עוד על אנתרופולוגיה
בישראל בדף הפייסבוק
בחברת האדם
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יום עיון לכבוד פועלה ותרומתה של פרופ' חנה הרצוג לחקר
החברה והמגדר בישראל
הכנס יתקיים באוניברסיטת תל-אביב בבניין נפתלי
ביום חמישי ,ה ,4.12-בין השעות 20:00-09:00
הזמנה ליום העיון ניתן למצוא כאן ואת התוכנית המלאה ניתן למצוא כאן.

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון מיוחד של

Journal of Arid Environments

לקראת גיליון מיוחד בנושא:

""Women in Drylands: Barriers and Benefits for Sustainable Livelihoods
At present we kindly ask you to send us a title for your article as well as a 150words abstract. Please address all correspondence to:
Dr. Sarab Abu-Rabia-Queder, sarab@bgu.ac.il
Dr. Avigail Morris, Avigailmorris55@gmail.com

הודעות
* הועד המנהל של האגודה האנתרופולוגית
החל את עבודתו לקראת הכנס השנתי .הכנס
יתקיים בשבוע הראשון של חודש יוני 2015
במכללת אשקלון.
האורח הראשי של הכנס צפוי להיות פרופ'
סטנלי ברנדס מאוניברסיטת ברקלי .ניתן
לפנות עם הצעות ורעיונות לקראת הכנס
למזכיר האגודה או לחברי הועד.
* בין ה  3-7לדצמבר יתקיים הכנס
האנתרופולוגי האמריקאי .בכנס תהיה נציגות
גדולה לחוקרים מישראל וכן צפויים דיונים
סוערים בנושא החרם האקדמי על ישראל.
עקבו אחר העדכונים בדף הפייסבוק בחברת
האדם.

את הקול הקורא ניתן למצוא כאן.

הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הקנדית
התפרסם הקול הקורא לכנס שייערך בקוויבק סיטי בתאריכים .13-16/5/2015
נושא הכנס השנה הואLandscapes of Knowledges :
האורח של הכנס הוא האנתרופולוג הבריטי המוביל טים אינגולד
התאריך האחרון לשליחת תקצירים הוא 16/2/2015
פרטים נוספים באתר הכנס

קול קורא למשרת דוקטורנט בלימודי זכויות הילד – ז'נבה
The study is about the opinions of working children and their organizations, and
implies field work with working children in Senegal and in other West African
countries. To conduct this study, we are looking to recruit a person who is
motivated to complete a doctoral thesis in anthropology/sociology. Additional
information as well as requirements for this position and details about the
application procedure can be found via the Employment webpages of the
University of Geneva.

יום עיון בנושא "טראומה וחוסן:
היבטים רב תחומיים"
ב 14 -לינואר  2015יתקיים יום עיון לכבוד
פרסום ספרה של ד"ר קרן פרידמן-פלג
"העם על הספה" – הפוליטיקה של הטראומה
בישראל )הוצאת מאגנס(.
אורחים מיוחדים במפגש יהיו ד"ר אלן יאנג
מאונ' מק'גיל ,קנדה וד"ר אילן קוץ.
תוכנית מלאה של המפגש תפורסם בהמשך.
להרשמהinfo@icore-masstrauma.org :

נשיא האגודה :פרופ' הרווי גולדברג

אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :

מזכיר האגודה :גיא שלו

צרו קשרisranthro@gmail.com :

