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מס ' הקורס 183-1-0336 :
שם המרצה  :ד" ר בועז מילר
סמסטר  :א '
שנה  :תשע" ז
סוג הקורס  :שיעור
יום המפגשים  :שליש י
שעה 1000-1200 :
שעות קבלה של המרצה  :בתיאום באימייל.
תיאור הקורס
סקירה היסטורית של פרקים נבחרים בהתפתחות אמצעי התקשורת .הקורס ידון בהתפתחות אמצעי התקשורת
בהקשרם ההיסטורי הרחב .בין השאלות שיידונו בקורס :האם התפתחות אמצעי התקשורת מאופיינת על ידי
דטרמיניזם טכנולוגי? האם ישנן מהפכות בהתפתחות אמצעי התקשורת? האם אמצעי התקשורת כשלעצמם נייטרליים
מבחינה ערכית? מהן השלכותיהם החברתיות והתרבותיות של התפתחויות בהיסטוריה של התקשורת? הקורס ישלב
קריאה במקורות היסטוריים ראשוניים ומשניים.
מטר ו ת הקורס
הכרת פרקים נבחרים בתולדות אמצעי התקשורת ;
•
הכרת סוגיות תיאורטיות מרכזיות בהיסטוריוגרפיה של אמ צעי התקשורת ;
•
פיתוח יכולות קריאה ביקורתית של מקורות ראשוניים בהיסטוריה של אמצעי התקשורת .
•
חובות הקורס ומועדים קובעים
נוכחות שוטפת ;
•
קריאה שוטפת ;
•
הגשת שתי תגובות קצרות על מקורות ראשוניים באנגלית לא יאוחר מתחילת השיעור  .שימו לב :
•
זאת דרישת סף ל גישה ל מבחן !
מבחן .
•
מרכיבי הציון הסופי
100%
מבחן
•
עד 5%
בונוס על השתתפות תורמת בשיעור
•
100%
סה" כ
•
מבנה הקורס ומפגשים
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