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 :חובות הסמינר

ת תגובות קצרות כנה, תרומה לדיון בכיתה, השתתפות פעילה הכוללת את קריאת החומר השוטף. 5

הצגת הנושא בכיתה . אחוז מהציון 50)' והצגת נושא העבודה הסמינריונית במהלך סמסטר ב למאמרים

 (ציון בקורסהיא תנאי לקבלת 

 ( אחוז מהציון 50)תרגיל אמצע קורס . 2

 (אחוז מהציון 80)עבודה סמינריונית . 6

יש להשיג את העותקים בזמן . שבחומר הקריאה של סמסטר א מופיעים שני ספרי קריאה שימו לב. 1

 .ולקרוא את הספרים עד למועד הדיון בהם בסמינר

. יש להגיש לי בכתב באמצעות המייל את נושא העבודה שבחרתם עד לשיעור האחרון בסמסטר. 3

עד לסיום . יש להגיש לי רשימה ביבליוגרפית התחלתיתבשיעור הראשון שלאחר חופשת הסמסטר 

 . חופשת הפסח יש להגיש ראשי פרקים לעבודה

 

 ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר
 

 :תוכנית הסמינר לסמסטר א

 

26.50.56 

 גישות מרכזיות בחקר הקולוניאליזם –מבוא לסמינר 

, האוניברסיטה הפתוחה: רעננה, התנגדות, מדיניות, אידיאולוגיה: הקולוניאליזם האירופי, יניאו'רות ג

 . מבוא, 2055

 

60.50.52 

 יון הקולוניאלי באירופה והצדקתוהתפתחות הרע

 

, האוניברסיטה הפתוחה: רעננה, התנגדות, מדיניות, אולוגיהאידי: הקולוניאליזם האירופי, יניאו'רות ג

 פרק ב, 2055

 

Anne Foster, “Opium, the United States and the Civilizing Mission in Colonial South 

East Asia”, Social History of Alcohol and Drugs, 24:1, 2010, 6-19. 

3.55.56 
. 

 התערוכות הקולוניאליות

Joseph Childers, “Outside Looking In: Colonials, Immigrants, and the Pleasure of the 

Archives”, Victorian Studies, 2004, 297-307 
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 500-36, ה, מאעה'ג, "אוריינטליזם וסדר העולם כתערוכה", טימותי מישל

 

56.55.56 

 

 קולוניאליזם בקולנוע

Ruth Ben-Ghiat, “The Italian Colonial Cinema: Agendas and Audiences”, Modern 

Italy, 8:1 (2003), 49-63. 

 במהלך השיעור נצפה בקטעים מתוך מספר סרטים קולוניאליים

 

 

20.55.52 

 קולוניאליזם וספרות באירופה

  בלב החשכה, וזף קונרד'ג

 

 

23.55.56 

 קולוניאליתהקשר בין ידע ושליטה 

John W. Burton, “Representing Africa: Colonial Anthropology Revisited”, Journal of 

Asian and African Studies (Leiden), 27: 3-4 (1992), 181-201. 

 

 523-553 ,התנגדות, מדיניות, אידיאולוגיה: הקולוניאליזם האירופי, יניאו'רות ג

 

 

3.52.56 

 וקולוניאליזםמיסיון 

 

 

Steven Kaplan, "The Africanization of Missionary Christianity: History and 

Typology", Journal of Religion in Africa, 16:3 (1986), 166-186. 

 

 

 

 

55.52.56 

 וקולוניאליזם רפואה

 52-5, (2008) 502, זמנים, "כתיבת ההיסטוריה של נשים אפריקניות: סודות ושתיקות", לין שלר

 

 

 

 

58.52.56 

 משפט וקולוניאליזם

 

Robert Baum, "Crimes of the Dream World: French Trials of Diola Witches in 

Colonial Senegal", International Journal of African Historical Studies, 37:2 (2004), 

201-228 



 

 

21.52.56 

 חינוך וקולוניאליזם

Marie Paule Ha, "Symbolic Violence and Colonial Schooling in Indochina", French 

Colonial History, 3 (2003), 101-118 

 

5.5.53 

 

 הקולוניאליזם כפרויקט כלכלי

 

 533-521 ,התנגדות, מדיניות, אידיאולוגיה: הקולוניאליזם האירופי, יניאו'רות ג

 לכלהח סבינו בנושא כ"קטעים מתוך דו

 

8.5.53 

 

 מגבלותיו של הכוח הקולוניאלי

 

Michael G. Vann, “Of Rats, Rice, and Race: The Great Hanoi Rat Massacre, An 

Episode in French Colonial History”, French Colonial History, Vol. 4 (2003), 191-

204. 

 

 

 

51.5.53 

 

 תגובות ספרותיות לקולוניאליזם

 (Things Fall Apart) מפולת באומואופיה, בה'אצינואה 'צ

 

 


