
      
 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן                                           

    הפקולטה למדעי הרוח והחברה    

                        ה"עתש - המחלקה להיסטוריה כללית  
 

 גזע וגזענות באירופהשם הקורס: 

 שם המרצה: ד"ר רות ג'יניאו

 306בניין דילר, חדר 

 )בתיאום מראש בלבד!( 10:45-10:00יום ב שעת קבלה: 

  rginio@bgu.ac.ilדוא"ל: 

 

 

 :חובות הקורס

  )נוכחות חובה(  . השתתפות פעילה1

. יש לבחור שני מאמרים מבין אלה המסומנים 12ד אחד ברווח כפול פונט עד עמו -שני סיכומי מאמר  . 2

בכוכבית ולענות בקיצור על השאלות הבאות: מהי התיזה המרכזית של המאמר? באיזה אופן מוכיח אותה 

 מהציון( 10%) המחבר? האם מצאתם את התיזה משכנעת ומדוע?

ות לידי ביטוי תורות הגזע שדנו בהם )עד . כיצד בא 18.5.15תאריך הגשה  –. תרגיל אמצע סמסטר 3

באפריל כולל  בסיפורה של שרה באארטמן? יש להסתמך על כל חומר הקריאה  27 -לשיעור של ה

המופיע בסילבוס עד לתאריך זה, על המאמר על ונוס ההוטנטוטית ועל הסרט. אורך התרגיל עד שלושה 

 מהציון( 40%) 12עמודים, רווח כפול פונט 

  מהציון( 50%) המטלה תתפרסם במהלך הסמסטר באתר הקורס – כמת. מטלה מס3

 

 בתוכנית הקורסייתכנו שינויים 
 

09.03.15 

 שיעור מבוא

Tzvetan Todorov, "Race and Racism" in: Les Back and John Solomos, Theories of 

Race and Racism- A Reader, 64-70. 

 

16.03.15 

 הקדם מודרניתמשמעותה של הגזענות בתקופה 

 25-16(, ע"ע 2005) 89, זמניםבנימין איזק, "גילויי גזענות בעולם העתיק", 

 

23.03.15  

 גזענות ומודרניות

 .15-43, ע"ע לקראת הפתרון הסופיג'ורג' ל' מוסה, 

 

13.04.15 

 

 19 -רעיון הגזע במאה ה

 65-86, 55-62, ע"ע לקראת הפתרון הסופיג'ורג' ל' מוסה, 

 

20.04.15 

 

 גזע ותורת האבולוציה
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John P. Jackson and Nadine M. Weidman, Race, Racism and Science. New 

Brunswick: Rutgers, 2004), 61-67,69-72, 76-85. 

 

27.04.15 

 

 ונוס ההוטנטוטית –סרט 

Sadiah Qureshi, “Displaying Sarah Baartman, ‘The Hottentot Venus’”, History of 

Science 42:2 (2004), 233-257. 

 

04.05.15 

 גזענות וקולוניאליזם

 

*Ambe J. Njoh, “Colonial Philosophies, Urban Space, and Racial Segregation in 

British and French Colonial Africa”, Journal of Black Studies, 38:4 (2008), 579-599 

 

 

11.05.15 

 לא יתקיים שיעור

 

 

18.05.15 

 

 ע, תרבות ואנתרופולוגיהגז

 

*Robert Oppenheim, "Revisiting Hrdlicka and Boas: Asymmetries of Race and Anti-

, 112:1 (2010), 92American Anthropologistimperialism in Interwar Anthropology",  

 

 

 

25.05.15 

 גזעיים-חששות ותיאוריות לגבי יחסים בין

*Lucy Bland. "White Women and Men of Colour: Miscegenation Fears in Britain 

after the Great War", Gender and History, 17:1 (2005), 29-61  

 

 

01.06.15 

 

 גזענות ואנטישמיות

 

*Neil MacMaster, "'Black Jew – White Negro': Anti-Semitism and the Construction 

of Cross-Racial Stereotypes", Nationalism & Ethnic Politics, 6:4 (2000), 65-82. 

 

 

08.06.15 

 

 חווית הגזענות ותגובות לה

 108-83, עור לבן מסיכות שחורותפרנץ פנון, 

 

15.06.15   
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  ”המדעית“נסיגת הגזענות 

 

Jackson and Weidman, Race, Racism and Science, 129-159. 

 

22.06.15   

 

 העולם השנייה מושג הגזע לאחר מלחמת

 .  2006אביב: רסלינג, -תרגם מצרפתית: אמוץ גלעדי. תל  גזע, היסטוריה, תרבותשטראוס, -קלוד לוי

 

 

 

 


