ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ CIVIS ΜΕ
ΘΕΜΑ: Studying European Culture and Society in Challenging Times – A Meeting
of CIVIS Partners (22 και 23 Απριλίου 2021 μέσω Zoom)
ΠΡΟΣ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ/
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ/ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Prof. Dr. Monique Scheer, Ludwig-Uhland-Institut für
Empirische Kulturwissenschaft, Eberhard Karls Universität Tübingen
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και φοιτήτριες,
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και των δράσεων του CIVIS, το Ludwig-Uhland-Institut
für Empirische Kulturwissenschaft του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης (Tübingen),
πραγματοποιεί μια συνάντηση των μελών του πεδίου της πολιτισμικής
ανθρωπολογίας/εθνολογίας/λαογραφίας της Ευρώπης/στην Ευρώπη. Στόχος της
συνάντησης είναι να εμβαθύνει στις σχέσεις ανάμεσα στα τμήματα της Συμμαχίας
CIVIS, αλλά και να παρουσιάσει στα πανεπιστήμια και στην ευρύτερη κοινότητα τις
δυνατότητες του επιστημονικού μας πεδίου να συμβάλει στον τρέχοντα διάλογο και
στις προκλήσεις στους χώρους του (υλικού) πολιτισμού, της διαφορετικότητας, της
μετανάστευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πνεύμα της συνεργασίας του
CIVIS. Η συνάντηση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους καθηγητές και φοιτητές
επιθυμούν συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια του CIVIS στο πλαίσιο της Θεματικής
ενότητας “Society, Culture, Heritage” (Hub2), η οποία έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ από
κοινού με το Πανεπιστήμιο του Tübingen – και στην οποία εμφανώς συμβάλλει το
επιστημονικό πεδίο της πολιτισμικής ανθρωπολογίας/εθνολογίας/λαογραφίας της
Ευρώπης/στην Ευρώπη.
H συνάντηση ξεκινά την Πέμπτη 22 Απριλίου στις 17.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος
(16.30 CET), με ομιλία της καθηγήτριας και Αντιπρύτανη Διεθνών Θεμάτων και
Διαφορετικότητας του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης, κ. Monique Scheer, η οποία θα
μιλήσει για το Τμήμα της, που φέτος εορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Στη
συνέχεια, μεταξύ 19.00-21.00 ώρα Ελλάδος (18.00-20.00 CET) θα διεξαχθεί
συζήτηση (Public Podium Discussion) μεταξύ των καθηγητών Monique Scheer,
Reinhard Johler και Stefan Groth, με θέμα: “Ethnologies of the Future:
Anthropology and the EU-Agenda.”
Την Παρασκευή 23 Απριλίου από τις 10.30 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος
(9.30-18.00 CET) θα υπάρξουν 12 ομιλίες από καθηγητές των πανεπιστημίων του
CIVIS, που θα παρουσιάσουν τα τμήματα και τα αντικείμενά τους, τα οποία εμπίπτουν
στο πεδίο των λαο-εθνο-ανθρωπολογικών επιστημών της Ευρώπης/στην Ευρώπη.
Κάθε ομιλία θα ακολουθείται από συζήτηση και ερωτήσεις, ενώ οι συμμετέχοντες
καθηγητές και φοιτητές θα μπορούν να γνωριστούν και να συζητήσουν ανεπίσημα, εάν
το επιθυμούν, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (13.45-15.00).
Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της Συνάντησης, η οποία
απευθύνεται σε συναδέλφους καθηγητές και ερευνητές και σε προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Είναι μια ευκαιρία αφενός για όσους

συναδέλφους επιθυμούν την αλληλογνωριμία και τη διασύνδεση με στόχο κοινές
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις και αφετέρου για όσους φοιτητές θα
επιθυμούσαν να περάσουν ένα εξάμηνο σε πανεπιστήμιο του CIVIS και θέλουν να
κάνουν μια πρώτη γνωριμία των εκεί τμημάτων και σπουδαστών.
Προσοχή όσον αφορά στις ώρες των ομιλιών της συνάντησης, οι οποίες είναι σε
CET, στην ώρα, δηλαδή, της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα είμαστε μία ώρα
μπροστά, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω κείμενο.
Σας περιμένουμε με χαρά,
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