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 תיאור הקורס

 
לתרגום )יאקובסון, נידה, טורי( וסוגיות שונות  הקורס מציג את תורת התרגום המודרנית. הוא פותח בהצגת "הגדרות" שונות

לשוני, בין לשוני ובין סמיוטי; מושג ה"תרגומיות" ופרמטרים למדידת "תרגומיות"; טקסטים מקבילים; שוויון -בתחום: תרגום תוך

ן לתיאוריות העיקריות מכאן עובר הדיו ערך )אקוויולנטיות(; אדקווטיות מול קבילות; תרגום מטאפורות; ביות לעומת הזרה; ועוד. 

היבטים סוציולוגיים   ;(Skopos) תיאוריית הסקופוס ;(Descriptive Translation Studies) בחקר התרגום: הפרדיגמה התיאורית

 .ותרבותיים של תרגום; תרגום ותעביר

 

 הקורס דרישות
 
 

 הנוכחות בשיעורים חובה
 מוכנים לדיון בכיתהקריאה שוטפת של מאמרים והגעה : דרישות

 מטלות להגשה 3-4במהלך הקורס תינתנה 
 שעות 3(, למעט חומר דיגיטלי)בחינה בחומר פתוח : מטלה סופית
 הגשת מטלות והשתתפות פעילה בדיונים בכיתה 15%; ציון המבחן המסכם 85%: ציון הקורס

 

 : םתכנית  השיעורי
 
 
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור ךתארי' מס
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