כנס תלמידי מחקר
המחלקה לספרות משווה
הכנס ישודר גם ב LIVE-בעמוד הפייסבוק שלנו :ספרות משווה בר-אילן

יום ג׳ | י״ז בתמוז | 29.6.2021

יום ד׳ | כ׳ בתמוז | 30.6.2021

קישור למפגש >>

קישור למפגש >>

10:30 – 10:00
ברכות ודברי פתיחה

11:00 – 9:30
מושב  :4חידושים על ספרות ,אמנות ויזואלית
וסיפורי שבחים

פרופ' אליעזר שלוסברג ,דקן הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר מיכל בן חורין ,ראש המחלקה לספרות משווה
ד"ר יעקב מאשיטי ,מארגן הכנס

12:00 – 10:30
מושב  :1מחקרים על ספרות ,פילוסופיה ובודהיזם
יו"ר :פרופ' שלומי מועלם

יו"ר :ד"ר ענת קופלוביץ'-ברייר
ארוס כהרס בספרות ובאמנות  -עיון משווה  //מעין זך
ראשית ההיסטוריוגרפיה של אמנות יפנית בגרמניה ובצרפת
במפנה המאה העשרים  //מרים מלאכי

עמנואל לוינס ופרננדו פסואה  //אלינור אהרון

דמותו של הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין בספרות השבחים
הירושלמית  //יהודה עצבה

פרסונליזם טרנסצנדנטי ב"צ'איטניה-צ'ריטאמרטה" :ניתוח
פנומנולוגי ואינטרטקסטואלי של הגיוגרפיה הודית  //ד"ר ראם דאס

11:15 – 11:00

המאבק בין השירה לבין הפילוסופיה במדינה האוטופית בכתבי
אפלטון ,לאור ביקורתו של קארל פופר  //גלעד בונפיל

12:15 – 12:00

הפסקה

12:45 – 11:15
מושב  :5מחקרים ספרותיים פוסטמודרניים
יו"ר :ד"ר יעקב מאשיטי

הפסקה

13:45 – 12:15
מושב  :2מחקרים בפסיכואנליזה וספרות
יו"ר :ד"ר אילה עמיר

אלמנטים פוסט-קולוניאליים ביצירתו של עגנון  //שירה יוגב
זהויות בספק ביצירות כאמל דאוד ,סייד קשוע ואלן מבנקו //
נורה עובדיה
המותר והאסור – גילויי מיניות ותשוקה ומופעיהם בספרות
נשים דתיות/חרדיות  //שרה דוד

בגידות בזוגיות בפסיכואנליזה ובספרות רוסית של המאה
התשע-עשרה  //לי ליבר

האישה כמפלסת דרך חדשה ברומנים  //עדי כהן גרבש

הסובייקט הפואטי המתאבל ביצירת יהודית הנדל :עיון
פסיכואנליטי  //פזית הדר

12:45

פטפט תוכי יוסי ,נחמני כזית .לבי היום ריק :הסופרים הם
הפסיכולוגים הטובים  //יעקב ברמץ

14:45 – 13:45
הפסקת צהרים

16:15 – 14:45
מושב  :3מחקרים על טראומה ,שכול וזיכרון
יו"ר :ד"ר מיכל בן חורין

דברי סיום ושולחן עגול עם הסטודנטים

״סיום פתוח"  -חגיגת ביכורים
המגמה לכתיבה יוצרת במחלקה לספרות משווה בבר-אילן
חוגגת את סיום שנת הלימודים באירוע של ביכורי כתיבה,
ספרות ושירה ,בשילובי יצירה מתחומי אמנות נוספים.

טראומה והחזקה ביצירתו של ז'ורז' פרק  //ענת נבות

באירוע שיתקיים בזום ,ביום ד' ,30.6 ,בשעה 20:00
ישתתפו ויקראו תלמידות.ים המגמה.
המפגש פתוח לקהל וישודר בדף הפייסבוק של המחלקה.

קול באישה (הקולות שבלידה שקטה)  POEMS -כפעולת
הנכחה טרנספורמטיבית  //עדי סגל

למפגש לחצו כאן >>

זיכרון היברידי :בין המוחשי לדיגיטאלי  //מורן פרל-הרפז

משפיעים על המחר ,היום.

מוקד המידע לשירותך*9392 :

biu.ac.il

