
קול קורא לכנס ארצי בספרות
"הטקסט והמחאה"- בסימן מאה שנה להולדתו של אלבר קאמי

 החוג לספרות של בית הספר לחינוך והחוג לספרות של בית הספר למדעים במכללה האקדמית אחווה מזמינים אתכם 
  Camus .להשתתף בכנס ארצי "הטקסט והמחאה", בסימן מאה שנה להולדתו של הסופר והפילוסוף הצרפתי  אלבר קאמי

הכנס פתוח לחוקרים בתחומי הרוח, החברה והתרבות במכללות ובאוניברסיטאות. 
הכנס יתקיים ביום שלישי, ג' תמוז, תשע"ד, 1.7.2014 במכללה האקדמית אחוה

שתי הרצאות המפתח של הכנס הן:
"מות האל  והאדם: מרד במטאפיסיקה ואחריות מוסרית בעולמו של קאמי",  פרופ' אבי שגיא, אוניברסיטת בר-אילן 

"קאמי – מחאה בשלושה סוגי טקסטים: דיווח עיתונאי, יצירה ספרותית וטקסט הגותי" ,פרופ' יפה וולפמן, אוניברסיטת בר-אילן

הכנס יוקדש  לשני נושאים מרכזיים:
 1. המחאה החברתית כיסוד מכונן של דמות האדם ותרבותו- 

גילוייה של המחאה לסוגיה:  
א. אנשי –רוח: סופרים, אמנים, עיתונאים ועוד מבטאים   

ומעצבים מחאה   
מאפיינים של מחאה חברתית  ופוליטית : לשון, טקסט,    ב. 

סמלים ומיתוסים  
מחאה בטקסט המקראי והבתר-מקראי                       ג.  

מחאה ומרד כנגד מוסכמות או "פרות קדושות" בתחומי    ד. 
דעת שונים ובתקופות שונות   

מחאה ובקורת "כאן ועכשיו" בערוצי התקשורת השונים –    ה. 
תכנים וצורות   

ביקורתיות, מחאה ואתיקה בספרות לילדים ונוער  ו.  

2. אלבר קאמי - קווים ליצירתו בהיבטיה ובהקשריה השונים  
המרד והמחאה ביצירתו של אלבר קאמי – תכנים וצורות א. 

ב.  אלבר קאמי - מאפיינים ייחודיים של כתיבתו
אלבר קאמי ואחרים: קאמי והאקזיסטנציאליזם, קאמי    ג.  

וסארטר, קאמי וממשיכיו בעולם הפילוסופיה והספרות   
ד.  אלבר קאמי במאה ה-21 

ה. היבטים חינוכיים-פדגוגיים ביצירות קאמי

הוועדה המארגנת של הכנס:
יו"ר: ד"ר שרה האופטמן, ראש החוג לספרות, בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית אחוה 

ד"ר בתיה שמעוני, החוג לספרות, בית הספר למדעים, המכללה האקדמית אחוה 
פרופ' יפה  וולפמן, המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' הלל וייס, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן  
ד"ר לאה ברץ, החוג לספרות, בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית אחוה

גב' יעל בלבן, החוג לספרות, בית הספר למדעים, המכללה האקדמית אחוה
 ד"ר זאב גולדברג, החוג לספרות, בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית אחוה

תקצירים והצעות להרצאות )אפשר גם הצעות לפוסטרים( יש לשלוח לאתר הכנס בתאריכים הבאים: 
החל מיום א, כ"ח אדר ב', תשע"ד 30.3.2014 ועד יום ג, ח' ניסן, תשע"ד, 8.4.2014   

1. ההצעות תכלולנה כותרת + תקציר בעברית )עד 300 מילה( בצירוף 3-4 פריטים ביבליוגראפיים. 
2. על התקציר לכלול את מטרת המחקר והמתודולוגיה המחקרית וכן ממצאים עיקריים שיוצגו בהרצאה. 

    יש להדגיש את החידוש שמציע המחקר.
3. את ההצעות יש לשלוח דרך האתר בלבד באמצעות הטופס המצ"ב. 

4. אין לציין את שם המחבר)ים( בגוף ההצעה, אלא רק במקום המיועד לכך בטופס המצורף. בכל הצעה יש לציין לאיזה סעיף 
היא מתייחסת.

5. כל ההצעות תעבורנה שיפוט בעילום שם. 
6. המחברים מתבקשים להקפיד על ניסוח נאות, מאחר שהתקצירים מיועדים לפרסום בחוברת התקצירים של הכנס.

 http://www.achva.ac.il/text-and-protest-conference-abstract-submission :כתובת האתר לשליחת התקצירים
התשובות תימסרנה עד יום שני ,י"ב אייר תשע"ד, 12.5.2014 

התוכנית הסופית של הכנס תתפרסם באתר החל מיום ב',  י"ב סיוון תשע"ד  10.6.2014 

המכללה האקדמית אחוה
החוג לספרות של בית הספר לחינוך 

והחוג לספרות של בית הספר למדעים

המכללה האקדמית

אחוה
ACHVA Academic College


