2η Εγκύκλιος

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

«Αναζητώντας ταυτότητες στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης
Θάλασσας»

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος MA in the Classical Archaeology and
the Ancient History of Macedonia της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών
Φοιτητών Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τίτλο «Ερμηνεύοντας τις ταυτότητες στο
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας». Το συνέδριο θα
διεξαχθεί στις 2- 4 Απριλίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδας στη Θέρμη.
Η θεματική του συνεδρίου εστιάζει στους διαφορετικούς τρόπους σκιαγράφησης,
αποτύπωσης και πρόσληψης της ταυτότητας από τους Προϊστορικούς Χρόνους μέχρι
και την Ύστερη Βυζαντινή Εποχή, μέσα από τους επιστημονικούς κλάδους της
Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και άλλων συναφών πεδίων, όπως η Κοινωνική
Ανθρωπολογία. Στόχοι είναι αφενός η ενθάρρυνση νέων ερευνητών να συμμετάσχουν
στο Συνέδριο, παρουσιάζοντας θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους και αφετέρου
η δημιουργία ενός παραγωγικού διαλόγου.
Επιμέρους θεματικοί άξονες:


Η πρόσληψη της ταυτότητας στις αρχαίες γραμματειακές πηγές



Η αναζήτηση ταυτοτήτων μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα



Η κοινωνική και πολιτική παράμετρος της ταυτότητας



Οικονομία – Νομισματική – εμπόριο



Ταφικά έθιμα



Θρησκεία και Λατρείες
*Οι θεματικές ενότητες είναι δυνατό να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις
προτάσεις που θα υποβληθούν.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές εν ενεργεία, καθώς και σε
κατόχους διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι
ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 λεπτά και μπορούν να
πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Δήλωση συμμετοχής:
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να αποστείλουν τα εξής


Τον τίτλο και την περίληψη του θέματός τους σε περίπου 200 λέξεις μαζί με 5 λέξεις
κλειδιά



Ονοματεπώνυμο



Ιδιότητα



Πανεπιστήμιο φοίτησης



Τηλέφωνο επικοινωνίας



E-mail

Οι περιλήψεις μαζί τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να σταλούν έως και τις 15
Οκτωβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ihu.conference@gmail.com. Για
οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στην παραπάνω ηλεκτρονική
διεύθυνση.

Η οργανωτική επιτροπή,

Μαρία Αντωνιάδου
Ελπινίκη Βασιλοπούλου
Στυλιανή Λαμτσίδου
Βασιλική Σπαθοπούλου
Αναστάσιος Στοΐδης
Χριστιάνα Χανταβαρίδου

2nd Circular

INTERNATIONAL CONFERENCE OF POSTGRADUATE STUDENTS OF
HISTORY AND ARCHAEOLOGY

“Interpreting identities in the Eastern Mediterranean and the Black Sea”

The postgraduate students of the MA in the Classical Archaeology and the Ancient
History of Macedonia at the International Hellenic University are organizing the
International

Conference

entitled

“Interpreting

identities

in

the

Eastern

Mediterranean and the Black Sea”. The conference will be held on 2-4 April 2020 at
the International Hellenic University in Thermi, Thessaloniki.
The subject of the conference focuses on the different perspectives of outlining,
capturing and interpreting identities from Prehistory to Late Byzantine Era, through
the disciplines of History, Archaeology and other relevant fields such as Social
Anthropology. The aim is to encourage young researchers to participate in the
conference by presenting topics related to their interests and to engage in a lively and
productive scholarly discourse.

Specific but not exclusive themes of interest include the following:


The perception of identities in the ancient literary sources



Detecting identities through the archaeological evidence



Social and political parameter of identities



Economy – Ancient Numismatics – Trade



Burial customs



Religion and Cults

*Topics can be enhanced or modified accordingly with the submitted proposals

The conference welcomes submissions by post-graduate (Master's) students or people
who hold a post-graduate degree from Greece and abroad. Papers should not exceed
20 minutes and can be presented either in Greek or English.

Participation
Those who are interested in participating should kindly send the following:


The title and an abstract of around 200 words along with 5 keywords



Name and Surname



Academic affiliation



University



Contact information

Paper proposals should be submitted by 15 October 2019 via e-mail to
ihu.conference@gmail.com. For any additional information please contact the above
e-mail address.

Organizing Committee:
Maria Antoniadou
Christiana Chantavaridou
Styliani Lamptsidou
Vasiliki Spathopoulou
Anastasios Stoidis
Elpiniki Vasilopoulou

