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המחלקה לספרות משווה מודיעה על פתיחת מסלולי דו-ראשי מובנה
חדשים:
דו ראשי מובנה עם המחלקה לערבית :בעידן הגלובליזציה בו הגבולות בין מזרח למערב מיטשטשים
והולכים חשוב להיות מודעים להשקה בין התרבויות .מעוניינים להכיר את התרבות הערבית והתרבות
המערבית? מעוניינים ללמוד על השונה והדומה בין ספרות המערב לספרות ערב? לדעת לשלב בין תאוריות
מתחומים שונים (אינטרדיסציפלינריות)? זו התכנית בשבילכם.
דו ראשי מובנה עם המחלקה למוסיקה :בעולם התרבות למוסיקה ולספרות קשר בל יינתק .אופרות
ושירים אמנותיים נשענים מעצם טבעם על טקסטים ספרותיים ,אך שני תחומי היצירה גם מתקשרים זה
עם זה על כרחם גם כאשר אין ביניהם קשר ישיר .המסלול מנסה לחבר בין המילה הכתובה לנעימה
המולחנת .במסגרתו יקבלו התלמידים השלמה הדדית :בין מקצב למקצב ,בין משקל למשקל ,בין המיית
הלב הכתובה לזו המולחנת ,בכדי לספק לתלמידי המסלול העשרה הדדית.
דו ראשי מובנה עם המחלקה לאמנות יהודית :האמנות היהודית ותרבות העולם מתחברות במסלול זה
לכדי גוף שלם .במסגרת המסלול תינתן ההזדמנות לחבר עולמות ,שלכאורה נראים מנותקים זה מזה:
התרבות היהודית ,הבאה לידי ביטוי באמנות ייחודית והתרבות הכללית בתוכה צמחה .השילוב יעניק
ללומדים ידע מקיף ומרתק.
דו ראשי מובנה עם המחלקה לספרות אנגלית :המחלקה לספרות משווה והמחלקה לספרות אנגלית הן
שתי מחלקות העוסקות למעשה בפנים השונות של הספרות המערבית .אין ספק כי תלמידי שתי המחלקות
שיילמדו במסלול הדו-ראשי מובנה ייזכו ללמוד את הספרות המערבית באופן נרחב ומעמיק ,כשהם מצד
אחד ,מתמקדים בספרות האנגלו-סקסית ומצד שני ,מקבלים את ההרחבה מן הזווית ההשוואתית
במחלקה לספרות משווה.
דו ראשי מובנה עם הב"א הרב תחומי במדעי הרוח -מזרח אסיה :במסגרת מסלול דו-ראשי מובנה זה
יילמדו הסטודנטים את יסודות לימודי הספרות במחלקה לספרות משווה ואת הבסיס ללימודי מז' אסיה
במסגרת הרב-תחומי במדעי הרוח .כך יוכל התלמיד המתעתד להתמחות בעתיד בלימודי מזרח אסיה
לקבל בסיס איתן הן בתרבות המערבית והן בתרבות ובשפות המזרח אסייתיות.
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