Εθνικό και Καποδιςτριακό
Πανεπιςτόμιο Αθηνών
Υιλοςοφικό χολό
Σμόμα Μουςικών πουδών

Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο
Θεςςαλονύκησ
χολό Καλών Σεχνών
Σμόμα Μουςικών πουδών

Ιόνιο Πανεπιςτόμιο
χολό Μουςικόσ και
Οπτικοακουςτικών Σεχνών
Σμόμα Μουςικών πουδών

Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ
χολό Κοινωνικών, Ανθρωπιςτικών Επιςτημών και Σεχνών
Σμόμα Μουςικόσ
Επιςτόμησ και Σϋχνησ

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ
υπό την αιγύδα τησ Ελληνικόσ Μουςικολογικόσ Εταιρεύασ
Κϋρκυρα, 30 Οκτωβρύου – 1 Νοεμβρύου 2015
Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ
Ο ιδιαύτερα επιτυχημϋνοσ θεςμόσ των διατμηματικών μουςικολογικών ςυνεδρύων
ςυνεχύζεται για ϋβδομη ςυναπτό χρονιϊ – και δεύτερη υπό την αιγύδα τησ Ελληνικόσ
Μουςικολογικόσ Εταιρεύασ – φιλοξενούμενοσ για πρώτη φορϊ ςτην Κϋρκυρα και
ςυναςπύζοντασ πλϋον τισ οργανωτικϋσ δυνϊμεισ και των τεςςϊρων πανεπιςτημιακών
τμημϊτων μουςικόσ και μουςικολογύασ των ελληνικών πανεπιςτημύων, ότοι των
Σμημϊτων Μουςικών πουδών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, του
Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών και του Ιονύου Πανεπιςτημύου,
καθώσ και του Σμόματοσ Μουςικόσ Επιςτόμησ και Σϋχνησ του Πανεπιςτημύου
Μακεδονύασ.
Σο ςυνϋδριο θα λϊβει χώρα από την Παραςκευό, 30 Οκτωβρύου, μϋχρι την Κυριακό,
1 Νοεμβρύου 2015, με ειδικό θϋμα: «Μουςική, λόγοσ και τέχνεσ». το πλαύςιο του 7ου
Διατμηματικού υνεδρύου θα γύνουν δεκτϋσ προτϊςεισ εύτε για ειςηγόςεισ εύτε για
ανοικτϋσ ςυζητόςεισ πϊνω ςε τρεισ κύριουσ θεματικούσ ϊξονεσ, που θα διεξαχθούν
ανϊλογα ςε ςυγκεκριμϋνουσ χώρουσ, ωσ εξόσ:
1. «Μουςικό και εικαςτικϋσ τϋχνεσ» – Δημοτικό Πινακοθόκη Κϋρκυρασ, Παλαιϊ
Ανϊκτορα (Αγύων Μιχαόλ και Γεωργύου).
2. «Μουςικό και λόγοσ» – Εταιρεύα Κερκυραώκών πουδών, Θεοδώρου Μακρό 2 &
Κώςτα Δαφνό (πρώην πϊροδοσ Αρςενύου), Μουρϊγια.

3. «Μουςικό, λόγοσ και τϋχνεσ ςτα Επτϊνηςα» – Υιλαρμονικό Εταιρεύα Κερκύρασ,
Νικηφόρου Θεοτόκη 10.
Παρϊλληλα, ςτο κτόριο τησ Πρυτανεύασ τησ Ιονύου Ακαδημύασ (Καποδιςτρύου 2) θα
φιλοξενηθούν και ϊλλεσ ςυνεδρίεσ ανεξάρτητησ θεματικήσ, ςτισ οπούεσ οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναπτύξουν οποιοδόποτε ϊλλο μουςικολογικό θϋμα
εμπύπτει ςτα ερευνητικϊ ενδιαφϋροντϊ τουσ.
Σο ςυνϋδριο θα διεξαχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα και ςε αυτό καλούνται να
ςυμμετϊςχουν με εικοςϊλεπτεσ ειςηγόςεισ:


Μϋλη Δ.Ε.Π. των Σμημϊτων Μουςικών πουδών των Πανεπιςτημύων Αθηνών,
Θεςςαλονύκησ και Ιονύου, καθώσ και του Σμόματοσ Μουςικόσ Επιςτόμησ και
Σϋχνησ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ.



Μϋλη Δ.Ε.Π. ϊλλων πανεπιςτημιακών τμημϊτων, τα οπούα ϋχουν ειδικότητα και
ϊμεςη ςυνϊφεια με το αντικεύμενο του ςυνεδρύου.



Διδϊκτορεσ μουςικολογύασ και ειδικού μελετητϋσ, κϊτοχοι ακαδημαώκόσ θϋςησ ό
μη.



Τποψόφιοι διδϊκτορεσ μουςικολογύασ (υπό προώποθϋςεισ).*



Μεταπτυχιακού φοιτητϋσ μουςικολογύασ ςε ομϊδα υπό την επύβλεψη (και μετϊ
από ϋγκριςη) μελών Δ.Ε.Π.*

Ωσ καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τύτλου ανακούνωςησ, περύληψησ (150-200
λϋξεων) και ςύντομου βιογραφικού ςημειώματοσ (100-200 λϋξεων) ορύζεται η 30ή
Ιουνίου 2015. Σα παραπϊνω θα πρϋπει να αποςταλούν εγκαύρωσ ςτην ακόλουθη
ηλεκτρονικό διεύθυνςη: eemconf2015@gmail.com.
Συντονίςτρια του ςυνεδρίου:
Αναςταςύα ιώψη, Ιόνιο Πανεπιςτόμιο
Επιςτημονική επιτροπή του ςυνεδρίου:
Πϊνοσ Βλαγκόπουλοσ, Ιόνιο Πανεπιςτόμιο
Νύκοσ Μαλιϊρασ, Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών
Εύη Νύκα-αμψών, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ
Φϊρησ Ξανθουδϊκησ, Ιόνιο Πανεπιςτόμιο
Νύκοσ Σςούχλοσ, Ιόνιο Πανεπιςτόμιο
Οργανωτική επιτροπή του ςυνεδρίου:
Πϋτροσ Βούβαρησ, Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ
Κώςτασ Καρδϊμησ, Ιόνιο Πανεπιςτόμιο
Γιώργοσ Κοκκώνησ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπεύρου
Νύκοσ Μπούκασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονύων Νόςων
Ιωϊννησ Υούλιασ, Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών
* Προςοχό: Οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ και μεταπτυχιακού φοιτητϋσ μουςικολογύασ υποχρεούνται να
αποςτεύλουν μϋχρι τισ 30 Ιουνύου 2015 τύτλο ανακούνωςησ, βιογραφικό ςημεύωμα αλλϊ και εκτενή
περίληψη (300-400 λϋξεων), η οπούα θα αξιολογηθεύ από τα μϋλη των επιτροπών του ςυνεδρύου. Για
όςεσ από αυτϋσ τισ προτϊςεισ υπϊρξει θετικό ειςόγηςη, θα ζητηθεύ ςε δεύτερη φϊςη μια πιο
ευςύνοπτη εκδοχό τησ περύληψησ (150-200 λϋξεων) για τισ ανϊγκεσ του ϋντυπου προγρϊμματοσ
του ςυνεδρύου.

