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«Ερευνητικά ζητήµατα στην ιστορία της τέχνης:  

από τον ύστερο µεσαίωνα έως την εποχή µας» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 

Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (Ε.Ε.Ι.Τ.), σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 

διοργανώνει το ∆´ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης µε γενικό τίτλο «Ερευνητικά 

ζητήµατα στην ιστορία της τέχνης: από τον ύστερο µεσαίωνα έως την εποχή µας». 

Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα από τις 30 Νοεµβρίου έως τις 2 

∆εκεµβρίου 2012. Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της ερευνητικής 

δραστηριότητας των ιστορικών τέχνης που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό και επιθυµούν να ανακοινώσουν απόψεις, προβληµατισµούς και 

πορίσµατα σχετικά µε την έρευνά τους. Επιδίωξη των διοργανωτών είναι να 

συµπεριληφθούν στο Συνέδριο πρωτότυπες ανακοινώσεις από όλο το φάσµα των 

ερευνητικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της νεώτερης τέχνης και από όλα τα 

επίπεδα της ακαδηµαϊκής έρευνας (υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητοι ερευνητές, 

πανεπιστηµιακοί, επιµελητές µουσείων κ.ά.). Σηµειώνεται ότι η ιδιότητα του µέλους 

της Ε.Ε.Ι.Τ. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή των οµιλητών. 
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν: 

1. αίτηση συµµετοχή, συνοδευόµενη από τον τίτλο και την περίληψη της 

προτεινόµενης ανακοίνωσης (µέγιστη έκταση: 400 λέξεις) 

2. σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και την 

τρέχουσα ιδιότητα του αιτούντος. 

Οι προτάσεις θα απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του ∆´ Συνεδρίου 

Ιστορίας της Τέχνης και θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά απαραιτήτως και 

στις δύο ακόλουθες διευθύνσεις: ndas78@otenet.gr και ioannou@phl.uoc.gr. 

 

Λήξη προθεσµίας υποβολής προτάσεων:30 Ιουνίου 2012. 

 

Όσοι αποστείλουν αίτηση θα λάβουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης της 

περίληψης της πρότασής τους εντός δεκαηµέρου από την ηµεροµηνία αποστολής. 

Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν. Η τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα 

συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα του Συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί στους 

ενδιαφερόµενους το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2012. Οι ανακοινώσεις θα έχουν 

διάρκεια 20 λεπτών. Οι διοργανωτές θα καλύψουν τα έξοδα µετακίνησης των εκτός 

Αθηνών οµιλητών. Θα καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθούν και τα έξοδα δύο 

διανυκτερεύσεων όσων οµιλητών δεν έχουν δυνατότητα καταλύµατος στην Αθήνα. 

Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να προχωρήσει στην έκδοση των 

Πρακτικών του Συνεδρίου. 

 

Σηµαντικές ηµεροµηνίες 

Λήξη προθεσµίας υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου 2012 

Τελική ηµεροµηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 31 Ιουλίου 2012 

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: 30 Νοεµβρίου-2 ∆εκεµβρίου 2012 
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Πληροφορίες για την πορεία της διοργάνωσης του Συνεδρίου θα παρέχονται από την 

ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ι.Τ.: http://eeit.org/ 

Τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ορίσθηκαν από το ∆.Σ. της Ε.Ε.Ι.Τ. σύµφωνα 

µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τής 10
ης

 Μαρτίου 2012. 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

 

Ευθυµία Γεωργιάδου-Κούντουρα, Α.Π.Θ. 

Νίκος ∆ασκαλοθανάσης, Α.Σ.Κ.Τ. 

Παναγιώτης Ιωάννου, Πανεπιστήµιο Κρήτης, µέλος ∆.Σ. Ε.Ε.Ι.Τ. 

Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Αγγελική Πολλάλη, Deree-The American College of Greece, µέλος ∆.Σ. Ε.Ε.Ι.Τ. 

Άρης Σαραφιανός, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µέλος ∆.Σ. Ε.Ε.Ι.Τ. 


