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א .מטרות הקורס:
 דיון בקשר שבין אנתרופולוגיה ואתנו מוסיקולוגיה התמקדות בנושאים העיקריים שבהם עוסק המחקר האתנומוסיקולוגי סקירת שיטות מחקר וניתוח בחינת תהליכים תרבותיים-חברתיים והשתקפותם במוסיקה של תרבויות העולםב .תוכן הקורס:
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם הספרות המחקרית בתחום האתנומוסיקולוגיה ,ועוסק בנושאים
נבחרים כגון תולדות המחקר האתנומוסיקולוגי ,אתנו-מוסיקולוגיה והיסטוריה ,הקשר שבין מוסיקה
ותרבות ,יחסי הגומלין בין מוסיקה אמנותית ועממית ,ועוד .דגש מיוחד מושם על תהליך
האוניברסאליות והגלובליזציה .בקורס משולבות דוגמאות מוסיקליות וקטעי וידאו ממעגל השנה
וממעגל החיים בתרבויות העולם השונות.
מהלך השיעורים:
הקורס מבוסס על הרצאות ,שבמהלכם מביאים הסטודנטים ,לפי תכנית שנקבעת מראש ,את סיכומי
המאמרים מתוך הספרות הרלבנטית.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
אנתרופולוגיה ואתנומוסיקולוגיה
.1
הכרת הביבליוגרפיה בנושא – תולדות המחקר
.2
 .3-5הגלגל האנתרופולוגי-מוסיקלי

מוסיקה השואה
.6
גלגולם של המנונים
.7
מוסיקה של ילדים – בחינת רפרטואר המשקף מגוון תרבויות
.8
מוסיקה במעגל השנה היהודי – כיווני מחקר
.9
 .10המוסיקה ככלי תקשורת
 .11-12מה בין מוסיקת עולם ,מוסיקה פופולרית ומוסיקה עממית
 .13בניית מודל תרבותי-חברתי-מוסיקלי
ג .חובות הקורס:
דרישות קדם – קורס מס47-118 .
חובות ודרישות הקורס – נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים וסיכום מאמר מתוך הרשימה
והצגתו בכיתה ( 30%מן הציון הסופי).
מבחן על החומר התאורטי ( 70%מן הציון הסופי)
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