
החוג ללימודי אסיה

25 - 26 במאי 2014
אוניברסיטת חיפה

יום א' (25 במאי 2014)
כל המושבים יתקיימו בבית הסטודנט ע“ש האטר

מושב א' (10:00 - 12:00) 
הזירה האסייתית כיום ואתגריה הביטחוניים

(חדר 225) יו"ר: אלון לבקוביץ, אוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה העברית 

יפן – פוליטיקה, משפט ועסקים
(חדר 273) יו"ר: אהוד הררי, האוניברסיטה העברית

מושב ב' (13:30 - 15:30) 
"מזרחה מכאן": המבט היהודי על אסיה בראשית המאה העשרים

(חדר 132) יו"ר: שמעון לב, האוניברסיטה העברית

פאנל חגיגי לרגל הוצאתם לאור של ספרים חדשים בנושא ההינדואיזם
(חדר 202) יו"ר: איתמר תאודור, אוניברסיטת חיפה

בין שיחים: מרחבים אסלאמיים בדרום אסיה כזירות משא ומתן של פנים וחוץ
(חדר 225) יו"ר: יצחק וייסמן, אוניברסיטת חיפה

 

מושב ג' (16:00 - 18:00) 
וייטנאם – מלחמה ויהדות

(חדר 132) יו"ר: רן שאולי, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן

האופנישדות בעברית: פאנל חגיגי לרגל הוצאתו לאור של התרגום העברי 
הראשון למבחר הברהמנות והאופנישדות

(חדר 202) יו"ר: יוחנן גרינשפון, האוניברסיטה העברית

יום ב' (26 במאי 2014)
כל המושבים יתקיימו בבית הסטודנט ע“ש האטר

מושב ד' (09:00 - 11:00) 
פעולה, אמונה, חוויה: פרספקטיבה בין תרבותית על אפשרות הידיעה במסורות מזרח אסיה

(חדר 107) יו"ר: גליה פת-שמיר, אוניברסיטת תל אביב 

ערים גלובאליות והמעמד הבינוני החדש במזרח אסיה: סוגיות והשלכות
(חדר 225) יו"ר: ניסים אוטמזגין, האוניברסיטה העברית 

מושב ה' - מושב מליאה (11:30 - 13:30) 
The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows in Historical and Contemporary Perspectives
(אולם 101) יו"ר: גיא פודולר, אוניברסיטת חיפה; משוחח: מאיר שחר, אוניברסיטת תל אביב

מושב ו' (15:00 - 17:00) 
נוסטלגיה לכפרים: הכפר והספר בסין ודרום קוריאה

(חדר 134) יו"ר: ליאור רוזנברג, האוניברסיטה העברית

תרבות, אמנות ויצירתיות במזרח אסיה
(חדר 134) יו"ר: אורנה נפתלי, האוניברסיטה העברית 

פרשנויות משתנות של מסורת באסיה: מיתוס, פולחן וזהות בהודו, ויטנאם, סין ויפן
(חדר 225) יו"ר: מאיר שחר, אוניברסיטת תל אביב

אפייה דיקשיטה: תובנות על עבודתו של איש רנסנס דרום הודי בן המאה ה-16
(חדר 273) יו"ר: יגאל ברונר, האוניברסיטה העברית

מושב ז' (17:30 - 19:30) 
הקרנת סרט האנימציה ”האל“ ופגישה עם הבמאי ריוטארו מאקיהרה והמפיק ג‘ורג‘ וואדה

(אולם 101) יו"ר: מיכל דליות-בול, אוניברסיטת חיפה

הציבור מוזמן - הכניסה חופשית
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פאנלים בשפה העברית

12 של לימודי אסיה בישראל הכנס הדו-שנתי ה-

אסיה כרעיון
אסיה כאחדות מתגבשת

THE 12TH BIENNIAL CONFERENCE OF ASIAN STUDIES IN ISRAEL

ASIA AS AN IDEA
ASIA AS A CONSOLIDATING UNITY

לתכנית מלאה:
http://asia.haifa.ac.il/ASI2014


