AntropoWeb přináší přední české i zahraniční odborníky.
Pro letní semestr 2013 pozvání přijali:

4. dubna

Dr. Václav Cílek
RNDr. Václav Cílek, CSc. (*1955) je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof a popularizátor vědy. Střední
školu anglicko-svahilskou studoval v Tanzanii, byl zaměstnán v Hornickém ústavu Akademie věd a později stál
v čele znovu vzniklého Geologického ústavu AV ČR, kde nyní působí jako vědecký pracovník. Ve své práci se
zabývá zejména změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací,
nicméně přesahuje i do filosofie, religionistiky, teologie či umění. Je autorem řady knih (např. Krajiny vnitřní
a vnější; Makom - Kniha míst; Krajina z druhé strany). Spolupracuje také s Českým rozhlasem a Českou televizí,
kde byl k vidění jako průvodce televizních pořadů (Kameny v české krajině; Řeka v proudu času) a seriálu
Podzemní Čechy.

30. duna

Prof. Tim Ingold
Tim Ingold (*1948) je profesorem sociální antropologie a zakladatelem Katedry antropologie na Univerzitě
v Aberdeenu. Zaměřuje se mj. na výzkum mezi Sámy a Finy žijícími v Laponsku, stejně tak se zabývá evoluční
teorií v antropologii, vztahem mezi biologií a historií, rolí zvířat v lidské společnosti či ekologií člověka.
V současnosti propaguje bádání podle zásad tzv. „4 As“ – anthropology, archaeology, art and architecture –
spojení těchto čtyř přístupů má podle něj přispět k lepšímu pochopení vztahů mezi lidskými bytostmi
a prostředími, která obývají. Mezi jeho nejvýznamnější publikace lze zařadit knihy Evolution and Social Life
(1986), Key Debates in Anthropology (1996), The Perception of the Environment (2000) či Lines: A Brief History
(2007). Tim Ingold je bezesporu jedním z nejpřednějších antropologů současnosti.

14. května

Prof. Jaroslav Malina
Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (*1945), je antropolog, archeolog, spisovatel. V současné době vyučuje na
Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Počátkem devadesátých let spoluzakládal
Katedru antropologie (nyní Ústav antropologie) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, tři roky stál
v jejím čele jako ředitel, nyní působí jako zástupce ředitele. Je členem našich i zahraničních výborů a institucí
(Vědecká rada Národní galerie v Praze, Společnost pro podporu univerzitních aktivit v Brně a Praze aj.), obdržel
řadu významných akademických ocenění. Ve své vědecké práci se zabývá tématy experimentální a sociokulturní
antropologie a archeologie, petroarcheologie a filozofie vědy; vydal také vědecko-naučné a umělecko-naučné
knihy obracející se k záhadám dávné minulosti a lidské tvořivosti a projevuje se i na poli beletrie. Zahájil první
internetovou encyklopedii antropologie, která se již rozrostla o několik tematicky zaměřených svazků, a založil
časopis Anthropologia integra, ve kterém působí na místě šéfredaktora.

Více informací včetně anotací k přenáškám naleznete na
www.antropoweb.cz

