Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru

18. — 19. 9. 2015

FHS UK, Jinonice

* Fakulta humanitních studií Univerizy Karlovy v Praze, Česká asociace pro sociální antropologii a Katedra sociální antropologie Univerzity Pardubice Vás zvou na česko-slovenský
workshop. Cílem konference – workshopu je představit a kriticky reflektovat subdisciplínu
aplikované antropologie a její participaci ve veřejném prostoru v České republice a na
Slovensku. V rámci jednotlivých tematických panelů budeme diskutovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů, politickou a ideologickou situovanost antropologů a
antropoložek a neopomeneme také problém vyjednávání pozice aplikované antropologie
v akademickém prostředí, v prostředí státní správy, v neziskovém sektoru i v komerčních
firmách.
*Během dvou dnů budeme analyzovat roli aplikované antropologie v rozvojových projektech (např. v oblasti genderových projektů, zdraví a vzdělávání), při tvorbě sociální
politiky (komunitní práce a sociální vyloučení) a v participačním aktivismu (ochrana práv
marginalizovaných skupin). Důležitou součástí konference bude sdílení informací a praktických zkušeností s konkrétními aplikovanými projekty v ČR a na Slovensku (ve formě projektových prezentací). Konferenci vnímáme jako otevřenou platformu, kde se mohou setkat
studenti a studentky, začínající antropologové a antropoložky a akademici a akademičky
působící v praxi.
*Vítáme jak jednotlivé konferenční příspěvky, tak také tematické panely a posterové
prezentace na následující témata:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

aplikovaná antropologie a migrace
antropologie a rozvojová a humanitární pomoc
antropologie a veřejné zdraví
antropologie a komunitní rozvoj
antropologie v prostředí neziskových organizací
antropologie a umění
antropologie a marginalizované skupiny
angažovaná antropologie a aktivismus
využiti antropologických metod v aplikované praxi
etické aspekty aplikované praxe
business antropologie

Pracovním jazykem konference bude český a slovenský jazyk. Jednotlivé abstrakty (v rozsahu max.300 slov), návrhy tematických panelů (včetně jednotlivých abstraktů) a posterové prezentace zasílejte do 15.7. 2015 na emailovou adresu aakonference@gmail.com.
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Vybrané příspěvky budou publikovány v monotematickém čísle odborného antropologického časopisu CARGO (vydává Česká asociace pro sociální antropologii) v lednu 2016.
Konference je hrazena z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity
Karlovy v Praze č. 260 241 a kofinancována z prostředků UPa.

