ΒΥΗΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΥΡΟΥ

Δεφτερο Ετιςιο Συνζδριο Βυηαντινϊν και
Μεςαιωνικϊν Σπουδϊν (ΣΒΜΣ) 2018
ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΕΙΣΘΓΘΣΕΩΝ
Kαταληκτική ημερομηνία δηλώςεων ςυμμετοχήσ: 15η Σεπτεμβρίου 2017
Θ Βυηαντινολογικι Εταιρεία Κφπρου απευκφνει πρόςκλθςθ υποβολισ ειςθγιςεων για το Δεφτερο
Ετιςιο Συνζδριο Βυηαντινϊν και Μεςαιωνικϊν Σπουδϊν, που κα πραγματοποιθκεί ςτθ Λευκωςία τθσ
Κφπρου ςτισ 12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2018.
Επίτιμοσ Ρρόεδροσ: Βάςοσ Καραγιϊργθσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ, Ρανεπιςτιμιο Κφπρου
Κεντρικόσ Ομιλθτισ: Holger Klein, Κακθγθτισ, Columbia University
Eρευνθτζσ, υποψιφιοι διδάκτορεσ και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ καλοφνται να παρουςιάςουν ειδικζσ
μελζτεσ, ερευνθτικζσ εργαςίεσ και προγράμματα, αλλά και εκκζςεισ ζργων ςε εξζλιξθ, ςτα πεδία τθσ
Iςτορίασ, Aρχαιολογίασ, Tζχνθσ, Aρχιτεκτονικισ, Λογοτεχνίασ, Φιλοςοφίασ και Θεολογίασ ςτθν Κφπρο και
τθν Ανατολικι Μεςόγειο κατά τθ Βυηαντινι, Μεςαιωνικι και Οκωμανικι περίοδο.
Γλϊςςεσ Συνεδρίου: Ελλθνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Επιςτθμονικι και Οργανωτικι Επιτροπι:
Νικόλασ Μπακιρτηισ (Ρρόεδροσ), Ανδρζασ Φοφλιασ, Μαρία Ραρανι, Σταφροσ Γεωργίου, Ουρανία
Ρερδίκθ, Ντόρια Νικολάου, Χριςτίνα Κάκκουρα, Ανδριανι Γεωργίου,
Ευκυμία Ρροικι, άνια Μιχαιλ, Θωμάσ Κωςτι, Δζςποινα Ραπαχαραλάμπουσ, Μαρία Σκορδι

Υποβολι δθλϊςεων ςυμμετοχισ (βλ. οδθγίεσ παρακάτω):
Τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο ςυνζδριο πρζπει να ςυνοδεφει περίλθψθ ζκταςθσ 300 ζωσ 500 λζξεων,
που να ςυνοψίηει το περιεχόμενο τθσ προτεινόμενθσ παρουςίαςθσ και να υποδεικνφει τθν
πρωτότυπθ επιςτθμονικι τθσ ςυνειςφορά.
Ραρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία ςασ και να υποβάλετε τισ περιλιψεισ ςασ
χρθςιμοποιϊντασ τισ θλεκτρονικζσ μασ φόρμεσ ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ:
Υποβολι περιλιψεων: https://goo.gl/forms/p6YuDDaxyhhMkP9K2
Ρροτάςεισ για ςυνεδρίεσ, που να περιλαμβάνουν μζχρι και πζντε ςυμμετοχζσ μποροφν να
υποβλθκοφν μαηί από τον ςυντονιςτι τθσ προτεινόμενθσ ςυνεδρίασ μαηί με τον τίτλο τθσ.
Υποβολι ςυνεδριϊν: https://goo.gl/forms/syk6GQTCqUCFAsdn1
Οι προτεινόμενεσ ςυμμετοχζσ κα αξιολογθκοφν με βάςθ το περιεχόμενο των υποβλθκζντων
περιλιψεων. Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα κοινοποιθκοφν ςτουσ ςυγγραφείσ με θλεκτρονικό
μινυμα ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου 2017. Οι αποδεκτζσ παρουςιάςεισ κα οργανωκοφν ςε ςυνεδρίεσ
ανάλογα με τθ κεματικι τουσ. Ο κάκε ειςθγθτισ δφναται να ςυμμετζχει με μία και μόνο παρουςίαςθ,
θ οποία να μθν υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Οι περιλιψεισ κα δθμοςιευκοφν ςτο "Βιβλίο Ρεριλιψεων"
του ςυνεδρίου.

Βραβεία Καλφτερων Ειςθγιςεων Φοιτθτϊν
Οι καλφτερεσ ειςθγιςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ι υποψθφίων διδακτόρων κα επιλεγοφν και κα
βραβευτοφν με το πζρασ του ςυνεδρίου.

Φοιτθτικζσ Υποτροφίεσ
Μικρόσ αρικμόσ υποτροφιϊν κα είναι διακζςιμοσ ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψθφίουσ
διδάκτορεσ προσ ενίςχυςθ των εξόδων ςυμμετοχισ τουσ. Θ επιλογι κα γίνει επί τθ βάςει τθσ
υποβλθκείςασ περίλθψθσ και οικονομικϊν κριτθρίων.
Το ςυνζδριο οργανϊνεται από τθν Βυηαντινολογικι Εταιρεία Κφπρου.
Για τθν Βυηαντινολογικι Εταιρεία Κφπρου και πλθροφορίεσ εγγραφισ ςτθν Εταιρεία, επιςκεφκείτε τθν
ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ: http://www.byzantinistsociety.org.cy
Για ερωτιςεισ επικοινωνείτε με τθ διεφκυνςθ: cbms2018@byzantinistsociety.org.cy

Οδθγίεσ για προετοιμαςία των δθλϊςεων ςυμμετοχισ και των περιλιψεων:
Στθν θλεκτρονικι φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ, κα ςασ ηθτθκοφν οι παρακάτω πλθροφορίεσ:
Πνομα, τίτλοσ, κζςθ, ιδρυματικι ςχζςθ (π.χ. Υποψιφιοσ Διδάκτωρ, Ρανεπιςτιμιο), διεφκυνςθ,
τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, τίτλοσ ειςιγθςθσ, περίλθψθ.
Εάν ζχετε οποιεςδιποτε τεχνικζσ δυςκολίεσ με τθν θλεκτρονικι φόρμα, μπορείτε επίςθσ να μασ
ςτείλετε τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(cbms2018@byzantinistsociety.org.cy), ακολουκϊντασ τισ παρακάτω οδθγίεσ:
Θ διςζλιδθ διλωςθ ςυμμετοχισ να ετοιμαςκεί ωσ ζνα αρχείο Microsoft WORD. Γραμματοςειρά:
Times New Roman, μζγεκοσ 12. Διάςτθμα γραμμισ: μονό.

Εξϊφυλλο:
Συμπεριλάβετε τισ παρακάτω πλθροφορίεσ με τθν ακόλουκθ ςειρά. Ραρακαλοφμε όπωσ ευκυγραμμίςετε το κείμενο αριςτερά και αφιςετε κενι γραμμι ανάμεςα ςτισ πλθροφορίεσ:
Πνομα, τίτλοσ, κζςθ, ιδρυματικι ςχζςθ (π.χ. Υποψιφιοσ Διδάκτωρ, Ρανεπιςτιμιο), διεφκυνςθ,
τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, τίτλοσ ειςιγθςθσ.

Ρερίλθψθ:
Γραμμι Τίτλου: Τίτλοσ με κεφαλαία. Πχι μεγαλφτεροσ από δφο γραμμζσ. Ζντονθ γραμματοςειρά, ςτο
κζντρο. Αφιςτε κενι γραμμι.
Γραμμι ςυγγραφζα: Πνομα ςυγγραφζα και ακολοφκωσ το ίδρυμα από το οποίο προζρχεται ςε
παρζνκεςθ ι, για ανεξάρτθτουσ ερευνθτζσ θ πόλθ. Πχι τίτλοσ ι πτυχία (π.χ. Κακ., Δρ., Υποψιφιοσ
Διδάκτωρ). Ζντονθ γραμματοςειρά, ςτο κζντρο. Μικρά γράμματα, κεφαλαία τα πρϊτα γράμματα
λζξεων. Αφιςτε δφο γραμμζσ κενζσ.
Κείμενο περίλθψθσ: Πχι κενό διάςτθμα ςτθν πρϊτθ γραμμι παραγράφων. Αφιςτε μία γραμμι κενι
ανάμεςα ςτισ παραγράφουσ. Ξζνεσ λζξεισ να μεταγραφοφν και να αποδοκοφν με πλάγιουσ
χαρακτιρεσ. Πχι υποςθμειϊςεισ ι εικόνεσ. Το κείμενο που κα αποςταλεί για να περιλθφκεί ςτο
Βιβλιάριο Ρεριλιψεων κα είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του ςυγγραφζα και κα δθμοςιεφεται ωσ ζχει
χωρίσ όποιεσ επεμβάςεισ ι διορκϊςεισ εκ μζρουσ τθσ ΒΕΚ.

