוריה ובי: בתוך, "ציונות ומיניות באלטנוילאנד: הכמיהה להטרוסקסואליות", וזמן מיכאלגל* 
  .145-162' עמ, 1997חורף , הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 11

   בדלפק4כתב עת באולם 
  
  .401-411' עמ, 1999, 12-13'  מסוביקורת תיאוריה, )עורך(אופיר עדי : בתוך, "דנה אינטרנשיונל", זיו עמליה* 

   )565015 (9233וגם תדפיס   בדלפק4כתב עת באולם 
  
  25-20' עמ, 2002, ספרית פועלים, תל אביב, תיאוריה הקוויריתפוקו וה, ספארגו תאמסין* 

  )1116549 (10980תדפיס 
  

, Giroux,Straus, Farrar, New York, Sontag  Susan Reader: In, Notes on Camp, usan SSontag 
1982, pp.105-119.   

  )517076 (8561תדפיס 
  


