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ביה“ס לקולנוע וטלוויזיה ע“ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע“ש יולנדה ודוד כץ

אוניברסיטת תל אביב

ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ

עם עובדאוניברסיטת תל אביב

סדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה
עומק שדה הנרי ג'נקינס
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עומק שדה

התלכדות תרבותית
זירת ההתנגשויות בין מדיה ישנים למדיה חדשים

עיצוב העטיפה: יהודה דרי

בהתלכדות תרבותית חוקר הקולנוע והמדיה הנרי ג'נקינס מפענח את ההיגיון של עולם 
בעולם  פיתוח  כל  המציג  התקשורתי  מה״הייפ״  להבדיל  היום.  בו  חיים  שאנו  המדיה 
הדיגיטלי בתור חידוש מהפכני שיביא לגוויעתם הבלתי נמנעת של הטלוויזיה והספר, 
ג'נקינס מפנה את תשומת הלב שלנו אל הדינמיקה המורכבת בין המדיה הישנים למדיה 
החדשים. הוא חוקר את התמורות התרבותיות המתרחשות בעידן שסוגי מדיה שונים 
הספר  השתתפותית״.  ב״תרבות  יצרנים  גם  להיות  רוצים  וצרכנים  יחדיו  בו  מתלכדים 
להיות  שדורשים  מעריצים  בין  המאבקים  את  להבין  המונחים  מסגרת  את  לנו  מספק 
ובין האולפן ההוליוודי השואף לשלוט ב״מוצר״  שותפים ביצירת התוכן שהם אוהבים 
טלוויזיה,  קולנוע,  פני  על  להתפרס  יכול  אשר  בדיוני  עולם  יוצרים  אמנים  איך  שלו; 
שנוצרות  תחרותיות  ידע  קהילות  בקרב  הספוילר  של  הלוגיקה  את  ורומנים;  קומיקס 
ואת הפעילות הפוליטית הנוצרת בעידן ההתלכדות  ריאליטי;  באינטרנט סביב תוכניות 
בוחן מן התחומים טלוויזיה, קולנוע, ספרות, חוברות  התרבותית. בספר מובאים מקרי 
המטריקס,  הישרדות,  אמריקן איידול,  ומדיה חברתיים, ובהם  וידאו  קומיקס, משחקי 

המותג דונלד טראמפ והארי פוטר.

מאז צאתה לאור של המהדורה הראשונה של התלכדות תרבותית נהיה הספר רב-השפעה 
במחקרים על פאנדֹום, אקטיביזם שורשי, תרבות פופולרית, מיזמי חינוך, אסטרטגיות 
עסקיות בתעשיית הבידור וגם בניתוחים אינטרטקסטואליים ואינטרמדיאליים. במהדורה 
זו מובא ריאיון שהעניק הנרי ג'נקינס במיוחד לתרגום העברי, שהוא עוסק בו בהשפעתו 

של הספר ובשינויים שחלו בתרבות ההשתתפותית מאז כתיבתו.

הנרי ג׳נקינס הוא פרופסור לתקשורת, עיתונות ואמנות הקולנוע וחינוך באוניברסיטת 
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