
כנס בין-תחומי: יצוגי מציאות ודמיון בספרות

בניין חקר  המוח )901(, אולם הגן, קומת קרקע

An interdisciplinary conference: Representations 
of reality and imagination in literature

בימים רביעי-חמישי, ב׳-ג׳ בסיון תשע"ח, 16-17.5.2018

יום רביעי ב׳ בסיון תשע״ח, 16 במאי 2018

10:00- 12:00: מושב ראשון

יו"ר: ד"ר פיני איפרגן ברכות:  
רקטור האוניברסיטה – פרופ' מרים פאוסט   

פרופ' אד גרינשטיין – ראש התכנית לפרשנות ותרבות   

פרופ' ניצה בן-דב, אוניברסיטת חיפה: בין אמת לבדיון ברומן מלחמת תש"ח ימי 
צקלג וברומן "הבוץ הלבנוני" אם יש גן עדן

פרופ' רוני מירון, אוניברסיטת בר-אילן: בין ה'מציאות' לבין 'המציאות האחרת' – 
הריאליזם המטפיזי בפרשנות הספרות של קורצווייל

ד"ר דורית  למברגר, אוניברסיטת בר-אילן: בראשית היה המעשה – מציאות ודמיון 
בכתבי בכטין 

13:00- 14:30: מושב שני

Chair: Dr. Yaakov Mascetti
Dr. Karine Zbinden, Sheffield University: Bakhtin in Translation: 
The (Re)Invention of Dialogism
Prof. Daphna Erdinast-Vulcan, Haifa University: Bakhtin and the 
Paradox of Self-Narrative 
Dr. Sergeiy Sandler, Independent scholar: Bakhtin's Rebranding 
of Realism

14:45- 16:15: מושב שלישי

יו"ר: ד"ר מיכל בן-חורין

Dr. Claudia Rosenzweig-kupfer, Bar-Ilan University: The Same 
Old Story. Or Perhaps not: Reading Early Modern Yiddish stories 

ד"ר מיכל בן-חורין, אוניברסיטת בר-אילן: בין שירה לאמת: ברנהרד קורא את גתה

Dr. Yaakov Mascetti , Bar-Ilan University: A "Last, and Lastingst 
Peece": the Performative Biblical Poetics of John Donne's Anatomy 
of the World

יום חמישי ג׳ בסיון תשע״ח, 17 במאי 2018

 10:00- 11:30: מושב ראשון

יו"ר: ד"ר דורית למברגר
 Dr. Barbara Mann, Jewish Theological Seminary: From Maus to The

Rabbi’s Cat: History and Imagined Space in the Graphic Novel

פרופ' תמר וולף-מונזון, אוניברסיטת בר-אילן: המעשה הלשוני הפוליטי – בין 
משמעות ריגושית למשמעות רפרנציאלית

ד"ר חזקי שוהם, אוניברסיטת בר-אילן ומכון הרטמן: ממתי קראו לשואה שואה? 
היסטוריה מושגית ושני נרטיבים ציוניים

מושב שני:  12:00- 13:30

יו"ר: ד"ר טליה סוצקובר

פרופ' יעל שמש, אוניברסיטת בר-אילן: ״הִנֵּה נָא יָדַעְּתִי כִּי אִיׁש אֱלֹהִים קָדוֹׁש הוּא" 
)מל"ב ד 9( – ייצוגי מציאות נסית בסיפורי אלישע

ד"ר ענבל רשף, אוניברסיטת בר אילן: הסיפור ההיסטורי כמדע בדיוני

ד"ר טליה סוצקובר, אוניברסיטת תל אביב: מיניות גלויה וקדושה מרומזת: עיון 
בסיפור נח ובניו

מושב שלישי:  14:30- 16:00

יו"ר: הסופר שמעון אדף

פרופ' אוהד נחתומי, אוניברסיטת בר-אילן: על ערים סמויות מהעין ועל עולמות 
אפשריים

ד"ר פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן: בלומנברג: על מושג המציאות של הרומן 

ד"ר תמי יגורי, המכללה האקדמית לחברה ואומנויות: קירקגור: על כנפי הדמיון  
ועל שיחה עם פרח-בר

מושב סיום: 16:15- 17:30

יו"ר: ד"ר ענבל רשף

הסופר שמעון אדף, אוניברסיטת בן-גוריון: צפון-אֲפְרוֹפוּטוּרִיזְם

ד"ר מיכל בן-נפתלי, אוניברסיטת תל-אביב: ממדי-הזמן של הכתיבה

Wednesday-Thursday

•    הכנס מתקיים בחסות לשכת הרקטור לקבוצות מחקר בין-תחומיות ובין-אוניברסיטאיות

biu.ac.il    |   info@barilan.org.il   


