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  קול קורא

 לכנס הארצי השני של אגודת ההיספניסטים בישראל

 

שייערך באוניברסיטה , אגודת ההיספניסטים בישראל שמחה להכריז על פתיחת ההרשמה לכנס הארצי השני

 .2023במרץ  03-העברית בירושלים ב

 

 הכנסנושאי 

, היסטוריה, ספרות, לשון: או והפורטוגזית/הכנס יוקדש לכל למחקרים שיש להם נגיעה לעולם דובר הספרדית ו

 . מדעי החברה וכיו״ב, פילוסופיה, תרבות

 

 הצגה בכנס

לרשות כל אחד ואחת מהדוברים . עברית או ערבית, אנגלית, פורטוגזית, ניתן להציע מחקרים מקוריים בספרדית

הוועדה המדעית של הכנס שומרת לעצמה את . יש לצרף להצעה גרסה מקוצרת של קורות חיים. דקות 20יעמדו 

 .הזכות שלא לקבל הרצאות שתוכנן או רמתן האקדמית תימצא בלתי מתאימה

 

 הרשמה 

 :2022בספטמבר  30את המסמכים הבאים עד לתאריך הכנס המעוניינים ישלחו למזכירות 

 (.לקול קורא זהמצורף )טופס הרשמה . 1

 .קורות חיים. 2

 .מילים 250-300כותרת ההרצאה ואבסטרקט באורך של . 3

 (ש״ח 053)קבלה על תשלום דמי חבר לאגורת ההיספניסטים בישראל . 4

 

 .2322, באוקטובר 00-קבלה לכנס תישלח למועמדים עד ל-הודעה מטעם הוועדה המארגנת על קבלה או אי

תעריף מוזל , ש״ח 100תעריף רגיל )תבקשו לשלם את דמי ההרשמה לכנס מועמדים שהצעותיהם יתקבלו י

 .2322, בנובמבר 30וזאת עד ליום , (ש״ח 50לסטודנטים 

 

 פרטי קשר

אמצעים טכניים , הרשמה לכנס, הרשמה לאגודת ההיספניסטים בישראל, בקשת מידע)בכל עניין הנוגע לכנס 

 . hispanistas.israel@gmail.comהמייל לפנות לכתובת  ניתן( הנדרשים להרצאות וכיו״ב

סניף , בנק הדואר, אגודת ההיספניסטים בישראלע״ש  9268128תשלומים יש לבצע בהעברה בנקאית לחשבון 

001.  
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 מארגני הכנס
 

 

 פרופ׳ מירנה סולוטורבסקי: נשיאה לשם כבוד

 אהרון לובלסקי, גולדברג. פ פלורינדה: ריכוז

 רות פיין: ייעוץ

 יעל שרם: מזכירות

 רוזלי סיטמן, אור חסון, סינתיה גבאי, דניאל בלאושטיין: ועדה מארגנת

, ענבל עופר, איבון לרנר, קלאודיה קדר, ינאי ישראלי, עינת דוידי, לאונרדו כהן, מריה קפלושניק: ועדה מדעית

 סילבינה שאמא גסר, רענן ריין, שמואל רפאל, אלדינה קינטנה, אליעזר פאפו
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 טופס הרשמה
 

 הכנס הארצי השני 

 (2320) אגודת ההיספניסטים בישראל של

hispanistas.israel@gmail.com 

 

 

 ___________________________________________________ שם משפחה 

 ___________________________________________________ שם פרטי 

 ___________________________________________________  מוסד 

 ___________________________________________________  כתובת

 ___________________________________________________ דואר אלקטרוני  

 ___________________________________________________  טלפון 

 ___________________________________________________  ווטסאפ  
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