תאריך עדכון09/04/18 :

שם ומספר הקורס :יסודות המחקר במוזיקולוגיה (יסוד)
47-854-01
מרצה :פרופ' יהודית פריגישי
סוג הקורס :סמינר
שנת לימודים :תשע"ט

סמסטר:

היקף שעות 3 :ש"ש

ב

מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
קורס זה יסקור גישות ,סוגיות וטכניקות מחקר בסיסיות ,מסורתיות וגם חדשות
במוזיקולוגיה.
תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
השיטות שדנו ייבחרו מהנושאים הבאים :ניתוח ופרשנות של כתבי יד היסטוריים
של מלחינים ,שיטות לחקר של הקשר החברתי של המוזיקה ,גישות מחקר
חדשות של פרשניות כגון נארטולוגיה ) ,(narratologyחקר הג'סטות,
ו" ."performance practiceהקורס כולל סדנה בכתיבה מחקרית.

מהלך השיעורים :הרצאה ,דיון ,רפרטים/מצגות

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
מס'
השיעור
1-6

נושא השיעור

קריאה
נדרשת

דיון במאמרים ופרקים
נבחרים משלושה
תחומים שונים של
דיסציפלינה

Code,
Taruskin,
Page, etc.
ראה
ביבליוגרפיה

הערות

1

7-9

10-14

שיטות מחקר בסיסיות
של כתבי יד:
sketch, continuity
draft, “Fassung
”letzter Hand
כיוונים חדשים
במוסיקולוגיה:
דיון ומצגות של
הפרויקטים האישיים
וסיכום

Frigyesi,
Somfai,
ראה
ביבליוגרפיה
הביבליוגרפיה
תיבחר
מאוחר יותר

דרישות קדם:
הקורס פתוח לסטודנטים ,תארים שני ושלישי ,תואר ראשון )שנה ג'(
סטודנטים אחרים יזדקקו לאישור המרצה.
חובות  /דרישות  /מטלות:




השתתפות פעילה בדיון משך השיעורים
מחקר אישי  /עצמאי המוצג בפגישות אישיות עם המרצה
פרזנטציה ו/או הגשת פרויקט בכתב

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):



השתתפות 50%
מחקר ,מפגשים ,פרזנטציה ו/או הגשת פרויקט בכתב 50%

ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
ספרי הלימוד ( )textbooksוספרי עזר נוספים :אין
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