סדנה לחקר כתבי חסידות ברסלב
מכון שוקן למחקר היהדות מזמין חוקרים וחוקרות צעירים (מסטרנטים
ודוקטורנטים) מהאוניברסיטאות בישראל ,וכן סטודנטים תלמידי חו"ל
השוהים בארץ בשנה"ל  ,2018-2017להציע את מועמדותם לקחת חלק בסדנה
לחקר כתבי חסידות ברסלב.
ספריית שוקן היא ביתו של אחד האוספים הייחודיים והחשובים ביותר של
ספרים וכתבי-יד מחסידות ברסלב .לשלמה זלמן שוקן ,מייסד הספרייה ,היה
קשר מיוחד לכתביו של ר' נחמן .הוא שאף להוציא לאור את תורת ברסלב מן
הנסתר אל הגלוי ,בשתי דרכים :בפרסום מחקרים אקדמים על תורת ברסלב
ובאיסוף כתבים ומסורות אוטנטיות מחסידי ברסלב שעבדו בשעתו במכון.
כתבים אלו מהווים מקור ראשוני חשוב לחקר החסידות .ביניהם פריטים רבים
שטרם שזפתן עין ומחכים לפרסום ומחקר (חלקם נתגלו רק בשנים האחרונות).
מטרת הסדנה היא הרחבת המחקר בספרות חסידות ברסלב ,תוך שימת דגש
על האוסף הייחודי שבספריית המכון .במסגרת הסדנה ישתתפו הלומדים
בסמינר מחקרי בהדרכת בכירי החוקרים בתחום ,וייטלו חלק בהרצאות ביום
עיון שיעסוק בחקר חסידות ברסלב .הועדה האקדמית תבחר גם מבין
המשתתפים ליטול חלק בהתקנת כתבים מאוצרות המכון ,שיפורסמו במהדורה
ביקורתית .הדרת הכתבים תיעשה בהדרכתו של פרופ' יונתן מאיר.

הסדנה תכלול ששה מפגשים (כשעתיים וחצי כל מפגש) בחודשים נובמבר 2017
– יוני  2018בימי שני בין השעות  20:00-17:30ויום עיון מלא (מועד ייקבע
בהמשך) המפגשים יתקיימו במכון שוקן למחקר היהדות בירושלים.

למשתתפי הסדנה תוענק מלגת עידוד בסך .₪2750
•
•
•
•

המלגה מותנת ב:
השתתפות בכל מפגשי הסמינר
קריאת המאמרים הנדרשים ע"פ הסילבוס האקדמי לקראת המפגשים
עבודת מחקר על חומרי ברסלב הנמצאים במכון לפרסום או הרצאה
השתתפות פעילה בסדנה כולל הרצאה ביום העיון
המועמדים ייבחרו על ידי וועדה אקדמית בראשות:

פרופ' צבי מרק ,פרופ' יונתן מאיר וד"ר ציפי קויפמן
הגשת מועמדות
סטודנטים וחוקרים המעוניינים להשתתף בסדנה זו מתבקשים לשלוח:
• קורות חיים
• במידה ויש ,תקציר הצעת מחקר (לתזה או דוקטורט) – עד עמוד אחד.
יש לציין אם הצעת המחקר אושרה.
• המלצה על מצוינות אקדמית
את החומרים יש להגיש באימייל לא יאוחר מיום חמישי ,ט"ו באלול תשע"ז
( 7בספטמבר  )2017לכתובת jtspress@gmail.com
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