●●● המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר
●●● הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

סדנת מחקר

Journée d’étude
שיח בחירות במערב אפריקה הפרנקופונית
Le discours électoral en Afrique de l’Ouest francophone
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) חוף השנהב,בואני- (אוניברסיטת פליקס הופואהCRELIS ●●● קבוצת
Centre de Recherche et d’Etudes en Littérature et Science du langage
)אביב- אוניברסיטת תל, (מכון פורטרADARR ●●● קבוצת
Groupe de recherche Analyse du Discours, Argumentation et Rhétorique

●●● המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם
Le Centre d’études internationales et régionales au nom de S. Daniel
Abraham
●●● החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
Le Département d’Histoire du Moyen Orient et de l’Afrique

●●● התוכנית לתרבות צרפת
Le Programme de Culture française

אוניברסיטאית ללימודי אפריקה-●●● התוכנית הבין
Le Programme inter-universitaire d’Études africaines
 טל סלע, אירית בק, רות עמוסי:ועדה מארגנת

Comité d’organisation : Ruth Amossy, Irit Back, Tal Sela
* ההרצאות ילֻוו בתרגום סימולטני

Programme
14:00

16:30

Allocutions de bienvenue

Pause Café

14:30

17:30

Président de séance :

Présidente de séance : Prof. Nadine Kuperty (Tel-Aviv)

Dr. Nanourougo Coulibaly (U. Félix Houphouët Boigny, Abidjan)

Mireille Kiss (Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire)

Discours électoral en Afrique de l’ouest francophone : dispositifs, typologie, piliers
discursifs et spécificités

Enjeux argumentatifs de la formule dans le discours électoral en Côte d’Ivoire

 מסד דיסקורסיבי ומאפיינים, טיפולוגיה, דיספוזיציה: שיח בחירות במערב אפריקה הפרנקופונית
ייחודיים

על התפקוד של פורמולות לשוניות בשיח הבחירות בחוף השנהב
Répondants : Dr. Nadia Ellis (Tel-Aviv, ADARR), Tal Sela (Te- Aviv, ADARR)

Répondants : Prof. Ruth Amossy (Tel-Aviv, ADARR) et Dr. Irit Back (Tel-Aviv)

15:30

18:30

Dr. Dorgeles Houessou (Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire)

Dr. Gérard Ayémien (Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire)

Le slogan de campagne entre effet de style et pragmatique discursive : le cas des
législatives ivoiriennes de 2016

Le feed-back des discours électoraux : spécificités rhétoriques et argumentatives des
commentaires dans les réseaux sociaux en Afrique de l’Ouest

 הבחירות בחוף השנהב:  ניתוח של מקרה בוחן.סוגיות סגנוניות ופרגמטיות של סלוגן הבחירות
2016 בשנת
Répondants : Prof. Roselyne Koren (Bar Ilan, ADARR), Prof Ruth Ginio (Ben Gurion)

 מאפיינים רטוריים וארגומנטטיביים של תגובות ברשתות: התקבלות של השיח האלקטורלי
החברתיות במערב אפריקה
Répondants : Prof. Jérôme Bourdon (Tel-Aviv, ADARR), Yair Hashahar (Jérusalem)

