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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ט" תשס–תקשורת וזהות לאומית 
71-729-01 

  ר יעקב ידגר"ד
  
 5317937: במשרד' טל
 yadgary@gmail.com: ל"דוא

  
בין . זהות לאומית ותרבות פופולרית, הקורס יעסוק בלימוד וניתוח יחסי הגומלין המורכבים שבין לאומיות

צעי התקשורת בכינון התודעה הלאומית ובאשרורה של זהות לאומית ובתפקידם של נעסוק בחלקם של אמ, היתר
בכללם , על מרכיביה השונים, עדכונה והפצתה של הזהות הלאומית, שכתובה, אמצעי התקשורת בהבנייתה

הקורס יפתח בדיון מקיף אך ממצה בשאלת התיאוריה בנושא הלאומיות . הזיכרון הקולקטיבי והנרטיב הלאומי
שימור ועדכון , וימשיך משם לדיון בפרקי מפתח בפענוח חלקה של התרבות הפופולרית בכינון, הות הלאומיתוהז

  .הזהות הלאומית
  

  :חובות התלמידים בקורס
יוקדש לדיונים בסוגיות תיאורטיות ' סמסטר א. הקורס כולו בנוי לקראת כתיבת עבודת מחקר על ידי התלמידים

עד תחילת . למידים להשלים את קריאת כל הפריטים המופיעים ברשימה  להלןבמהלך הסמסטר על הת. מרכזיות
יציגו התלמידים בכיתה את תוכנית ' במהלך סמסטר ב. יבחר כל תלמיד נושא לכתיבת עבודת המחקר' סמסטר ב

הצגה זו תכלול דיון בסיסי בשאלה המנחה את העבודה והצגה תמציתית של מקרה הבוחן . עבודת המחקר שלהם
  . היא תעסוקבו 

  
  ). מהציון הסופי 25%: (יתקיים מבחן בית על חומר הקריאה והשיעורים' בסוף סמסטר א -
  ).מהציון הסופי 15%(יציגו התלמידים את נושא העבודה הסמינריונית בכיתה ' במהלך סמסטר ב -

על כל תלמיד  .ויהיו מחייבים וסופיים, התאריכים להצגת נושא העבודה בכיתה ייקבעו בהגרלה: שימו לב
הציון על הפרזנטציה יכלול את . ותלמידה להגיש לכיתה תקציר של תוכנית העבודה שבוע לפני הצגתה בכיתה

  .הערכת התקציר
  ).מהציון הסופי 60%(סוף שנת הלימודים  - מועד הגשה . עבודה מחקר -
  

  
  )כל פרטי הקריאה הם חובה: שימו לב(רשימת קריאה 

 ).2000, החברה ההיסטורית הישראלית (טוריההאומה בהיס', אנתוני סמית .1
  )544890(   אמ.המדינה לפי סמי-שמור מדעי

  
 ).2006, האוניברסיטה הפתוחה( אנתולוגיה: להמציא אומה) עורכים(יוסי דהאן והנרי וסרמן  .2

  )1120548  (אמ.המדינה לפי להמ-שמור מדעי
הקולנוע -פורסם מחדש כ). [(1991, ברירות( היסטוריה ואידיאולוגיה: הקולנוע הישראליאלה שוחט  .3

  )].2005, האוניברסיטה הפתוחה( מערב והפוליטיקה של הייצוג/מזרח  :הישראלי
E791.43 1095240  ( ה"קו תשס.שוח(  

  
, אופקים, עובד-עם (זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים, ניצולי שואה: מקהלה אחרת, נורית גרץ

 ).2004, והאוניברסיטה הפתוחה
  )592124(מק .מור מדעי המדינה לפי גרץש
 
עם ( הופעת המזרחיות בספרות העברית בשנות השמונים :בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד, דרור משעני .4

  ).2006, עובד
  )1105398(  בכ . שמור סוציולוגיה לפי משע 

  
 ).2004, פרדס/האוניברסיטת חיפ( הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית: הסיפור שלנו, יעקב ידגר .5

 )585952 (   ספ.שמור מדעי המדינה לפי ידג


