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•

הפילוסופיה האמיתית והדמוקרטיה המקורית" {מתורגם ל ORIGINAL PHILOSOPHY
 ,}AND GENUINE DEMOCRACYמתרגם עקיבה אורHE2002A ,

כולל:
קץ הפילוסופיה? (תרגום של ?)End of philosophy
המאגמות (תרגום של )The Magmas
בריאת הצבעים (תרגום של )Creation of color
ה"פוליס" היוונית ובריאת הדמוקרטיה (תרגום של The Greek POLIS and the creation of
)democracy
החברתי -היסטורי ,אופן קיומו ובעיות בהבנתו (תרגום של )The Socio-Historical
טבעו וערכו של השוויון (תרגום של )The nature of value and equality
המרכסיזם -לניניזם נטחן לאבק (תרגום של )The pulverization of Marxism-Leninism
נספחים  :מרעיונות  -לפעילויות | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | ספרי קסטוריאדיס (בצרפתית ובאנגלית)
קישר:
http://www.notbored.org/Castoriadis-Hebrew.pdf
http://www.akiorrbooks.com/files/Castoriadis.pdf

ביבליוגרפיה בשפה העברית על קורנליוס קסטוריאדיס
(Hebrew-Language Bibliography about Writings about
)Cornelius Castoriadis
)(Bibliographie des écrits en hébreu sur Cornelius Castoriadis
הרשימה בעברית של טקסטים וספרים של קורנליוס קסטוריאדיס ,וגם מחקרים עליו ,נמצא
בתהליך בנייה .פרטים נוספים ,תרומות ותיקונים רצויות ומקובלים .בבקשה לצור קשר
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קבוצה  CC|AIבעברית
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•
•

שמואל נח איזנשטטט " ,Shmuel Noah Eisenstadtפונדמנטליזם ,כיתתיות ומהפכה :הממד
היעקוביני של המודרניות" ,כתר HE2004a
עקיבה אור "אלטרנטיבה למדינה פסיכוטית"HE2010a ,

קישור
http://www.akiorrbooks.com/files/alternative.pdf
•

אברהם בן-עמוס " ,השלטון נמצא ברחוב ":מרד הסטודנטים במאי  1968והמרחב הפריסאי",
בתוך זמנים HE2010a 109

קושיר:
http://www.openu.ac.il/zmanim/zmanim109/zmanim109-benamos.pdf
•

דני פילק "ריבונות העם" בתוך מפתח -כת-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית מספר  4עמודים 191-
HE20011a 218

קישור:
/http://mafteakh.tau.ac.il/2011/11/08-4
•

ראובן מירן "לבנו יצא לפאריס .היינו צופים מעונים" מתוך הארץ 2011\04\18
HE2011b

קישר:
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1171932
•

סטאתיס גורגוריס "ארכה" בתוך מפתח -כת-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית מספר  6עמודים 3-
HE20013a 18

קישור:
/http://mafteakh.tau.ac.il/2013/04/01-06

עת לקסיקלי למחשבה- כת- איתי שניר "שווין" בתוך מפתח, נווה פרומר, דני פילק,יהונתן אלשך
HE20013b 77-110  עמודים6 פוליטית מספר

•
:קישור

http://in.bgu.ac.il/humsos/politics/Documents/Staff_Publications/Dani_Filc/Alshech%20Y.%20
Filc%20D.%20Frumer%20N.%20and%20Snir%20I.,%20Equality.pdf

,"( "טראומה ‒ חור שחור בלב התרבות המעבר מהיחיד לחברהYochai Ataria) יוחאי עתריה
HE2015a 2015  מאי, כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה- בתוך מארג

•

:קישור
http://www.academia.edu/39183449/%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E
%D7%94_%D7%97%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8_%D7
%91%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_
%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%
97%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94

