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מודפסת ברווח ( עמודים 10אינדיבידואלית בהקף מקסימאלי של עד עבודת גמר  - 70% .1

, נושא העבודה: שימו לב.  באשר לנושא העבודהנו נא להיוועץ ב).11-12גודל הפונט , כפול

  .סטר הנוכחיבמהלך הסמהביבליוגרפיה וראשי הפרקים יוגדרו 

אותה יש להגיש לכל ,  בהיקף של עד עמוד מודפסלחומר הקריאהתגובה אישית  - 30% .2

 שונים חומר הקריאה כי אם התייחסות לאלמנטים לסיכום הכוונה אין ! שימו לב.פגישה

 . הטקסטקריאת מהעולים 
 

עים באתר כל המאמרים נסרקו ומופי. כל הרומנים המופיעים ברשימת הקריאה הוזמנו באקדמון
  .ת"הספרייה בתו

 
 חובות הקריאה ומועדי המפגשים:

 
21/10: Introduction 
 
29/10: Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, "Introduction" and "God's 

Firstborn: England" (pg. 1-87) 
 
4/11: Ian Watt, The Rise of the Novel, "Realism and the Novel Form" and "The 

Reading Public and the Rise of the Novel" (pg. 9-59). 
 
11/11: Daniel Defoe, Robinson Crusoe (read at least a third of the novel)  



Benedict Anderson, Imagined Communities, "Introduction," "Cultural Roots," and 
"The Origins of National Consciousness" (pg. 1-46) 

 
18/11: Robinson Crusoe (read at least another third of the novel) 
 Linda Colley, Britons: Forging the Nation, 1707-1837, "Protestants" (pg. 11-54) 
 
25/11: Robinson Crusoe (finish reading the entire novel) 

Immanuel Kant, "Perpetual Peace: A Philosophical Sketch," in Political 
Writings, Edited by H.S. Reiss, Translated by H.B. Nisbet (Cambridge: 
Cambridge University Press), pp. 93-130. 

 
2/12: Walter Scott, Guy Mannering (read at least a third of the novel) 
 Edward Said, Culture and Imperialism, "Introduction" and "Narrative and Social 

Space" (pg. xi-xxviii, 62-80) 
 
9/12: Guy Mannering (read at least another third of the novel) 
 Katie Trumpener, "The Time of the Gypsies" in Identities, ed. Kwame Anthony 
 Appiah and Henry Louis Gates, Jr. (pg. 338-379) 
 
16/12: Guy Mannering (finish reading the entire novel) 
 Allen W. Wood (ed.), Hegel: Elements of the Philosophy of Right, pg. 366-380 
 
23/12: George Eliot, Daniel Deronda (read at least the first quarter of the novel) 
 Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism "The transformation of nationalism,
 1870-1918" (pg. 101-130) 
 
30/12: Daniel Deronda (read another quarter of the novel) 

Amanda Anderson, "George Eliot and the Jewish Question" in The Powers of 
Distance (pg. 119-146) 

 
6/1: Daniel Deronda (read another quarter of the novel 
 TBA 
 
13/1: Daniel Deronda (finish reading the novel)  
 TBA 
 


