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קול קורא

הכנס הדו-שנתי הארבעהעשר ללימודי אסיה
בישראל ASI18

עמיתים/ות יקרים/ות,

אנו שמחים להודיע כי הכנס הארבעה עשר ללימודי אסיה בישראל יערך בימים ד'-ה' 23 ,ו 24-במאי 2018
בבית מאירסדורף ,הר הצופים ,האוניברסיטה העברית בירושלים .כמו בשנים עברו נמשיך במתכונת של כנס בן
יומיים ,כאשר בערב ביניהם יתקיים אירוע חברתי.

אנו פונים אליכם בזאת בבקשה להעביר לידינו בהקדם -ולא יאוחר מה  6בנובמבר  2017הצעות להרצאות
בנושאים אקדמיים הקשורים לאסיה )מרכז ,דרום ,מזרח ודרום מזרח אסיה או נושאי חתך לאורך היבשת( .בקבלת
ההצעות תינתן עדיפות לפאנלים מגובשים ) 3-4הרצאות ,יו"ר ו/או מתדיין/ת( על פני הצעות להרצאות בודדות,
אולם גם הצעות להרצאות בודדות יתקבלו.
על ההצעה לכלול את כותרת ההרצאה ו/או הפאנל וההרצאות הכלולות בו ,וכן את התקציר שלהם )200-150
מילים( .אנא צרפו להצעתכם גם  CVקצר )מקסימום עמוד אחד( של המגיש/ה או המגישים/ות וכן רשימה של
ציוד טכני ,אם תזדקקו לכזה .שפות הכנס תהיינה עברית ואנגלית .את כותרות ההרצאות יש להגיש בשתי השפות
)כותרת עברית ולצידה תרגומה לאנגלית( .את התקציר ניתן להגיש בעברית ,באנגלית או )רצוי( בשתיהן.
את ההצעות יש לשלוח לוועדה המארגנת דרך מייל הכנס ) (asi18huji@gmail.comעם העתק למרכז פריברג
) (eacenter@mail.huji.ac.ilולמרכזת הוועדה ,פרופ' מיכל בירן ).(ercmongol@gmail.com
אורחי הכנס יוכלו ללון במחיר מוזל בבית מאירסדורף .מאחר שמספר מקומות מוגבל ,תינתן עדיפות לאורחים
מחו"ל .בכפוף לשיקולים תקציביים ישתדל מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית לסייע במימון
עלויות הלינה לאורחים מחו"ל אך לא יוכל להשתתף במימון עלויות הטיסה.
אנא הפיצו הודעה זו לרשתות השונות ולכל מי שיכול למצוא בה עניין .במיוחד נודה לאלו מביניכם היכולים
לשלוח הזמנה זו או להזמין באופן אישי תלמידי מחקר ישראלים )או תלמידים זרים דוברי עברית( השוהים בחו"ל;
כן מוזמנים בחום מרצים זרים – בין אם דוברי עברית ובין אם לאו.
הוועדה המארגנת,
פרופ' מיכל בירן ,מרכזת ,ראשת מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה ,האוניברסיטה העברית
ד"ר נסים אוטמזגין ,ראש החוג ללימודי אסיה ,האוניברסיטה העברית
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