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(English follows Hebrew) 

 קול קורא
 

 אסיה ללימודי הארבעהעשר שנתי-הדו הכנס

  18ASI  בישראל
 ,ות/יקרים ות/עמיתים

 

 2018 במאי 24-ו 23', ה-'ד בימים יערך בישראל אסיה ללימודי עשר הארבעההכנס  כי להודיע שמחים אנו

 בן כנס של במתכונת נמשיך עברו בשנים כמו. בירושלים העברית האוניברסיטה, הצופים הר, מאירסדורף בבית

 .חברתי אירוע יתקיים ביניהם בערב כאשר, יומיים

 

 הצעות 2017 בנובמבר  15 מה יאוחר ולא -בהקדם  לידינו להעביר בבקשה בזאת אליכם פונים אנו

 רךלאו חתך נושאי או אסיה מזרח ודרום מזרח, דרום, מרכז) לאסיה הקשורים אקדמיים בנושאים להרצאות

 הצעות פני על (/תאו מתדייןהרצאות, יו"ר ו/ 3-4) מגובשים לפאנלים עדיפות תינתןבקבלת ההצעות (. היבשת

 בשמחה. יתקבלו בודדות להרצאות הצעות גם אולם, בודדות להרצאות

 

 150-200) שלהם התקציר את וכן, בו הכלולות וההרצאות הפאנל או/ו ההרצאה כותרת את לכלול ההצעה על

 של רשימה וכן ות/המגישים או ה/המגיש של( אחד עמוד מקסימום) קצר CV גם להצעתכם צרפו אנא(. מילים

 השפות בשתי להגיש יש ההרצאות כותרות את. ואנגלית עברית תהיינה הכנס שפות. לכזה תזדקקו אם, טכני ציוד

 . בשתיהן( רצוי) או באנגלית, בעברית להגיש ניתן התקציר את(.  לאנגלית תרגומה ולצידה עברית כותרת)

 

 פריברג למרכז העתק עם (asi18huji@gmail.com) הכנס מייל דרך המארגנת לוועדה לשלוח יש ההצעות את 

(eacenter@mail.huji.ac.il )בירן מיכל' פרופ, עדהוהו ולמרכזת (ercmongol@gmail.com.) 

 

 לאורחים  עדיפות  תינתן, מוגבל מקומות שמספר מאחר. מאירסדורף בבית מוזל במחיר ללון יוכלו הכנס אורחי

 במימון לסייע העברית באוניברסיטה אסיה מזרח ללימודי פריברג מרכז ישתדל תקציביים לשיקולים בכפוף. ל"מחו

 . הטיסה עלויות במימון להשתתף יוכל לא אך ל"מחו לאורחים הלינה עלויות

 

 היכולים מביניכם לאלו נודה במיוחד. עניין בה למצוא שיכול מי ולכל השונות לרשתותזו  הודעה הפיצו אנא

; ל"בחו השוהים( עברית דוברי זרים תלמידים או) שראליםי מחקר תלמידי אישי באופן להזמין או זו הזמנה לשלוח

 .לאו אם ובין עברית דוברי אם  בין – זרים מרצים בחום מוזמנים כן

 

 ,המארגנת הוועדה

 

 העברית האוניברסיטה, אסיה מזרח ללימודי פריברג מרכז ראשת, מרכזת, בירן מיכל' פרופ

 העברית יברסיטההאונ, אסיה ללימודי החוג ראש, אוטמזגין נסיםפרופ' 

 העברית האוניברסיטה, אסיה ללימודי החוג, נפתלי אורנה ר"ד

 העברית האוניברסיטה, אסיה ללימודי החוג, שולמן אביתר ר"ד

 העברית האוניברסיטה, אסיה ללימודי החוג, רי ויון'ג ר"ד
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Call for Papers: 

The 14th Conference of Asian Studies in Israel  (ASI18)  
 

Dear colleagues, 

 

We are delighted to announce that the 14th Biennial Conference of Asian Studies in Israel 

(ASI18) will take place at the Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus Campus, on Wed-

Thu, May 23-24, 2018.  

 
We invite proposals on Asian-related topics (Central, South, East and South-East Asia).  

Priority will be given to thematic panels (3-4 papers + chair and/or discussant), but individual 

paper submissions are also welcome. The deadline for submitting proposals for either 

organized panels or individual papers is November 15, 2017.  
 

The proposal should include the title of the panel or the individual paper together with a short 

abstract (150-200 words), as well as a short CV (1 page max) of the presenter/s. With the 

exception of roundtables, panel proposals should also include the title and abstract of each 

paper. Please indicate in your proposal what equipment, if any, will be required for your 

panel or lecture. The conference will be bi-lingual (Hebrew/English). Abstracts can be 

submitted in either English or Hebrew (preferably both).  

 

Proposals for panels/papers, as well as all enquiries, should be submitted by email to the 

conference mail (asi18huji@gmail.com( with copies to the Frieberg Center 

(eacenter@mail.huji.ac.il) and to the conference's convener, Prof. Michal Biran 

(ercmongol@gmail.com).  

 

Conference guests are welcome to stay at the Beit Maiersdorf Faculty Club, located at the 

conference venue. Priority will be given to foreign participants. The Frieberg Center for East 

Asian Studies at the Hebrew University will help in covering the accommodation costs of  

foreign participants but will not be able to participate in the cost of travel. 

 

Please distribute this call for papers among your colleagues and networks. Both Hebrew and 

Non-Hebrew speakers are most welcome. 

 

On behalf of the organizing committee, 

 

Prof. Michal Biran, Convener, The Frieberg Center for East Asian Studies 

Prof. Nissim Otmazgin, Department of Asian Studies, HUJI 

Dr. Orna Naftali, Department of Asian Studies, HUJI 

Dr. Eviatar Shulman, Department of Asian Studies, HUJI 

Dr. Jooyeon Rhee, Department of Asian Studies, HUJI 
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The Department of Asian Studies at the Hebrew University of Jerusalem is the oldest in Israel 

and is one of the biggest departments in the Faculty of Humanities, home to over 300 

students specializing in Chinese, Japanese, Korean, and Indian Studies. The department is 

characterized by its excellence in research and teaching, and it maintains an environment of 

cooperation between students and faculty in a wide array of extracurricular activities. To read 

more about the department, visit: http://asia.huji.ac.il/en. 
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