XXIII. ISR Kongresi – 11-15 Temmuz 2022

ISR Yüzüncü Yıl Kongresi
2022’ye Ertelendi!
Sayın Meslektaşlarımız,
Ocak ayından bu yana tanık olduğumuz, kişisel ve / veya profesyonel yaşamlarımız üzerinde çok büyük etkisi
olan küresel koronavirüs salgını, dünya genelindeki kongre ve konferansları da etkiledi.
2021 Temmuz ayındaki ISR kongresi her ne kadar bugünün tarihinden uzak gözükse de, bu sürede kongreyi iyi
bir şekilde organize edebilmeye olanak sağlayan koşulların varlığı hiç garanti edilebilir gibi durmuyor. Bir aşı
veya etkili bir tedavi mevcut olsa bile, ilk etapta uluslararası seyahatler hala zorlayıcı olacak, dünya ekonomisi
önceki durumuna geri dönmeyecek ve yüksek riskli gruplardaki katılımcılar hala seyahat etmeye isteksiz
olacaklar.
İlk başta, 2021'de bir sanal veya hibrit (yarı sanal ve yarı yüz yüze) bir etkinlik organize etmeyi düşündük.
Ancak çok az kişinin katılabilmesi durumunda hibrit kongre çok maliyetli olacaktı, tamamen sanal kongre de
ISR kongrelerinin en önemli özelliklerinden birinin gerçekleşmesine izin vermeyecekti: diğer ülkelerden
meslektaşlarla tanışma ve iletişim kurma fırsatı.
Ana hedefimiz, katılımcıların ve ISR'nin iyiliği için, gereksiz sağlık ve finansal riskler olmadan büyük bir
kongre düzenlemek. Organizasyon Komitesi, 2021'deki koşulların bu amaca ulaşmak için uygun olmayacağına
ve bu nedenle Yüzüncü Yıl Kongresini 11-15 Temmuz 2022'ye ertelemeye karar verdi.
2021 yılı, Uluslararası Rorschach Derneği için (mürekkep lekelerinin yayınlanmasının 100. yılı) çok önemli bir
yıldönümü tarihidir ve kongre ertelenmesine rağmen, Organizasyon Komitesi 2021'de gerçekleşecek projeler ve
faaliyetler üzerinde çalışmaktadır. Bu hepimizi iletişimde tutacak ve 2022 Kongresine hazırlayacaktır. Dahası,
2022 Hermann Rorschach'nın ölümünün yüzüncü yılı olacak ve böylece Kongre'nin zamanlamasını bir yıl
erteleyerek Hermann Rorschach’nın hem hayatını hem de çalışmalarını anabileceğiz.
Umarız hepiniz güvende ve sağlıklısınız ve harika bir ISR 2022 Kongresi’nde sizinle birlikte çalışmayı dört
gözle bekliyoruz!
ISR 2020 ORGANİZASYON KOMİTESİ

ISR 2022 SON BAŞVURU TARİHLERİ
18 HAZİRAN 2021: ÇALIŞMA GRUPLARINA BAŞVURU İÇİN SON TARİH
30 HAZİRAN 2021: VİDEO KABULLERİ İÇİN SON TARİH

30 TEMMUZ 2021: SEÇİLEN ÇALIŞMA GRUPLARININ ONLINE DUYURUSU
1 EYLÜL 2021: KAYITLARIN VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KABULLERİNİN AÇILIŞI
14 OCAK 2022: BİLDİRİ ÖZETLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
14 OCAK 2022: VİDEOLAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
15 NİSAN 2022: ERKEN KAYITLAR İÇİN SON TARİH

