
 עם דגש על היסטוריה חברתית, מינר כתיבה בין אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה ויהודיהס

Writing Seminar in East European and East European Jewish Studies, with an 
Emphasis on Social History 

 
 

סמינר ישלב קריאה ודיון סביב הקשר בין היסטוריה ובין זכרון עם דגש על הבעיות הכרוכות בכתביתה של היסטוריה ה
אשר מעוניינים להתוודע לעולם ( תואר שני ושלישי)הסמינר מיועד לסטודנטים בלימודים מתקדמים בתחום  . חברתית

לצד הצגת . ולהתנסות בעצמם ככותבים ומבקרים, לרכוש כלים לכתיבה אקדמית, ל"הפרסום האקדמי בארץ ובחו
יכלול הסמינר גם קריאה ביקורתית של ספרים ומאמרים והקניית עקרונות של , תוצרים ומתן משוב הדדי בתוך הקבוצה

היכרות עם גישות תיאורטיות ומתודולוגיות , תחומי על מזרח אירופה ויהודיה-הקורס יעודד מבט בין. כתיבה אקדמית
 .שאלות מרכזיות בתחוםשונות ועם 

 
בשיתוף עם   - במהלך כל השנה 00099 -0099-שבעה מפגשים כפולים מ -המפגשים יתקיימו בערך פעם בחודש  

 . התוכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי מזרח אירופה
 00.1, ..00, 00.2, 00.0 -' ב' סמ     0..0, 01.00, 09.00, 00.09  -' א' סמ 0להלן תאריכי המפגשים

 
 .אביב ופתוח לסטודנטים מאוניברסיטאות אחרות בארץ-הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל

 
 .והגשת טיוטה של פרק או מאמר במהלך הקורס, הגשת דוחות קבועים, בקורס נדרשת השתתפות פעילה

 
 .באישור המרצהית ההשתתפות בקורס מותנ *

 
 
 
Writing Seminar in East European and East European Jewish Studies, with an Emphasis on Social 
History 
Writing Seminar in Cooperation with Inter-University Partnership for the Study of Eastern Europe (2 
credits) 
 
Friday, 9:00-13:00, once a month. Seven meetings over the course of the year. 
Winter Semester:  0  00.09 ,09.00 ,01.00 ,0..0     Spring Semester: 00.0 ,00.2 ,00.. ,00.1  
 
This course will use discussions regarding the connection between History and Memory to discuss key 
issues in the study of Eastern Europe and East European Jewry with an emphasis on the challenges 
and rewards of writing social history. This course is designed as a writing workshop for MA and PhD 
students from different Israeli universities whose research deals with Jewish and non-Jewish histories 
and societies in Russia and Eastern Europe. The writing seminar is designed for students who wish to 
gain further exposure to current research conducted in Israel and abroad, to improve their academic 
writing skills and to take part in a peer-based writing forum. In addition to presenting their own 
written work and receiving (and responding to) feedback from other participants, students will review 
works in progress and gain exposure to key journals in the field. The course will also grant students 
exposure to a wide range of theoretical and methodological issues as well as central topics and 
questions in the study of Eastern Europe and East European Jewry. 
 
The course will take place at Tel Aviv University and is open to students from other universities. 
 
In addition to active participation in discussions, each student will present at least one written 
chapter or article for peer-review. Participants will also be expected to write short, one-page reviews 
in anticipation of each meeting. 
 

 

 


