CALL FOR PAPERS
AntropoWeb při Katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádá
v roce 2012 již 8. mezinárodní studentskou vědeckou konferenci AntropoWebu, tentokrát
zaměřenou na „mladou antropologii“.
Odlišují se současní mladí antropologové a „jejich“ antropologie od svých předchůdců? Jsou to
právě mladí badatelé, kteří aplikují nejnovější poznatky oboru na své vlastní bádání či hájí přístupy
a názory svých předchůdců, kteří formovali jejich vzdělání? Téma konference bylo vybráno tak,
aby účastníci dostali možnost ke zhodnocení dosavadního vývoje svých oborů, jejich současného
stavu a budoucnosti, a také aby představili své aktuální projekty. Rádi bychom se zaměřili na
současné tematické i metodologické trendy, které mladí badatelé sledují, ale i na kritiku těchto
trendů, na těžkopádnost vývoje současné antropologie, nebo jiné nesnáze související s bádáním.
Současně bychom rádi zhodnotili a diskutovali poznatky v oblasti nových možností financování
výzkumů, mezinárodní spolupráce, nových publikačních příležitostí nebo uplatnění absolventů
antropologických a ostatních příbuzných oborů. Studenti se dále mohou podělit o vlastní
zkušenosti ze zahraničních výzkumů či studijních pobytů a reflektovat rozdíly ve výuce i bádání
mezi domácími pracovišti a zahraničím.
Na konferenci AntropoWebu s tématem Mladá antropologie samozřejmě rádi přivítáme
kolegyně a kolegy z oborů archeologie, biologické antropologie, vizuální antropologie, politické
antropologie, lingvistické antropologie, filozofické antropologie, folkloristiky, etologie člověka,
etnologie, etnografie, sociologie, historie, antropologie náboženství, urbánní antropologie a mnoha
dalších disciplín. Výstupem z konference bude samostatné monotematické číslo recenzovaného
vědeckého časopisu AntropoWebzin, které vyjde elektronicky i v tištěné formě. Publikovány v něm
budou příspěvky, které projdou standardním recenzním řízením.
Jednacím jazykem konference bude čeština, ale uvítáme i příspěvky v angličtině, kterým bude
případně věnován samostatný panel konference. Konference se uskuteční ve dnech 18.–19. 10.
2012 v prostorách Filozofické fakulty ZČU v ulici Sedláčkova 15, v Plzni v místnosti číslo 319.
Požadavky na účastníky konference:
•

délka příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut

•

deadline pro přihlášení je 3. 9. 2012

•

abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 3. 9. 2012 prostřednictvím
elektronického formuláře na níže uvedené adrese

•

pokud budete informováni, že Váš příspěvek byl akceptován, zašlete jeho plný text do
15. 10. 2012 (s anglickým abstraktem a klíčovými slovy, abstrakt musí obsahovat maximálně
250 slov), text nesmí přesáhnout 15 normostran; prosíme, abyste se drželi citačního úzu
AntropoWebzinu (http://antropologie.zcu.cz/stranka/pokyny-pro-autory)

•

příspěvek musí být doprovázen powerpointovou prezentací

•

student/ka musí být posluchačem bakalářského/magisterského/doktorandského oboru

•

v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem bakalářského/magisterského/
doktorandského oboru

•

za účast na konferenci není požadován žádný poplatek

Přihlášení probíhá prostřednictvím formuláře na http://antropowebzin.wufoo.com/forms/pihlakaapplication-form/
Případné dotazy zasílejte na redakce@antropoweb.cz

