
 

 

9 September 2019 

(English follows Hebrew) 

 

 קול קורא:

 עשר ללימודי אסיה בישראל-שנתי החמישה-הכנס הדו

ASI20 
 

 2020במאי,  20-21

 אוניברסיטת תל אביב

 
 

 עמיתים/ות יקרים/ות,

 

במאי,  20-21ה', -אנו שמחים להודיע כי הכנס החמישה עשר ללימודי אסיה בישראל יערך בימים ד'

 , באוניברסיטת תל אביב. 2020

 

, הצעות 2019בנובמבר,  30אנו פונים אליכם בזאת בבקשה להעביר לידנו בהקדם, ולא יאוחר מה 

הקשורים לאסיה, בין אם לאזור/מדינה להרצאות ו/או למושבים מגובשים העוסקים בנושאים אקדמיים 

ספציפיים ובין אם לנושאי חתך החוצים את היבשת. עדיפות תינתן למושבים מגובשים, שעליהם לכלול 

 ואבעברית הרצאות, וכן יו"ר/מתדיין/ת. שפות הכנס יהיו עברית ואנגלית; נא להגיש כל הצעה  3-4

 .)יש לציין זאת במפורש( הרצאה/יתנהל המושבשפה בה תתנהל הל בהתאם, )או בשתי השפות( באנגלית

 



 

 

 כל הצעה למושב צריכה לכלול:

 כותרת המושב. .א

 מילים(. 150תקציר נושא המושב )עד  .ב

 ./ותקשורים /ן, כולל המוסדות אליהם הם/ותרשימת משתתפים .ג

 מילים לכל הרצאה(, כולל שם המרצה. 150תקצירי ההרצאות הספציפיות )עד  .ד

 .ת/קורות חיים קצרים של עד עמוד אחד של כל משתתף .ה

 

 כל הצעה להרצאה בודדת צריכה לכלול:

 כותרת ההרצאה. .א

 מילים(, כולל שם המרצה והמוסד אליו הוא קשור. 150תקציר ההרצאה )עד  .ב

 קורות חיים קצרים של עד עמוד אחד של המרצה. .ג

 

  ASI2020TAU@gmail.comאת ההצעות יש לשלוח לוועדה המארגנת דרך מייל הכנס: 

 EAS@tauex.tau.ac.il עם העתק למייל החוג ללימודי מזרח אסיה: 

 

החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב יסייע במימון לינה במלון לחלק מהאורחים מחו"ל, 

ם תקציביים, אך לא יוכל להשתתף במימון עלויות בהתאם להחלטת הוועדה המארגנת, ובכפוף לשיקולי

 בקשות לסיוע במימון לינה צריכות להופיע בהצעה עצמה; רק בקשות שיוגשו מראש יבחנו. הטיסה.

 

אנא הפיצו קול קורא זה לרשתות השונות ולכל מי שיכול למצוא בה עניין. במיוחד נודה לאלו מביניכם 

היכולים לשלוח קול קורא זה או להזמין באופן אישי תלמידי דוקטורט ומרצים מחו"ל )בין אם ישראלים 

 ובין אם לאו(.

 

 

 בברכה,

 הוועדה המארגנת:

 

 ד"ר אורי סלע, מרכז הוועדה, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב

 ראש מכון קונפוציוס, אוניברסיטת תל אביבהחוג ללימודי מזרח אסיה ופרופ' אסף גולדשמידט, 

 ד"ר רוני פרצ'ק, החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב

 ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב ד"ר ליאורה צרפתי, החוג

 שחם, החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב ד"ר אילנית לוי

 ד"ר רעות הררי, החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב
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9 September 2019 

Call for Papers: 

The 15th Conference of Asian Studies in Israel – ASI20 

20-21 May, 2020 

Tel Aviv University 

 

Dear colleagues, 

We are delighted to announce that the 15th Biennial Conference of Asian Studies in 

Israel (ASI20) will take place at Tel Aviv University on Wednesday-Thursday, May 

20-21, 2020. 

We invite proposals on Asian-related topics (on specific countries/regions or cross-

Asia themes) for individual papers or for organized panels. Priority will be given to 

panels that would include 3-4 papers, and a chair/discussant. The deadline for 

submitting proposals for either panels or individual papers is November 30, 

2019.  

The conference will be bi-lingual (Hebrew/English). Proposals can be submitted in 

either English or Hebrew (preferably both), in accordance with the language intended 

for the lecture/panel (please indicate it clearly in the proposal). 



 

 

Each panel proposal should include: 

a. Panel title. 

b. Panel abstract (up to 150 words). 

c. List of participants, including affiliations. 

d. Each paper’s abstract (up to 150 words, with the name of the speaker). 

e. Brief CV (up to one page) of each participant. 

Each individual paper proposal should include: 

a. Paper title. 

b. Paper abstract (up to 150 words). 

c. Brief CV (up to one page) of the speaker. 

Proposals should be sent to the organizing committee via the conference email: 

ASI2020TAU@gmail.com 

Please also copy our departmental email: EAS@tauex.tau.ac.il 

The Department of East Asian Studies at Tel Aviv University will partially fund 

accommodation costs during the conference for some of the foreign participants, 

pending on the decision of the organizing committee and budgetary considerations. 

The Department will not be able to assist with travel costs. Participants who wish to 

be considered for accommodation funding should note this request in their 

proposal. Funding will only be considered in advance. 

Kindly distribute this call for papers among your colleagues, graduate students, and 

networks. Both Hebrew and Non-Hebrew speakers are most welcome. 

On behalf of the organizing committee, 

Dr. Ori Sela, Chair, Department of East Asian Studies, Tel Aviv University 

Prof. Asaf Goldschmidt, Department of East Asian Studies, Tel Aviv University 

Dr. Ronie Parciack, Department of East Asian Studies, Tel Aviv University 

Dr. Liora Sarfati, Department of East Asian Studies, Tel Aviv University 

Dr. Ilanit Loewy Shacham, Department of East Asian Studies, Tel Aviv University 

Dr. Reut Harari, Department of East Asian Studies, Tel Aviv University 

 

The Department of East Asian Studies at Tel Aviv University is at the forefront of 

Asian studies in Israel. It has the largest number of both students and faculty, it is 

highly diverse in terms of research and teaching subjects, and it is a hub for 

excellence and grant-winning scholars. The Department engages with many leading 

institutions across the globe, and collaborates with them through student exchange 

programs, academic partnerships, and joint projects. The Department of East Asian 

Studies at Tel Aviv University covers China, Japan, India and Korea, with core 

subjects including: Contemporary and Modern Asia; History (particularly the History 

of Science and Medicine); Religion and Philosophy; and Asia and the World.  
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