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הסמינר המחלקתי תשע"ג
מארגים :הארכיאולוגיה של המגע הבין-תרבותי
תוכנית לסמסטר א
הסמינר המחלקתי לחברי הסגל ותלמידי התואר השני והשלישי יוקדש השנה להרצאות
בנושא המגע הבין-תרבותי .ההרצאות יתפרסו על פני מניפה רחבה של תקופות ותרבויות,
מתוך ני סיון להבין כיצד תרבויות מפרשות זו את זו ,וכיצד אפשר להבחין בכך בעדות
הארכיאולוגית.
 21בנובמבר*
פרופ' עירד מלכין
 12בנובמבר
ד"ר איילת גלבוע
 21בדצמבר
פרופ' איתמר אבן-זהר
 21בדצמבר
פרופ' ג'ודי מאגנס
 12בדצמבר
פרופ' כריסטופר פנל
 1בינואר 1122
ד"ר תאופיק דעדלה
 12בינואר
ד"ר אלכסנדר פנטלקין

תאוריית הרשת ( )network theoryוהקולוניזציה היוונית
פניקיה בקפריסין בראשית תקופת הברזל :מסחר ,קולוניזציה,
או משהו אחר?
שאלות יסוד במגע בין תרבויות
האם היה משבר ביישוב היהודי בגליל במאה הד' לסה"נ?
(באנגלית)
מארגים טרנס-אטלנטיים ,תפוצות ,ותובנות ארכיאולוגיות
(באנגלית)
בין ביזאנטים ,סאסאנים ואומיים – דחיה או הטמעה?
יוונים במזרח בתקופת הברזל :ארכיאולוגיה של מגעים
משתנים בעולמן של האימפריות

ההרצאות תתקיימנה בימי ב' ,בין השעות ,21:21 – 22:21
בבניין גילמן ,חדר 112

* עקב קיומו של כנס "יוון וישראל הקדומים :מגעים והקבלות" בתאריך המפגש הראשון של
הסמינר ,נתחיל את סדרת ההרצאות בשבוע הרביעי של הסמסטר.
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Departmental Seminar, 2012-13
Entanglements: The Archaeology of Cultural Contact
Program for the Fall Semester
November 12 Prof. Irad Malkin

Network Theory and Greek Colonization

November 26 Dr. Ayelet Gilboa

Phoenicia in Cyprus, Early Iron Age: Colonization,
Trade, or Something Else?

December 10 Prof. Itamar Even-Zohar

Intercultural Contact: First Principles

December 17 Prof. Jodi Magness

Was There a Crisis in Jewish Settlement in Fourth
Century CE Galilee? (in English)

December 24 Prof. Chris Fennell

Trans-Atlantic Entanglements, Diasporas,
and Archaeological Insights (in English)

January 7

Dr. Tawfiq Da'adli

Byzantines, Sassanians and Umayyads: Mutual
Aversion or Assimilation?

January 21

Dr. Alex Fantalkin

Greeks in the Iron Age Levant: Archaeology of
Shifting Contacts in the Age of Empires

Lectures will be held on Mondays, between 4:15 and 5:45 PM,
in the Gilman Building, Room 221

