15th IATS Seminar
Paris, France, 7 to 13 July 2019
First Announcement
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15th IATS Seminar
Paris, France, 7 to 13 July 2019
First Announcement
2019 will mark the Fortieth Anniversary of the foundation of the International
Association for Tibetan Studies at St. John’s College, Oxford, under the leadership of
the late Michael Aris. In celebration of the steady growth of the IATS that has ensued,
we are honoured to host the 15th IATS Seminar in Paris, France, from Sunday 7 to
Saturday 13 July 2019.
The seminar is organized collaboratively by the INALCO, the French National Centre
for Scientific Research (CNRS), the École Pratique des Hautes Études (EPHE), and
the French School of Asian Studies (EFEO). The members of the convening committee
are Fabienne Jagou (EFEO), Matthew Kapstein (EPHE), Françoise Pommaret
(CNRS), Françoise Robin (INALCO), and Nicolas Sihlé (CNRS).
The principal venue for the Seminar will be the National Institute of Asian Languages
and Civilizations (INALCO) in Paris’s 13th District. Information concerning lodging
for participants will be communicated in a subsequent announcement.
A dedicated website for the Paris IATS2019 is under construction and will be made
available early in 2018, including detailed information regarding the submission of
proposals, registration, and housing. It is anticipated that the registration fee for the
Seminar will be 300 euros. IATS attendees will be responsible for their own
transportation and housing costs, in addition to the registration fee, though a small
number of fellowships will be available, with preference given to scholars from Tibetan
areas. The registration fee includes lunches throughout the conference. Sightseeing
programs will also be available, but at additional cost.
Those who wish to organize panels at IATS2019 are invited to submit brief proposals.
Please be sure to include your name, title, affiliation, e-mail address, proposed panel
title, and a short description (not more than 150 words) to: iats2019panels@sciencesconf.org. Names of proposed participants are not required at this time.
Panel proposals received before 21 December 2017 and accepted by the organizing
committee will be included in the information diffused when the seminar website is
announced.

15e Séminaire de l’IATS
Paris, France, 7-13 juillet 2019
Première circulaire
2019 marquera le quarantième anniversaire de la fondation de l’Association
Internationale d’Études Tibétaines, au Collège Saint John, à Oxford, à l’initiative du
regretté Michael Aris. En hommage au développement considérable de l’IATS depuis sa
création, nous sommes honorés d’accueillir le 15e Séminaire de l’IATS à Paris (France),
du dimanche 7 au samedi 13 juillet 2019.
Le Séminaire est organisé conjointement par l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO), le Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) et l’École française d’ExtrêmeOrient (EFEO). Les membres du comité organisateur sont Fabienne Jagou (EFEO),
Matthew Kapstein (EPHE), Françoise Pommaret (CNRS), Françoise Robin
(INALCO) et Nicolas Sihlé (CNRS).
Le Séminaire se déroulera à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
(INALCO) dans le 13e arrondissement de Paris. Des informations relatives à
l’hébergement seront communiquées ultérieurement.
Un site web dédié au Séminaire IATS2019 à Paris est en cours d’élaboration et sera
ouvert au début de l’année 2018. Il inclura des informations détaillées relatives à la
soumission des propositions, à l’inscription et à l’hébergement. Les frais d’inscription au
Séminaire devraient s’élever à 300 euros. S’y ajouteront les dépenses de transport et
d’hébergement qui seront à la charge des participants au Séminaire de l’IATS.
Toutefois, un certain nombre d’aides seront offertes, notamment pour les chercheurs
issus de l’aire tibétaine. Les frais d’inscription incluent les déjeuners pris pendant le
Séminaire. Des excursions et visites payantes seront également proposées.
Les propositions de panels peuvent d’ores et déjà être adressées aux organisateurs à
l’adresse courriel iats2019-panels@sciencesconf.org. Elles devront comprendre le nom, le
titre, l’affiliation et l’adresse courriel du ou des organisateurs, ainsi qu’un titre et une
courte description (150 mots maximum) du panel. À ce stade, il n’est pas nécessaire
d’indiquer les noms des participants aux panels. Les propositions de panels reçues avant
le 21 décembre 2017 et acceptées par le Comité d’organisation seront mentionnées dans
la circulaire qui sera diffusée pour annoncer l’ouverture du site web du Séminaire.

Bienvenue à Paris !
Welcome to Paris!
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