
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τα νέα πορίσματα της έρευνας σχετικά με
κυριλλο-μεθοδιανό έργο, τις βυζαντινο-σλαβικές σχέσεις γενικότερα, αλλά και τις
σύγχρονες διαστάσεις της επαφής του Βυζαντίου με τον κόσμο των Σλάβων.

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τον ομότιμο καθηγητή του
Α.Π.Θ. και ακαδημαϊκό, κ. Αντώνιο-Αιμίλιο Ταχιάο, τον ομότιμο καθηγητή Α.Π.Θ.
κ.Γεώργιο Βελένη, την ομότιμη καθηγήτρια του Α.Π.Θ. κα Χρυσάνθη
Μαυροπούλου-Τσιούμη, τον ομότιμο καθηγητή και τέως Πρύτανη Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,  κ.Ιωάννη Τσεκούρα, τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κ.
Μιχαήλ Τρίτο, τον Πρόεδρο του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.Νίκο Μαραντζίδη, τον αναπλ.Καθηγητή
Α.Π.Θ. κ.Αθανάσιο Σέμογλου, τον επίκ.Καθηγητή Α.Π.Θ. κ.Ηλία Ευαγγέλου, την
Λέκτορα του Α.Π.Θ. κα Αγγελική Δεληκάρη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του
Yale, κ.Harvey Goldblatt, τον καθηγητή της Σορβόννης, Διευθυντή του Κέντρου
Σλαβικών Μελετών Παρισίων, κ. Pierre Gonneau, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
της Φλωρεντίας, Πρόεδρο της Ενώσεως Ιταλών Σλαβολόγων, κ.Marcello Garzaniti,
το ανώτατο στέλεχος του Ινστιτούτου Ρωσικής Λογοτεχνίας της Ρωσικής Ακαδημίας
Επιστημών στην Αγία Πετρούπολη, κ.Gelian Prohorov και την καθηγήτρια
Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο UC Barkeley, κα Μαρία Μαυρουδή.
Της επιστημονικής επιτροπής προΐσταται ο ομότιμος καθηγητή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ακαδημαϊκός, κ. Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος.

Υποβολή προτάσεων :

 μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης
cyrilmethodius2013@thessaloniki.gr

 ολοκληρώνεται την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2013
 Οι γλώσσες υποβολής είναι τα ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά
 η υποβολή εργασίας θα πρέπει να γίνει σε αρχείο MS Word

Εργασίες Συνεδρίου: ο κατάλογος των  ομιλητών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20
Αυγούστου.



Μορφή υποβολής εργασίας:
Το σχετικό αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-τίτλο της εργασίας
- ονοματεπώνυμο και ιδιότητα συγγραφέων εργασίας με τον αντίστοιχο φορέα
εκπροσώπησης (εφόσον υπάρχει)
- στοιχεία επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη υποβολή πρότασης
-περίληψη υποβαλλόμενης εργασίας (έως 300 λέξεις)

Προτεινόμενη μορφή κειμένου : Times New Roman 12-pitch font, double spaced, 1-
inch (2.5 cm) margin

Θεματικές Ενότητες: παρακαλείστε να επιλέξετε τη θεματική ενότητα στην οποία
ανήκει κάθε υποβαλλόμενη εργασία

Οι ανακοινώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις.
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην αγγλική, ρωσική και ελληνική γλώσσα.
Οι τυπωμένες εισηγήσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 8.000 λέξεις.
Θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των εισηγητών από το Δήμο
Θεσσαλονίκης.


