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מטרת הכנס היא להפגיש בין חוקרים ממגוון רחב של תחומים לשיתוף ודיון בגישות לביצוע עבודת שדה באפריקה.
ישנה קהילה רחבה של חוקרים ישראליים ,בשלבים שונים של הקריירה האקדמית שלהם ,העוסקים כיום במחקר
המבוסס על סוג כלשהו של עבודת שדה באפריקה .עבור אותם חוקרים ,עבודת השדה סיפקה שפע של מידע וממצאים
רבי ערך אשר העשירו משמעותית את עבודת המחקר ואת ההתפתחות האינטלקטואלית שלהם .במקביל ,הם התמודדו
עם מגוון אתגרים מתודולוגיים ,תיאורטיים ומעשיים במהלך עבודת השדה שלהם באפריקה.
כנס זה יספק הזדמנות להשוות גישות ולהכווין לכיוונים חדשים.
הסימפוזיון נועד למסד ולפתח שיח בין חוקרים ,שרבים מהם ערכו את המחקר שלהם עד היום ללא היתרונות העצומים
של דיאלוג ,דיון אינטלקטואלי ושיתוף פעולה בעשייה.
אנו מבקשים תקצירים העוסקים במגוון רחב של נושאים הקשורים לחוויות במהלך עבודת השדה באפריקה.
ניתן להתייחס לגישות תיאוריתיות לעבודת שדה ,אך הדגש הוא על עקרונות מעשיים ומתודולוגיים .הפרזנטציות צריכות
להתייחס לתהליכים ולשיקולים המנחים את החוקר\ת בתכנון ,יישום ועיבוד חוויות עבודת השדה.
אנו מקווים כי החוקרים יהיו מוכנים לחלוק תובנות הן מהצלחותיהם והן מהמכשולים שנתקלו בהם במהלך העבודה.
להלן רשימה של נושאים אפשריים (ניתן להציע נושאים נוספים):



איך לבחור אתר למחקר? מה יש לקחת בחשבון בתהליך הזה? כיצד הבחירה משפיעה על המחקר?



תכנון נסיעת המחקר  -הקמת שותפויות ,מציאת מארחים ומכשולים בירוקרטיים.



אתגרים מקומיים  -סביבתיים ,פוליטיים ,תרבותיים וטכנולוגיים ,גורמים המשפיעים על ההצלחה או הכישלון של
עבודת שדה באפריקה.



איתור מקורות מידע  -אילו סוגים של מכשולים עומדים בדרך להשגת מקורות מידע באפריקה?



עבודה עם עוזרי מחקר באפריקה  -אתגרים ,יתרונות ולקחים



התמודדות עם שונות תרבותית  -אילו אתגרים הנסיבות תרבותיות ספציפיות מציגות בפני החוקר המערבי באפריקה?



אינפורמנטים מקומיים וחוקרים מערביים  -האם ישנן ציפיות סותרות בין החוקר והמודיע המקומי? כיצד נושא זה
משפיע על תוצאות המחקר?



ארכיונים באפריקה  -נסיבות מקומיות ,האתגרים ו\או היתרונות שהם מציעים



הגדרת התחום  -מה הן הדרכים החלופיות בהן ניתן להגדיר את "השדה" באפריקה? כיצד הגדרה רחבה יותר עשויה
לפתוח אפיקים חדשים למחקר?



לתרגם את המקומי  -אילו סוגים של מכשולים מוצגים על ידי חוסר ידע של שפות מקומיות וכיצד ניתן להתמודד
עמם?

אנו מעודדים חוקרים -סטודנטים מתארים מתקדמים (תואר שני ומעלה)  ,עמיתי הוראה וסגל בכיר ,מכלל הדיסציפלינות
להשתתף ולחלוק את חוויותיהם ,שיח רחב יאפשר הזדמנויות חשובות לקידום מחקר בנושא אפריקה בישראל.

המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיש תקציר עד  211מילים
עד ה 01 -באפריל ,3102 ,לדוא"לafrica@bgu.ac.il -

נשמח להשתתפותכם!
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