
  

  

  

  

        ,,,,דוקטורנטי� יקרי�דוקטורנטי� יקרי�דוקטורנטי� יקרי�דוקטורנטי� יקרי�

בשל אופיי� של . כתלמידי מחקר כולנו מכירי� את תחושת הבידוד הנכפית עלינו במהל� הלימודי�

. כל אחד מאיתנו שקוע במחקרו ואינו נחש� למחקר� של הדוקטורנטי� האחרי� בפקולטה, הלימודי�

  . ומצוינות אקדמיתמציאות זו מקשה על קיו� מפגש אינטלקטואלי המאפשר לימוד פורה 

 – לקד� פרויקט מצוינות חדש, בתמיכת הפקולטה למדעי הרוח, הוחלט, על מנת להתגבר על הבעיה

 . �אשר , משתתפי�  10-8 המונותמטרת הפרויקט לעודד דוקטורנטי� להקי� קבוצות עניי

קטואלי בקבוצות פרויקט זה יאפשר סיעור מוחות אינטל. בנושא משות�שיעסקו  תקיימנה מפגשי� חודשיי�

מהחוג ללימודי מוטי גולני ' הפרויקט ינוהל על ידי תלמידי המחקר בליוויו האקדמי של פרופ. לא פורמאליות

  .ראוב� שניר' פרופ, למדעי הרוח דיק� הפקולטה ובתמיכת, אר$ ישראל

  

  

        ::::שתי קבוצות עניי�שתי קבוצות עניי�שתי קבוצות עניי�שתי קבוצות עניי�    יתקיימויתקיימויתקיימויתקיימוהשנה השנה השנה השנה 

    השפעות ויישומי�השפעות ויישומי�השפעות ויישומי�השפעות ויישומי�: : : : לוולטר בנימי�לוולטר בנימי�לוולטר בנימי�לוולטר בנימי�    פרויקט הארקדותפרויקט הארקדותפרויקט הארקדותפרויקט הארקדות •

נקרא יחד קטעי� . 20- של המאה ה המשפיעי� הוגי הדעותמהקבוצה תעסוק בטקסט המכונ� של אחד 

של  שיטתו הדיאלקטית לברר את תו� ניסיו�, כמו ג� מאמרי� המבארי� אותו, נבחרי� מהפרויקט

הקשרי� ההדדיי� בי� הפרויקט לבי� הזרמי�  על דגשנשי�  .שטבע המושגי� המרכזיי� בנימי� ואת

בכתביו של בנימי� נית� להשתמש לבחו� כיצד  ננסהו הספרותיי� והאמנותיי� של תקופתו, הפילוסופיי�

 .ככלי מחקר בתחומי הדעת השוני�

    בעקבותיו של רומ� יאקובסו�בעקבותיו של רומ� יאקובסו�בעקבותיו של רומ� יאקובסו�בעקבותיו של רומ� יאקובסו�: : : : זיקות בי� עול� פואטי ובי� עול� חברתי היסטוריזיקות בי� עול� פואטי ובי� עול� חברתי היסטוריזיקות בי� עול� פואטי ובי� עול� חברתי היסטוריזיקות בי� עול� פואטי ובי� עול� חברתי היסטורי    ––––הסמיוטיקה הסמיוטיקה הסמיוטיקה הסמיוטיקה  •

מערכת הזיקות הפנימיות המרשתת על , הקבוצה תתמקד במפגש שבי� עולמה הפנימי של היצירה

ובה� שבקרב� היא נוצרה  ,ההיסטוריותו החברתיות, הספרותיות, בי� המערכות התרבותיותל, אותה

נבח� את הרכיבי� הסמנטיי� המרכיבי� את היצירה וננסה . מנקודת מבט סמיוטית, היא ממוקמת

        .לעמוד על הדר� שבה ה� ניתני� לזיהוי כרכיבי� סמיוטיי�

        המפגשי� וכ� הביבליוגרפיה המדויקת של הקבוצות ייקבעו על ידי המשתתפי�המפגשי� וכ� הביבליוגרפיה המדויקת של הקבוצות ייקבעו על ידי המשתתפי�המפגשי� וכ� הביבליוגרפיה המדויקת של הקבוצות ייקבעו על ידי המשתתפי�המפגשי� וכ� הביבליוגרפיה המדויקת של הקבוצות ייקבעו על ידי המשתתפי�    תאריכיתאריכיתאריכיתאריכי •

    י� קבוצות נוספות מוזמני� לפנות אלי� קבוצות נוספות מוזמני� לפנות אלי� קבוצות נוספות מוזמני� לפנות אלי� קבוצות נוספות מוזמני� לפנות אלדוקטורנטי� המעונייני� להשתת� בקבוצות או להקדוקטורנטי� המעונייני� להשתת� בקבוצות או להקדוקטורנטי� המעונייני� להשתת� בקבוצות או להקדוקטורנטי� המעונייני� להשתת� בקבוצות או להק •

          bharuah@univ.haifa.ac.ilל ל ל ל """"ליאת קלרמ� בדואליאת קלרמ� בדואליאת קלרמ� בדואליאת קלרמ� בדוא •


