Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na Krakowską Konferencję Azjatycką.
Tematem tegorocznej edycji konferencji jest:

Zmieniający się ład międzynarodowy w Azji i na Bliskim Wschodzie.
Zapraszamy do udziału badaczy społecznych z różnych dziedzin: orientalistów, politologów, socjologów, językoznawców,
kulturoznawców i ekonomistów. Pragniemy, by Konferencja stała się miejscem wymiany poglądów dla naukowców
zajmujących się Azją. Naszą ambicją jest stworzenie przestrzeni dyskusji nad szansami i zagrożeniami które niosą za sobą
zmiany społeczne i polityczne w Azji – od kryzysu migracyjnego, po nowy Jedwabny Szlak. Interesujące wydają się nam
nie tylko same zjawiska zachodzące w Azji lecz także ich percepcja w Polsce i w Europie.
Konferencja poświęcona jest analizie sytuacji międzynarodowej w Azji i na Bliskim Wschodzie w wymiarze nie tylko
politycznym ale także kulturowym czy ekonomicznym. Punktem wyjścia dla rozważań jest konstatacja, że najważniejsze
procesy międzynarodowe początku XXI wieku toczą się na kontynencie azjatyckim. W jego wschodniej części wzrost
globalnej pozycji Chin powoduje zamiany w regionalnej równowadze sił; w Azji Południowej obserwowane jest
zaostrzenie rywalizacji indyjsko-pakistańskiej, podczas gdy w Azji Zachodniej dostrzegalne są procesy dezintegracji
państw i wzrost znaczenia aspirujących mocarstw regionalnych – Iranu i Turcji. Zjawiska te sprawiają, że choć w debacie
publicznej panuje przekonanie o tym, że centrum spraw światowych przesuwa się w stronę Azji, to nadal odczuwalna jest
potrzeba opisu i wyjaśnienia dynamiki politycznej, gospodarczej i kulturowej kontynentu azjatyckiego.
Przewidujemy następujące bloki tematyczne:
- Granice wzrostu gospodarczego Chin
- Chińskie inicjatywy strategiczne - Jeden pas, jedna droga - i ich konsekwencje międzynarodowe
- Japońskie strategie utrzymania pozycji regionalnej /Japonia w regionalnym systemie stosunków
międzynarodowych
- Polityka USA wobec zmieniającej się Azji Wschodniej
- Zmiany równowagi międzynarodowej w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
- Przywództwo polityczne w Azji
- Dynamika ASEAN w dobie zaostrzającej się rywalizacji międzynarodowej
- Indie w dobie przywództwa Narendry Modiego
- Rywalizacja indyjsko-pakistańska
- Polityka zagraniczna Iranu a budowa Szyickiego Półksiężyca
- Państwo Islamskie i sieci transnarodowego salafickiego dżihadyzmu
- Wojna zastępcza w Syrii
- Aspiracje i problemy regionalne Turcji
- Izrael w zmieniającym się środowisku regionalnym
- Rywalizacja Irańsko-Saudyjska

Nakreślone powyżej zagadnienia nie wyczerpują problemów, którymi pragniemy zająć się na konferencji. Zachęcamy do
zgłaszania referatów oraz proponowania tematyki paneli dyskusyjnych.
Prosimy o przesyłanie propozycji referatów wraz z imieniem i nazwiskiem, afiliacją, tytułem wystąpienia oraz
streszczeniem w języku polskim (ok 2.500 znaków ze spacjami) na adres konferencjaazjatycka@gmail.com. Termin
zgłaszania abstraktów: 14 marca 2017

Finalny termin akceptacji abstraktów: 21 marca 2017
Koszt udziału w konferencji 280 PLN.
Dla osób które zgłoszonych przed 7 marca 2017 opłata wynosi 200 PLN.
Opłata obejmuje udział w konferencji i wydarzeniach towarzyszących, posiłki, materiały konferencyjne oraz publikację
artykułu w publikacji pokonferencyjnej (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji).
Podstawowym językiem konferencji jest język polski. Niektóre sesje panelowe mogą odbywać się w języku angielskim.
Do zobaczenia w Krakowie.
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