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   :' חלק ב- זרמים ומגמות בספרות המערב  
  מודרניזם-מרומנטיקה לפוסט
  
 

  תיאור הקורס
  

 ויבח  את , החל מתקופת הנאורותהאירופיות ת יושל הספרו ההתפתחות אחר בויעק הקורס
, ההשכלה :עשרה ומאה העשרי��התשעמאה , עשרה�השמונהבמאה בספרות יסוד המגמות 

� פוסטוההאקזיסטנציאליז� , �המודרניז, סימבוליז�ה ,הריאליז�, הרומנטיקה, הסנטימנטליז�
הנותני� ביטוי , ילווה בעיו  בטקסטי� ספרותיי� והגותיי�בסקירה הסטורית זו יכל פרק . מודרניז�

  . הנידוני�והיוצרי� � מייי� של הזרלעקרונות הפואט

והמושגי�  בי  הנחות היסוד נערו% השוואה; קורתי ובהשוואתיתעודד חשיבה יקורס ה
ישלב הרצאות פרונטליות ע� הקורס  . של הגישות השונות מ  הזמני� והמקומות השוני�העיקריי� 

הזרמי� השוני� י� את  המייצג,הספרותיי�טקסטי� השל " הצמודהקריאה ה"דיוני� המבוססי� על 
  . המערב ספרותבהיסטוריה של 

 

  
  מטרות הקורס

  

 .להכיר את השלבי� העיקריי� בהתפתחותה של הספרות המערבית .1

 .של אירופה יותלהכיר את הזרמי� העיקריי� בספרו .2

ויצירות י� יניתוח טקסטי� ספרות לדי� את הכלי� ומושגי היסוד הדרושי�למילתלהקנות  .3
  . מתקופות שונות

  
  
  

  דרישות הקורס
  

  ).לפחות % 75 (חובת נוכחות בשיעורי�
  .טקסטי�קריאת ה

  .)לפחות אחד חובה (שני תרגילי� במהל% הסמסטר
  . בחינת סיו�

  
  מרכיבי הבחינה

  %).50( שאלה היסטורית הקשורה לאחד הנושאי� המרכזיי� בספרות המערב   .א

   %).50(השוואה בי  שני טקסטי� מתקופות שונות   .ב
  
  

  מהל% הקורס
  מבוא כללי

  תקופה ההשכלה
  רומנטיקה 
  ריאליז� 

  סימבוליז�
  מודרניז�

  אקזיסטנציאליז�
  מורדניז��פוסט
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  טקסטי�רשימת ה
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הקיבוץ  :אביב-תל .בדיונות ."בארץ בבלהגרלה ","ספרית בבל" .חורחה לואיס בורחס  .12
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