6. bienální konference

Praha, Česká republika
17. – 18. dubna 2021

Výzva pro zasílání návrhů
konferenčních příspěvků
Propuknutí pandemie COVID-19 v minulém roce vedlo k zrušení bienální
konference CASA. Přestože nepříznivý vývoj pandemie nadále trvá, rozhodli
jsme, že se bienální konference uskuteční tento rok. Konference bude probíhat
prezenční/online/hybridní formou s ohledem na aktuální protiepidemická
opatření. S ohledem na předpokládanou situaci a potřebnou flexibilitu jsme
konání konference přenesli do pražských prostor Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy.
Shodně s minulým rokem pojímáme konferenci jako „asociační“ a vedenou
primárně v češtině. „Asociačním“ charakterem máme na mysli nejen to, že se
její účastníci budou rekrutovat z řad členů asociace, ale také že členům
asociace poskytne prostor pro setkání v jiné podobě, než činí každoroční Valné
shromáždění. Smyslem konference je vytvořit prostor pro kritickou diskuzi
nad současnými výzkumnými tématy rozvíjenými členy/členkami asociace v
širších rámcích evropských či globálních antropologických komunit. Vítány
jsou proto příspěvky na jakékoliv sociálněantropologické téma.
Jelikož chceme účastníkům konference umožnit reflektovat aktuální dění a
jeho vliv na akademickou praxi, otevíráme zcela novou výzvu k zasílání návrhů
konferenčních příspěvků. To umožní zájemcům podat jak stejný návrh, který
zaslali v loňském roce, tak návrh zcela nový. Stejně tak je možné podat návrh
na konání stejných tematických panelů, workshopů, kulatých stolů či
podobných aktivit, ale také navrhnout zcela nové.
NÁVRHY PŘÍSPĚVKŮ
Návrhy konferenčních příspěvků, obsahující jméno autora či autorů,
institucionální afiliaci a abstrakt v rozsahu maximálně 250 slov,
odevzdávejte pomocí formuláře na adrese zde.

Zájemci o uspořádání tematických panelů, workshopů, kulatých stolů či
podobných aktivit nás mohou kontaktovat na emailové adrese asociace:
info@casaonline.cz.
POPLATKY PŘI ONLINE ÚČASTI
pro všechny účastníky zdarma
POPLATKY PŘI PREZENČNÍ ÚČASTI
Pro členy CASA 200,- Kč
Pro členy CASA (studenty) 100,- Kč
Pro nečleny CASA 700,- Kč
Pro nečleny CASA (studenty) 300,- Kč
K uhrazení poplatků budete vyzváni emailem dle aktuální epidemiologické
situace.
Poplatky lze uhradit v hotovosti na místě při registraci či bankovním
převodem na účet asociace.
Majitel účtu: Česká asociace pro sociální antropologii, z. s., Národní 3, 110
00 Praha 1, Česká republika.
Adresa banky: Fio Banka
Číslo účtu pro vnitrostátní platby:
2300454230/2010
Číslo účtu pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ0520100000002300454230
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Pokud jste členy asociace, uveďte jako variabilní symbol vaše členské číslo (k
dispozici na webových stránkách asociace). Zároveň prosíme všechny členy i
nečleny, aby do zprávy pro příjemce uvedli „JMÉNO PŘÍJMENÍ Konf2021“
abychom platby snadněji identifikovali.
MÍSTO KONÁNÍ
dle aktuálních epidemiologických opatření
1) Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Pátkova 2137/5 182 00 Praha 8 – Libeň
2) platforma ZOOM
DŮLEŽITÁ DATA
Uzávěrka pro návrhy příspěvků: 28. února 2021
Oznámení o přijetí příspěvků: 15. března 2021
Zahájení registrace: 15. března 2021
Uzavření registrace: 9. dubna 2021
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Martin Heřmanský
Jaroslav Klepal
Michal Lehečka
Daniel Sosna
Zdeněk Uherek
Markéta Zandlová
DALŠÍ INFORMACE
http://www.casaonline.cz
info@casaonline.cz

