
 

 

 

 

 : סיפורי ספרים: מבנה, תוכן אובייקט שם הקורס

 שם הקורס באנגלית
 4 –שעות שבועיות 

 4נ"ז 
 שיעור -אופן הוראה 

 
בעולם המדיה הדיגיטליים, לא פעם הוספד הספר המודפס. הפצתם המורחבת של הקוראים 

" ודומיו, או גרסאות דיגיטליות של ספרים במדיה אחרים, מצריכה בחינה Kindleהדיגיטליים, דוגמת "
מחודשת של הספר כאובייקט, כתוכן וכמוצר תרבותי. במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לגישות 

תי; חזו-, בדגש על הפן העיצוביהמדיוםתיאורטיות העוסקות בספר, על פי שלוש חטיבות התייחסות: 
 , בדגש על העיצוב כתוכן ועל נראטיב במעבר בין המודפס למשודר;התוכן

, בדגש על בחינה מחודשת של הספר כאובייקט דיגיטלי וכאובייקט מודפס. המדיה החדשים-ו
סמינריונית, בנושא על פי בחירתם, תחת -במסגרת הקורס, יכוונו הסטודנטים בכתיבת עבודה פרו

ל. הכתיבה תלווה בהנחיה בכל שלבי העבודה, החל מגיבוש הנושא, אחת מחטיבות ההתייחסות לעי
 דרך חיפוש המקורות הביבליוגרפיים וכלה בכתיבה עצמה.

 
 מטלות:
 (.10%הצגת מחקר של נושא העבודה, במסגרת השליש האחרון של הסמסטר ) רפרט:

עבודה כתובה. ניתוח דוגמא רלוונטית לפי שתיים מהגישות שנלמדו לאורך  סמינריונית:-עבודה פרו
 (.90%הקורס, תוך יצירת דיון בין שתי התפיסות שנבחרו לניתוח )

 
 נושאי הקורס )כולל הסבר קצר לכל שיעור(:
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