
קול קורא
2014 במאי 25-26הכנס הדו-שנתי השנים עשר ללימודי אסיה בישראל, 

(מזרח, דרום ומרכז אסיה)

עמיתות ועמיתים יקרים,

ראשון בימים יתקיים בישראל אסיה ללימודי השנים-עשר הדו-שנתי הכנס כי בזאת לבשר שמחים אנו
ה- יומיים,2014במאי25-26ושני, בן כנס של במתכונת נמשיך עברו כבשנים חיפה. באוניברסיטת

בדומה, חברתי. אירוע יתקיים הראשון היום בערב בנושאיםכאשר והרצאות מושבים לארח נמשיך
. עם זאת, הכנס יעמוד הפעם בסימן נושא מרכזי:כלליים לגבי אסיה

אסיה כרעיון / אסיה כאחדות מתגבשת

להלן רשימה של שאלות ונושאים עיקריים אותם אנו מעודדים במיוחד לבחון ולהציג בכנס זה:
אחתא. כישות האםאסיה לכזו? אותה הופך ומה מגובשת ותרבותית פוליטית כישות לראותה ניתן האם :

ניתן להכליל לגבי אסיה? מה מאחד את אסיה?
: על רעיונות, זרמים, תנועות וכיבושים.ההיסטוריה של הפיכתה של אסיה ליבשתב. 
משותפתג. תרבותתרבות התנהגות, דפוסי ואמונות, דתות ומסורות, מנהגים בראי אסיאנית תרבות :

חומרית ועוד. האם יש אופי משותף? האם יש יחודיות אסיאנית? 
העכשוויתד. באסיה יבשת חוצות חברתית,סוגיות תרבותית, כלכלית, פוליטית, ראיה מזוית בחינה :

לשונית, דתית ועוד. בתחום זה אנו מתעניינים במיוחד בנושאים הבאים:
העכשווית* באסיה ופיצול וסכסוכיםאיחוד המיעוטים, מעמד זהות, גיבוש וגזע; אתניות לאומיות, :

בין-קבוצתיים.
העכשווית* באסיה וסביבה טבע משאבי וניהול האקולוגיתאקולוגיה בתנועה ומקומה אסיה :

העולמית, אתגריה הסביבתיים המרכזיים של אסיה, תנועות סביבתיות באסיה.
העכשווית* באסיה ובריאות טכנולוגיה בינלאומייםמדע, למיזמים מוחות" כ"מאגר אסיה :

ורפואי, מדעי מחקר של ויבשתיות מקומיות אתיקות טכנולוגיים, חידושים של ויצואנית וכיצרנית
מערכות בריאות באסיה, אסיה כיעד ל"תיירות בריאות". 

העכשווית* באסיה ומיניות מגדר נשיםמין, מנהיגות נשים, של כלכלית ואזרחות השכלה, מעמד, :
ואל בתוך מין תיירות באסיה, מיניים מיעוטים של מקומם פמיניסטיות, ותנועות אסייניות בחברות

אסיה, מסחר בנשים אסייניות, אסיה כיעד לתיירות מין וילודה.
משנהה. איזורי של מזוית משנהאסיה איזורי של ופועלם ביצירתם משתקף אסיה של הרעיון כיצד :



 ארגון שאנגחאי לשיתוף פעולה, ועוד.ASEAN, SAARCוארגונים איזורים ביבשת, כגון 
אסייניתו. ופוסט-מודרניות ("מודרניות מרובה" "מודרניות המושג בהשראת :multiple

modernities-פוסט או מודרניות של מובחנות צורות על להצביע ניתן האם אייזנשטדט, ש.נ. שטבע ("
מודרניות אסיינית? 

: תחזיות ותסריטים לגבי מקומה של אסיה או איזוריה המרכזיים בעולם משתנה.עתידה של אסיהז. 
: המזרח התיכון ואסיה, ישראל ואסיה, קהילות יהודיות באסיה.אסיה במבט מקומיח. 
: מאפיינים ובעיות במחקר והוראה אודות אסיה. אסיה והאקדמיהט.

מה- יאוחר ולא בהקדם הצעותיכם את לידינו העבירו ההצעות2013בדצמבר31אנא לגבי החלטות .
ינואר סוף לקראת ותקציר2014ימסרו כותרת וכן המושב של ותקציר כותרת לכלול למושב ההצעה על .

תכלולכלשל בודדת להרצאה הצעה בו. הכלולות ותקצירההרצאות שפות150-200בןכותרת מלים.
יוגשו בעברית שיינתנו והרצאות מושבים של ותקציר כותרת אנגלית. או עברית תהיינה בעבריתהכנס הן

באנגלית זאתוהן ציינו אנא נוסף טכני לציוד ותזדקקו במקרה עלי. מקרן וכן נייד מחשב יהיה אולם בכל .
בהצעה.

הכנס לוועדת לשלוח יש אחרות, ושאלות פניות גם כמו ולהרצאות, למושבים ההצעות את
)asi12Haifa2014@gmail.com) בליווי העתק ליו"ר הוועדה (kowner@research.haifa.ac.il.(

לעלות (בנוגע ידוע בתעריף חדרים ישוריינו בהם מלון בתי במספר מוזל במחיר ללון יוכלו הכנס אורחי
מראש המקומות בשריון מוגבל, מקומות במספר שמדובר מאחר נפרדת). הודעה תצא המוזל החדרים
של מצומצם למספר הלינה עלויות במימון לסייע תנסה המארגנת הוועדה מחו"ל. לאורחים עדיפות תינתן

אורחים מחו"ל, בכפוף לשיקולים תקציביים.

הזמנה לשלוח היכולים מביניכם לאלו נודה במיוחד עניין. בה למצוא שיכול מי לכל זו הודעה הפיצו אנא
זו או להזמין באופן אישי תלמידי מחקר ישראלים השוהים בחו"ל.

http://asia.haifa.ac.il/ASI2014לפרטים נוספים, ראו אתר הכנס: 

בשם חברי וועדת הכנס,
רותם קובנר – יו"ר הוועדה

>weismann@research.haifa.ac.ilיצחק ויסמן  <
>arik.moran76@gmail.comאריק מורן  <

>yevron@research.haifa.ac.ilיורם עברון  <
>tsipy.ivry@gmail.comציפי עברי  <


