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האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה
קהילת צריכה ותרבות באגודה הסוציולוגית הישראלית ,בשיתוף עם התכנית ללימודי תרבות
באוניברסיטה הפתוחה ,מזמינה תלמידי מחקר וחוקרות בראשית דרכן האקדמית העוסקות/ים
בקשרים שבין תרבות ,חברה וצריכה להגיש מועמדות לסדנת כתיבה .הסדנה תיערך ב 19-בנובמבר
 ,2017באוניברסיטה הפתוחה ברעננה.
מטרתה של הקהילה המקצועית לצריכה ותרבות היא להציב תחומים אלה במרכז העשייה המחקרית
במדעי החברה והרוח בכלל והסוציולוגיה בפרט ,שכן הם מאירים באופן ייחודי תהליכים חברתיים
ומציאויות חברתיות מגוונות ,כגון :יחסי כוח ואי-שוויון ,זהויות ומשמעות ,דיפרנציאציה וריבוד,
יחסי סוכן-מבנה ,גוף וגופניות ,אזרחות ושינוי חברתי.
אודות הסדנה :מטרתה של סדנת הכתיבה היא לשמש במה לקידום מחקריהן של המשתתפות
והזדמנות לקבלת משוב מעמיתים ומחברות סגל .הסדנה פתוחה לחוקרים העוסקים בסוגיות של
צריכה ותרבות מפרספקטיבות ודיסציפלינות שונות ביניהן סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,לימודי מגדר,
תקשורת ,לימודי סביבה ,היסטוריה ,גיאוגרפיה ,לימודי תרבות ,פילוסופיה ,ספרות ,לימודי מדע
וטכנולוגיה ועוד.
מבנה הסדנה :המפגש יוקדש להצגת טיוטות מתקדמות של עבודות מחקר (לדוגמה :מאמר המיועד
לפרסום או פרק מעבודת המחקר) ,דיון וקבלת משוב .המציגים בסדנה ישלחו טיוטה מלאה של
העבודה חודש מראש (עד ה 21-באוקטובר  )2017על מנת לאפשר קריאה על ידי המשתתפות
והמתדיינות ומתן משוב בעת הסדנה.
אנא שימו לב :עמידה בלוח הזמנים להגשת הטיוטה הסופית הכרחית להשתתפות בסדנה ,כמו גם
נוכחות מלאה של המשתתפים לאורך הסדנה כולה.

נושאים אפשריים להצגה בסדנה :מבטים היסטוריים/עכשוויים על תרבות הצריכה בישראל;
אמנות ,תרבות חומרית ,וחיי היומיום; ריבוד ואי-שוויון מעמדי ,אתני ,מגדרי ולאומי; פרקטיקות של
תרבות-נגד ,צריכה אתית ,פוליטית וסביבתית בישראל; גלובליזציה ,לוקליזציה ,היברידיות; תרבות
וצריכה בסביבת המדיה הדיגיטלית והאינטרנט; היבטים ארגוניים ומוסדיים של ייצור תרבות
בישראל; תרבות פנאי ,מומחי צריכה ,ועולמות של עבודה יצירתית; שדות חדשים של ייצור תרבות
וסגנון חיים (דתיּות ,פוליטיקה ,תרפיה ,דיגיטליות ועוד); הגוף בתרבות הצריכה; ועוד.
להגשת מועמדות להצגת מחקר בסדנה :יש לשלוח תקציר של המחקר המיועד ,כולל פירוט של
רציונל המחקר ,גישה תיאורטית ,שיטה ,ממצאים ומסקנות עיקריות (עד  500מילים בעברית או
באנגלית) .יש לצרף לתקציר את הפרטים הבאים :שם המגיש/ה ,שיוך חוגי ומוסדי ,סטטוס אקדמי,
פרטי מייל וטלפון.
את התקצירים יש לשלוח לוועדה המארגנת עד ל 30-ביולי .cultureconsumption@gmail.com ,2017
תשובות יינתנו עד לתאריך  10באוגוסט .2017
שאלות אודות הסדנה ניתן להפנות לדנה קפלן .danaka@openu.ac.il
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