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מתקיימת "באזור שבין הנאה וחוסר  הסדרהכי מסביר  שחורה מראה'רלי ברוקר, יוצר הדרמה צ

נוחות. 'המראה השחורה' היא זו שתמצא על גבי כל קיר, כל שולחן עבודה, בכל כף יד: המסך 
 העולם שמשרה הנוחות חוסר, ואכןהקר והמרצד של מכשיר טלוויזיה, של צג, של סמארטפון". 

 .למציאות מדמיונו דווקא נובע, שחורה מראה של ניהטכנולוגי העתיד
 

מקלוהן: "המדיום  מרשל של–והשנוי במחלוקת  –במוטו המכונן  הדיוןאת  מעלהשחורה  מראה
להוביל לשינויים  יכולים אכןשינויים טכנולוגיים, בעיקר בתחום התקשורת,  האםהוא המסר". 

 שמכוונים הםהאנושית, או שמא כוחות פוליטיים, אידיאולוגיים וכלכליים  בחברה מהותיים
שורתיות? והאם הטלוויזיה עצמה, כפי שהכרנו אותה לאורך המאה העשרים, תק טכנולוגיות

השתנתה באופן מהותי בעקבות השינויים הטכנולוגיים, או שמדובר בשינויים שהם קוסמטיים 
 בלבד? 

                    
 אנו מבקשים לבחון את הקשרים השונים בין טכנולוגיה, כנס פיקציה השמיני ללימודי טלוויזיהב

חברה וטלוויזיה. נרצה לבחון, בין היתר, כיצד שינויים טכנולוגיים הובילו לשינויים בשוק 
כמו כן הטלוויזיה, וכיצד אלו קשורים לשאלות של מרחב וזמן, אידיאולוגיה, זהות, כוח ושליטה. 

נרצה לבחון את עצם המושג "טכנולוגיה" כהבנייה חברתית המעוצבת ע"י תפיסות תרבותיות, 
כיצד משפיעה הטכנולוגיה החדשה על הנרטיב כת בין היתר ע"י ייצוגים טלוויזיוניים. נשאל ומתוו

כן נבחן כיצד טקסטים תרבותיים שונים רואים את -והשפה הטלוויזיוניים ועל חווית הצפייה. כמו
העתיד הטכנולוגי של הטלוויזיה וכמובן את ההווה ואת העבר שלה. נבחן האם הטכנולוגיה 

ופים ולצופות לקחת חלק פעיל יותר בצריכה, או לחילופין רק לחוש כיצרכנים מאפשרת לצ
(prosumers ) אותנטיים, אך למעשה לשרת את ההון. נבחן גם את עצמנו, החוקרים, ונתהה כיצד

הטכנולוגיה המתקדמת שינתה את אופני ההוראה והמחקר שלנו ואת העבודה מול הסטודנטים 
 שלעיתים קרובות שולטים במדיה חדשה לפני המרצים והמרצות שלהם/ן.  –והסטודנטיות שלנו 

 
ת כלים פרשניים מוכרים בלימודי הטלוויזיה, לצד הצעות אנו קוראים להצעות המיישמו

המציעות כלים חדשים למחקר ופרשנות. נבקש להציג מחקרים השואבים ממסורת חקר הקולנוע, 
כלים הטלוויזיה והתקשורת, לצד מחקרים המיישמים על הטקסט והקונטקסט הטלוויזיוני 

, לימודי תרבות, לימודי מגדר, : פילוסופיה, חקר הספרותומושגים מדיסציפלינות אחרות
אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועוד. חוקרים וחוקרות מוזמנים לשלוח הצעות הקשורות, 

 :בין השאר, לנושאים הבאים
 

 אופני ההפקה, ההפצה והצפייה בתכני מדיה לביןהטכנולוגיה  היחסים בין 

  קשרים בין מעמד/מגדר/אתניות/דת/גיל וכדומה לתפיסה, אופני השימוש והייצוג
 של טלוויזיה וישנות בטכנולוגיות חדשות

 איך הטלוויזיה משתתפת בהבניית תפיסת הטכנולוגיה והטכנולוגי בחברה? 

  בסדרות טלוויזיה"חדשה" של טכנולוגיה בין אוטופיה לדיסטופיה: ייצוגים 

 ייצוג טכנולוגיות טלוויזיוניות במדיה אחרים 

  טלוויזיהההיסטוריות של והההיסטוריה של הטכנולוגיה ההשפעות ההדדיות של 

  ולהיפך -ים טכנולוגי לשינויים והקשר שלהםשינויים בשוק הטלוויזיה העולמי והישראלי 

  הבדלים טכנולוגיים, צורניים ותכניים  –ריבוי מסכים 

  לשינויים טכנולוגיים בטלוויזיה? גורםמה 

 tv.studies.il@gmail.comלתיבת הדואר של הכנס:  30.10.2017 -את ההצעות יש לשלוח עד ה 
 5ל  3ההרצאה, רשימה ביבליוגרפית קצרה )בין על ההצעות לכלול את שם המרצה, כותרת 

 דקות.  20מילה. משך כל הרצאה יהיה  200פריטים(, שיוך אקדמי ותקציר בן 
 

 בברכה,
  מירב אלוש לברון, נועם יורן, דן ערב, אריאל אבישר ואיתי חרל"פ, חברי ועדת הכנס.

  כנס.הגל נדלר, מפיק 
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