Бесплатни догађаји за студенте у СКЦ-у
Београд (6. и 8. јун 2017. године)

Уторак, 06. јун, у 19.00 часова, Башта СКЦ-а (у случају кише Нови простор)
Антрополошки разговори #7
Клуб студената етнологије и антропологије (КСЕА), Филозофски факултет Универзитета
у Београду
Антрополошки разговори замишљени су као место отворене дискисије студената
етнологије и антропологије, али и свих младих других дисциплина са тежњом да се
подстакне интердисциплинарни дијалог. Имају за циљ да разматрајући различите теме,
упознају ширу јавност са етнологијом и антропологијом, пољима истраживања и њеном
применом у свакодневном и друштвеном животу.

Значења културе: перспективе примене антрополошког одређења културе изван
научног контекста
Позивамо вас да заједно дискутујемо о култури. Средишњи појам, и најшире одређење
поља интересовања и деловања социокултурне антропологије, култура се истовремено
појављује и у другим друштвено-хуманистичким наукама, уметности, као и у
колоквијалној употреби. На први поглед издваја се као широко познат и прецизно
дефинисан термин. Ипак, већ са првим покушајима њеног прецизнијег одређења
наилазимо на значајне потешкоће које откривају можда и неочекивану комплексност
скривену иза наизглед познате површине.
Подсетићемо се историје идеја и напора усмерених ка разумевању овог неухватљивог
феномена, проћи кроз узбудљив пут од видљивог ка невидљивом, од јавног ка
скривеном, од статичног ка динамичном, уочавајући промене начина на који је модерни
човек видео и разумео себе, друге, и свет у ком се налази. На крају, указаћемо на значај
антрополошког схватања културе и начине на које она могу да функционишу као база за
разумевање, дискутовање и хватање у коштац са савременим друштвеним проблемима.
Видимо се!

_________________________________________________________________

Четвртак, 08. јун, у 19.00 часова, Башта СКЦ-а (у случају кише Мала сала)
Циклус „Путујем и причам“/МИС caffé
Млади истраживачи Србије/међународни волонтерски кампови
То што немате дебео новчаник или богате рођаке у иностранству не значи да треба да
седите код куће. Волонтирање на међународним волонтерским програмима је
јединствена могућност за путовање коју годишње у нашој земљи искористи око 1000
младих.
Дођите да разговарамо о међународним и европским волонтерским програмима и
сазнајте како можете да упознате нове културе, обичаје, језик и мирисе, скоро потпуно
бесплатно.
Волонтирање је све популарније међу младима а лепа вест је и да високошколске
установе све чешће награђују волонтирање и подстичу студенте да се укључе у
волонтерске програме.
Уколико желите да ово лето проведете у узбудљивом међународном окружењу и
притом помогнете, на пример, рестаурацију средњевековног замка у Француској,
детаљно ћемо вас информисати о међународним волонтерским камповима, начину
пријављивања, смештају, организацији пута...
На различитим тематским столовима имаћете прилику да се распитате, дискутујете,
оговарате и разговарате о: међународним волонтерским камповима у Србији и у
иностранству, међународним омладинским разменама и ЕВС програму дугорочног
волонтирања, како јефтино путовати у иностранство, како организовати међународни
волонтерски камп и како постати лидер групе. Или предложите ви тему!
Волонтерски сервис МИС-а постоји 28 година током којих су наши волонтери и
волонтерке учествовали на програмима у преко 80 земаља света. Прошле године смо
разменили волонтере са 88 организација.
Време пријава је у току, зато не пропустите прилику да заузмете своје место.

