Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών προτίθεται να πραγµατοποιήσει Σεµινάριο µε θέµα
Τοπική Ιστορία: Ανιχνεύοντας χρήσεις των ιστορικών πηγών, το οποίο θα απευθύνεται
σε καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος του Σεµιναρίου είναι, µε αφορµή
τη διδασκαλία του µαθήµατος της Τοπικής Ιστορίας, να συζητηθούν µε τους
εκπαιδευτικούς που θα συµµετάσχουν οι δυνατότητες αξιοποίησης των προσφερόµενων
για τη µελέτη της Τοπικής Ιστορίας ιστορικών πηγών, καθώς και τα προβλήµατα που
συχνά τίθενται κατά τη χρησιµοποίησή τους. Οι συναντήσεις θα πραγµατοποιούνται κάθε
Παρασκευή κατά τις ώρες 18.00-20.00, σε αίθουσα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών
(Βασιλέως Κωνσταντίνου 48). Εισηγητές θα είναι ερευνητές και συνεργάτες του
Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 30 Σεπτεµβρίου
2014 υποβάλλοντας συµπληρωµένο τo επισυναπτόµενο έγγραφο. Για την καλύτερη
οργάνωση του Σεµιναρίου ο αριθµός των συµµετεχόντων δεν θα υπερβεί τους 40. Σε
περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθµό αυτό, θα γίνει κλήρωση. Στους
συµµετέχοντες θα χορηγηθεί στο τέλος του Σεµιναρίου βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι συµµετέχοντες θα καταβάλουν συνολικά 50 Ευρώ, ποσό που θα καλύψει το εποπτικό
υλικό και επιλεγµένες εκδόσεις του Ινστιτούτου που θα τους δοθούν.
Παρακαλούµε οι αιτήσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην επιστηµονική υπεύθυνη του
Σεµιναρίου Σοφία Ματθαίου, εντεταλµένη ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ (ηλεκτρονική διεύθυνση:
sofmat@eie.gr)
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Πρ όγρ αµµα
3.10.2014
Σοφία Ματθαίου (Εντεταλµένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Η χρησιµότητα των βιογραφιών για τη µελέτη της ιστορίας ενός τόπου
10.10.2014
Χρήστος Λούκος (Οµότ. Καθηγητής Παν. Κρήτης)
Μερικές σκέψεις για τη µελέτη ενός κοινωνικού σχηµατισµού. Το παράδειγµα της
Ερµούπολης
17.10.2014
Δηµήτρης Δηµητρόπουλος (Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Όψεις της καθηµερινότητας µέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα και άλλα τεκµήρια (17ος19ος αι.)
24.10.2014
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης (Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Τοπική πολιτισµική ιστορία
31.10.2014
Κατερίνα Δέδε (Δρ. Ιστορίας, Τεχν. Έρευνας ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Τύπος: Μια πολλαπλά χρήσιµη πηγή
7.11.2014
Χρήστος Χρυσανθόπουλος (υπ. Δρ. Ιστορίας Παν. Αθηνών)
Η ιστορική έρευνα στον ψηφιακό χώρο. Τεκµήρια και εργαλεία
14.11.2014
Αλεξάνδρα Σφοίνη (Εντεταλµένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Ιστορίες για την πόλη της Αθήνας (17ος-19ος αι.)
21.11.2014
Ευγενία Δρακοπούλου (Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Οι µαρτυρίες των χριστιανικών επιγραφών και της θρησκευτικής τέχνης για την ιστορία
ενός τόπου. Το παράδειγµα της Καστοριάς
28.11.2014
Γιώργος Κουτζακιώτης (Εντεταλµένος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Αναζητώντας στον χώρο και στον χρόνο µια κοινότητα ψαράδων-αγροτών: Προβλήµατα
τεκµηρίωσης της προφορικής παράδοσης
5.12.2014
Ουρανία Πολυκανδριώτη (Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Η λογοτεχνική ηθογραφία, ως πηγή τοπικής ιστορίας και τα όριά της

12.12.2014
Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου (Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Πηγές για την ιστορία µιας πόλης της Μακεδονίας: η Κοζάνη και η περιοχή της
19.12.2014
Παναγιώτης Μιχαηλάρης (Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Μια απόπειρα συγγραφής της ιστορίας ενός χωριού της Λέσβου: η συνεργασία ενός
τοπικού λογίου µε έναν λόγιο µοναχό

