ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ «ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ»
Στο πλαίσιο του κοινού προβληματισμού για τον τρόπο με τον οποίο η
οικονομία διαμόρφωσε τις κοινωνίες που μελετούμε σε ένα ευρύ χρονικό
πλαίσιο από την Αρχαιότητα μέχρι τις απαρχές της Νεωτερικότητας, στον Τομέα
Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ξεκινά δοκιμαστικά από το τρέχον εξάμηνο μια ομάδα συζήτησης για τις
προβιομηχανικές οικονομίες. Οι συζητήσεις θα διεξάγονται με τη συμμετοχή των
μελών του Τομέα και των φοιτητών από τα μεταπτυχιακά προγράμματα
«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος» και «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»,
αλλά και όσων διδασκόντων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του
Τμήματος ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συμβάλουν στην ανταλλαγή
απόψεων. Οι συναντήσεις θα γίνονται τρεις ή τέσσερις φορές το εξάμηνο
(περίπου μια φορά το μήνα). Κατά τη διάρκειά τους θα εκτυλίσσεται ιστορικός
διάλογος πάνω σε ένα θέμα το οποίο θα ορίζεται εκ των προτέρων, με βάση
κείμενα που και αυτά θα ανακοινώνονται από πριν. Ο προσανατολισμός της
Ομάδας Συζήτησης θα είναι κατ’αρχήν μεθοδολογικός και ιστοριογραφικός, αν
και δεν αποκλείονται άλλες προσεγγίσεις εφόσον υπάρχει κοινό ενδιαφέρον.
Στόχος είναι ο ιστορικός διάλογος, η αναζήτηση κοινών προβληματισμών και
απαντήσεων και η ζύμωση ιδεών για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνιών
που ζούσαν γύρω από τη Μεσόγειο από την Αρχαιότητα μέχρι το 19ο αιώνα, και
που απασχολούν ερευνητικά τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους φοιτητές του
Τμήματος. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
Για την ενημέρωση και τη μεταξύ μας επικοινωνία έχει δημιουργηθεί σελίδα στο
elearn,
στα
μεταπτυχιακά
μαθήματα
του
Τμήματος.
(https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1284) Η σχετική βιβλιογραφία και
άλλο υλικό που θα προσφέρει ερεθίσματα σε κάθε συνάντηση θα αναρτάται
εκεί. Η ενημέρωση πριν από κάθε συνάντηση είναι σκόπιμη και επιθυμητή
προκειμένου να είναι εστιασμένη η συζήτηση.
Η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου ώρα
11:30 στην Αίθουσα 56 και το πρώτο θέμα συζήτησης είναι οι Προβιομηχανικές
Τεχνολογίες.
Σας περιμένουμε!
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