Sekcja Japońska Dalekowschodniego Koła Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
ma przyjemność zaprosić studentów i doktorantów
na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Mężczyzna w Japonii
Termin: 8-9 maja
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, Kraków

Sekcja Japońska Dalekowschodniego Koła Naukowego zaprasza serdecznie na czwartą
konferencję poświęconą Japonii. Tym razem pragniemy przyjrzeć się roli i pozycji mężczyzn
w społeczeństwie japońskim, stającym przed nimi wyzwaniom oraz problemom, z jakimi
muszą się oni borykać. Liczymy na kreatywne i nieszablonowe podejście do tego bardzo
aktualnego i interesującego zagadnienia.
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Jednym z głównym celów konferencji jest uchwycenie zmian, które zachodzą
w japońskim społeczeństwie na przykładzie mężczyzn, stanowiących jego zasadniczą część.
Zmiany te wynikają m.in. z pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju, przemian społecznych
czy poważnego zagrożenia jakim jest starzenie się społeczeństwa. Różnice pokoleniowe
wpływają na styl życia, poglądy, system wartości i perspektywy na przyszłość Japończyków;
z innymi wyzwaniami muszą zmierzyć się dzisiejsi dwudziestolatkowie, z innymi ludzie starsi.
Pragniemy przyjrzeć się roli i pozycji japońskiego mężczyzny w społeczeństwie, rodzinie,
biznesie, polityce, sztuce oraz przeanalizować, jak zmieniała się na przestrzeni wieków.
Spodziewamy się, że konferencja będzie dobrą okazją do przedstawienia sylwetek wybitnych
Japończyków. Podczas konferencji mamy nadzieję uchwycić zarówno kontekst historyczny
jak i współczesny.
Liczymy na to, że temat konferencji zachęci prelegentów do nieszablonowego
spojrzenia na to zagadnienie, nie tylko z takich perspektyw jak kulturowa czy społeczna, lecz
także artystyczna, filozoficzna, polityczna, religijna, historyczna, prawna czy ekonomiczna,
a kwestia męskości i bycia mężczyzną w Japonii zostanie przedstawiona możliwie szeroko
i dogłębnie. Do czynnego uczestnictwa w konferencji zaproszeni są studenci i doktoranci
z całego kraju, jesteśmy także otwarci na prelekcje w języku angielskim. Konferencja będzie
miała również charakter ekspercki, gdyż do wygłoszenia gościnnych prelekcji zaproszeni
zostaną eksperci, m.in. z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Opłata konferencyjna w wysokości 45 złotych zostanie wykorzystana na materiały
konferencyjne oraz obiad dla uczestników. Nie zawiera się w niej opłata za nocleg. Na prośbę
uczestnika organizatorzy oferują pomoc w jego znalezieniu.
Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Organizatorzy zapewniają
niezbędny sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, nagłośnienie) na życzenie prelegentów.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna
antropologiczno-społeczno-kulturowym "MASKA".
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