אקדמיה באנגלית בלבד?
שאלת השפה במדעי הרוח והחברה בישראל
יום שלישי 13 ,במרץ  ,2018בשעות  ,15:00-9:30במכון ון ליר בירושלים
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משתלבת במידה
הולכת וגדלה בקהילה האקדמית הבינלאומית .לתהליך
זה יש צדדים חיוביים רבים אך גם השלכות מסוכנות.
אחת מהן היא הניתוק הגובר בין החוקרים לבין החברה
והתרבות המקומית.
הדרישה לפרסום בבמות בינלאומיות מביאה לידי כך
שאקדמאים רבים ,גם במדעי הרוח והחברה ,מפרסמים
רק באנגלית .עקב כך הם הולכים ומאבדים את היכולת
לחשוב ,לחקור ולכתוב בשפת המקום ובעצם לתקשר
עם החברה .לתופעה זו ,כאמור ,השלכות רחבות ,ואלה
המרכזיות שבהן :התנכרותם של חוקרים ומרצים במדעי

הרוח והחברה לשפת המקום גורמת לדלדול המחשבה
והשפה; הכתיבה בשפה זרה נוטה לעיתים לדלות
ולשטחיות ומפרנסת תעשייה תת-קרקעית שלמה של
תרגומים ברמה נמוכה; התרופפות הקשר בין האקדמיה
לציבור ,והתהודה המועטה של המחקר העשיר הנעשה
במוסדות ,תורמים לירידה בפופולריות של הלימודים
האקדמיים במדעי הרוח והחברה.
בכינוס ישתתפו חוקרים ובעלי תפקידים במערכת
ההשכלה הגבוהה וידונו בכרסום במעמדה של השפה
העברית באקדמיה בישראל .כמו כן יידון מצבה המיוחד,
והשברירי עוד יותר ,של השפה הערבית באקדמיה.

 11:15–9:30שפה ,תרבות ומחקר בישראל
ברכות :פרופ' שי לביא ,ראש מכון ון ליר בירושלים
יו"ר :ד"ר עפרי אילני ,אקדמיית פולונסקי ,מכון ון ליר בירושלים
פרופ' נילי כהן ,נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
עברית באקדמיה – משל על התחרות בין שפה לאומית לLingua Franca-

ד"ר דימיטרי שומסקי ,האוניברסיטה העברית בירושלים

בין שפה לאומית לשפה אימפריאלית בציונות המדינית ובמדינה היהודית
 13:00–11:30תהליכים ומגמות :עבר ,הווה ועתיד
יו"ר :ד"ר יוכי פישר ,מכון ון ליר בירושלים

ד"ר תמי רזי ,מכללת ספיר
ד"ר לין חלוזין־דברת ,אוניברסיטת תל אביב
ארי סטון ,אגף תכנון ומדיניות ,הוועדה לתכנון ותקצוב
 14:45–13:30עברית וערבית באקדמיה :תמונת מצב
יו"ר :ד"ר יונתן מנדל ,מכון ון ליר בירושלים
פרופ' איתן בר־יוסף ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב; עורך כתב העת תיאוריה וביקורת
ד"ר אייל חוברס ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מוהנד מוסטפא ,מדה אל-כרמל – מרכז ערבי למחקר חברתי יישומי

הכניסה חופשית
מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז'בוטינסקי  ,43ירושלים טל' www.vanleer.org.il 02-5605222
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים) .תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות.

