STIMAŢI COLEGI,
Iată, ne apropiem de următorul eveniment – deja tradiţional - pentru cei care desfaşoară o activitate ştiinţifică legată
de antropologie: Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer” - 2020, 8-10 Octombrie, București.
Evenimentul, cu participare internaţională şi în acest an, amânat din motivele pandemice cunoscute, din luna mai în
luna Octombrie 2020, va începe în ziua de Joi 8 octombrie 2020, desfăşurându-se între orele 09-18, în amfiteatrul Ion Heliade
Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române şi se va continua în zilele următoare (Vineri 9 oct. și Sâmbătă 10 oct.) la
sediul din Casa Academiei Române din calea 13 Septembrie.
În funcție de situația din perioada imediat premergătoare evenimentului, lucrările se vor desfășura în una din
modalitățile : a.) participare fizică (amfiteatrul este deja amenajat pentru menținerea distanțării fizice și avem încă o sală pentru
secțiuni paralele) b.) sesiuni on-line (avem asigurată inclusiv desfășurarea lucrărilor pe 2-3 secțiuni) fie c.) mixarea celor două
posibilități anterioare – cu participare fizică minimă si asigurarea prezenței on-line a celor înscriși cu sau fără lucrări.
Girul ştiinţific şi organizatoric este dat de institutele, comisiile şi societăţile care şi în anii precedenţi au fost prezente
şi au organizat evenimentul: Comisia de Antropologie a Academiei Romane, Institutul de Antropologie « Fr.I.Rainer » Academia Română, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului « Alessandrescu Rusescu » şi Societatea
Academică de Antropologie (Bucuresti, Sibiu, Arad și Iasi). Parteneri şi colaboratori: Academia de Stiinte Medicale și
Academia Oamenilor de Stiinta din Romania. Pentru medici, evenimentul va fi acreditat de CMR cu puncte de Educatie
Medicala Continua (EMC).
Tema simpozionului din acest an este "ANTROPOLOGIE ȘI TRADIȚII – aspecte bio-medicale si socioculturale” temă ce s-a dorit, la fel ca şi în anii trecuţi, a fi una generoasă, în aşa fel încât toţi să beneficiem de o experienţă
pozitivă legată de ultimele direcţii de dezvoltare ale antropologiei, ca ştiinţă despre om în integralitatea sa bio-socio-culturală.
Anul acesta, simpozionul va fi dedicat personalității lui Eugene Pittard si a aniversării implinirii a 80 ani de la
inaugurarea Institutului de Antropologie .
Scopul ştiinţific a întâlnirii este analiza antropologică, nu numai a omului în complexitatea sa bio-socio-culturală ci şi
a intregii societăţi româneşti, atât la nivel global, cât şi la cel al componentelor sale: populaţia, societatea, sănătatea,
economia, mediul înconjurător, amintind astfel doar unele din sistemele principale.
Rămâne la latitudinea fiecărui participant, ca din activitatea ştiinţifică depusă, să prezinte în cadrul simpozionului,
acea parte de activitate proprie şi specifică care să ne îmbogaţească tuturor perspectivele de abordare a disciplinei sale din
perspectivă antropologică ce ne reuneste într-un colectiv extins de specialişti interesaţi de problematica complexă bio-culturală
a fiinţei umane.
Titlul, autorii şi rezumatul comunicarii (vezi fişa de înscriere) sunteţi rugati să le trimiteţi cel târziu până în ziua de
Vineri 04 Septembrie 2020 ora 22.00 (mail: soc.acad.antropologie@gmail.com). Se admite doar o singura lucrare ca prim
autor. Rezumatele în limbile română şi engleză (aproximativ 200 - maxim 250 cuvinte) vor apare intr-un volum de
rezumate (ISSN). Pe baza titlurilor primite și selecționate, se va întocmi un program în vederea solicitării acreditării
evenimentului la CMR și obtinerea de punctaj EMC.
Taxa de participare de 50 Lei (Ron) se achită înainte/concomitent cu trimiterea rezumatului, în contul Asociaţiei
Societatea Academică de Antropologie; CIF:25759082; cont Lei: Banca Transilvania - sucursala Bucureşti Unirii, IBAN:
RO21 BTRL 0430 1205 L215 97XX . Daca ne anuntati din timp, taxa poate fi achitata si numerar (contra chitanta) în
prima zi a evenimentului pentru cei care vor fi prezenți la eveniment.
Programul va cuprinde în deschidere câteva miniconferinţe a câte 15 minute, legate de evenimentul anuntat şi va
continua cu aspectele legate de impactul bio-medical, socio-economic, cultural, s.a. al contextului general din sfera
antropologiei.
Comunicarea Dvs. este de dorit a se incadra în aproximativ 6-7 minute maxim (rugam a evidentia aportul propiu la
tema dezbatuta – lasând deoparte generalitățile de punere în temă deja cunoscute) pentru a lăsa loc la întrebări şi comentarii.
Comentariile vor fi de maxim 2-3 minute/pers iar întrebarile vor fi strict la subiect.
Lucrarea în extenso (inclusiv tabelele şi figurile) ar fi de dorit să nu depaşescă 10 pagini, scrise pe foaie A4
(NU Letter) la un rând şi 1/2 - font Times New Roman 12; preferabil a se va trimite în avans in format WORD și NU pdf ,
înainte de data Simpozionului, la soc.acad.antropologie@gmail.com sau se va depune, cel tarziu, în ziua susţinerii la
secretariatul simpozionului în format electronic. Preferam pozele în varianta color (pentru editia e-book) cu mentiunea ca în
volumul tiparit ele vor apare alb-negru.
În pauza dintre lucrări va avea loc lansarea cărţilor « ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT » si
« ANTROPOLOGIA MILENIULUI III » ce include selectiv, minicapitole scrise de autorii care au participat la lucrările
ediţiiei 2017 SI 2018 a Simpozioanelor “Zilele Francisc I. Rainer”, Bucureşti şi Sibiu. Bineînţeles că şi în acest an se va
proceda ca in ceilalţi ani: pentru realizarea volumului, fiecare participant ar fi bine să comande anticipat un număr minimal de
exemplare. Costul acestuia va fi anunţat ulterior - dar în mod cert va fi subvenţionat, ca şi în anii precedenţi, în mare măsură de
către Societatea Academică de Antropologie.
Vă mulţumim pentru atenţie şi aşteptăm înscrierile,
cu respect,
Organizatorii
CONTACT: Dr.Andrei Kozma ; mobil: +40 722 855 555 ; E-mail: soc.acad.antropologie@gmail.com

