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הכנס הישראלי השנתי החמישי
להיסטוריה סביבתית
יום שני ,ט"ו בשבט תשע"ט ,09.9.0291 ,מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ,אוניברסיטת תל-אביב
מזה מספר עשורים מתנהל בעולם שיח היסטורי סביבתי ער ,בעל מקורות מגוונים ועושר מחקרי
רב ,המתמקד בהבנת מערכת היחסים של האדם עם הסביבה בתקופות שונות .הפורום הישראלי
להיסטוריה סביבתית מזמין חוקרים ומתעניינים בהיסטוריה סביבתית לכנס השנתי החמישי ,בו נמשיך
להציג את מגוון המגמות ולדון בכיווני המחקר האפשריים בתחום זה .מטרת הכנס היא למצב את תחום
המחקר של היסטוריה סביבתית ,לקדם קשרים מחקריים מקומיים ואזוריים ולגבש מסגרת רב תחומית
לעיסוק בתחום.
הכנס מאפשר לחוקרים מתחומי דעת שונים להציג מחקרים חדשים בתחום ההיסטוריה הסביבתית .הצעות
להרצאות יכולות לעסוק במגוון נושאים ובמרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים ,בהם :ארגון הטבע;
תיאוריה סביבתית; טבע עירוני; זיהום והתמודדות סביבתית ,יחסי אדם חיה; נופים; ממשקים שבין
כלכלה ,תעשיה וסביבה ועוד .הוועדה המארגנת מזמינה להגיש הצעות מגישות מחקריות
שונות כגון היסטוריה תרבותית ,חברתית ,כלכלית ,פוליטית ,משפטית ,צבאית ,גיאוגרפיה היסטורית,
ארכיטקטורה ,ארכיאולוגיה ,היסטוריה של המדע ,היסטוריה של האומנות ועוד.
הכנס יתקיים בט"ו בשבט תשע"ט ,01.1.0219 ,במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת
תל-אביב.
מוזיאון הטבע שפתח את שעריו לקהל לפני חודשים אחדים הוא המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי,
ומכיל מגוון רחב של תערוכות ותצוגות .המוזיאון מחויב לעידוד סקרנות ,גילוי ולימוד עולם הטבע,
באמצעות מצוינות במחקר המדעי ,בחינוך ,בתערוכות ובהעשרת הידע ,הבילוי וההנאה של הקהל הרחב.
חוקרות/ים ותלמידות/ים מחקר מוזמנות/ים להגיש הצעות להרצאות או למושבים בכנס .על ההצעות להרצאות
בודדות להיות בהיקף של עד  052מילה ,בצירוף שם ,פרטי התקשרות ושיוך מוסדי .נא ציינו האם תעדיפו
להרצות בעברית ובאנגלית ,או שתוכלו להרצות באחת משתי השפות על פי מה שיתואם איתכם מראש על-ידי
ועדת הכנס .הצעות למושבים יכללו עד שלוש הרצאות ויכללו כותרת המושב המוצע ,תקצירי הרצאות עד 052
מילה ,פרטי הדוברים ופרטי מארגן המושב ,וכן הצעה ליו"ר מושב .את ההצעות יש לשלוח
עד לתאריך ה 11.11.0211-לדואר אלקטרוני:
israelenvtlhist@gmail.com
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