Β΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Διεθνές Συμπόσιο

Το ειδώλιο στον βορειοελλαδικό χώρο
από την προϊστορία έως τους ρωμαϊκούς χρόνους

11-13 Οκτωβρίου 2018
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε συνέχεια της Α΄ εγκυκλίου με την οποία σας ενημερώσαμε για την πρόθεση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης να διοργανώσει διεθνές επιστημονικό συμπόσιο με θέμα τα πήλινα ειδώλια στον
βορειοελλαδικό χώρο από την προϊστορία έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, επανερχόμαστε προκειμένου να σας
απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής.
Οι προτεινόμενες θεματικές του συμποσίου είναι οι εξής:










Τυπολογία και εικονογραφία: Ειδώλια σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα (λατρευτικά, οικιστικά, ταφικά κ.ά.),
κλειστά σύνολα, εικονογραφικοί τύποι-ταύτιση και διάδοση
Εργαστήρια και τεχνικές κατασκευής, κέντρα παραγωγής: Παραγωγή, θέματα εξειδίκευσης, διακόσμηση,
οργάνωση και χωροθέτηση εργαστηρίων, τεχνίτες και εργαστήρια, αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε περιοχές ή/και
κέντρα παραγωγής, τοπική παραγωγή και μιμήσεις
Μοντέλα διακίνησης: Ανταλλαγές, εμπόριο, σχέση αγοράς-παραγωγής, ρόλος πελατείας
Χρήσεις (οικιακή, ταφική, λατρευτική) και χρήστες: Παρουσίαση αδημοσίευτων κλειστών συνόλων και
μεμονωμένα τέχνεργα με ασφαλή χρονολόγηση. Αδημοσίευτα ευρήματα πρόσφατων ανασκαφών και επανεξέταση
παλαιότερων ευρημάτων
Αρχαιομετρία: Χρήση αρχαιομετρικών μεθόδων και νέων τεχνολογιών για τον προσδιορισμό τεχνικών στοιχείων
Θεωρητικές προσεγγίσεις: Ερμηνευτικές θεωρίες, συμβολικές και ιδεολογικές έννοιες, ανθρωπολογικές
προσεγγίσεις, κοινωνικές ταυτότητες, ιστορία της έρευνας,
Προβλήματα ορολογίας

Τονίζουμε ότι κύριος στόχος είναι η παρουσίαση αδημοσίευτου υλικού. Οι θεματικές ενότητες είναι συμβατικά
οριοθετημένες και κατά συνέπεια ένα θέμα μπορεί να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Η Επιστημονική
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ανακοινώσεις, εφόσον κρίνει ότι δεν εντάσσονται στο παραπάνω
πλαίσιο.
Οι επίσημες γλώσσες του συμποσίου είναι η ελληνική και η αγγλική και η συμμετοχή σε αυτό μπορεί να γίνει με προφορική
ή με επιτοίχια ανακοίνωση (poster).
Δήλωση συμμετοχής
Η συνημμένη δήλωση συμμετοχής, ο τίτλος και μία περίληψη 200 λέξεων σε μορφή Word θα πρέπει να υποβληθούν στην
οργανωτική επιτροπή έως τις 20 Ιανουαρίου 2018 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
ﬁgurines.amth@gmail.com. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής δεν καλύπτονται από το συμπόσιο.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Η Επιστημονική Επιτροπή
Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, δρ αρχαιολόγος/θεατρολόγος, διευθύντρια ΑΜΘ
Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, δρ αρχαιολόγος, επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων
Arthur Muller, professeur d'archéologie grecque, Université Lille 3
Σεμέλη Πινγιάτογλου, καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας ΑΠΘ
Κατερίνα Ρωμιοπούλου, αρχαιολόγος, επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων
Ευαγγελία Στεφανή, δρ αρχαιολόγος, προϊσταμένη τμήματος κεραμικής, ψηφιδωτών & τοιχογραφιών ΑΜΘ
Κατερίνα Τζαναβάρη, δρ αρχαιολόγος

Η Οργανωτική Επιτροπή
Άννα Αρβανιτάκη, δρ αρχαιολόγος ΑΜΘ
Ηλέκτρα Ζωγράφου, αρχαιολόγος ΑΜΘ
Αγγελική Κουκουβού, δρ αρχαιολόγος ΑΜΘ
Ελεονώρα Μέλλιου, αρχαιολόγος ΑΜΘ
Κατερίνα Μπεχτσή, αρχαιολόγος ΑΜΘ
Ουρανία Πάλλη, αρχαιολόγος ΑΜΘ
Αγγελική Μονέδα, δρ ηλεκτρολόγος μηχανικός & μηχανικός Η/Υ ΑΜΘ
Ρωξάνη Βλαχοπούλου, γραφίστρια ΑΜΘ

