
        

 

Πρόςκληςη για υποβολό περιλόψεων 

1η Διεθνήσ Ημερίδα «Σύγκριςη Γλωςςών και Τυπολογία: η Γερμανική και οι Γλώςςεσ τησ 

Μεςογείου»  

Σο Ερευνητικό Δύκτυο „Deutsch-Mittelmeerisches Netzwerk Sprachwissenschaft” (Βραβεύο του 

Ιδρύματοσ Alexander von Humboldt 2017 για Καινοτόμεσ Διαδικτυακϋσ Πρωτοβουλύεσ που 

απονεμόθηκε ςτην Αθηνϊ ιούπη, 2017 Humboldt Alumni Award for Innovative Networking 

Initiatives), με την οικονομικό υποςτόριξη του Ιδρύματοσ Alexander von Humboldt, ςε 

ςυνεργαςύα με την ερευνητικό ομϊδα Research Unit on (Experimental) Syntax and Heritage 

Languages του Πανεπιςτημύου  Humboldt του Βερολύνου (βραβεύο Gottfried Wilhelm Leibniz 

Preis 2014 που απονεμόθηκε ςτην Άρτεμη Αλεξιϊδου) και το Κέντρου Language Variation and 

Migration του Πανεπιςτημύου Potsdam,  διοργανώνουν την 1η Διεθνό Ημερύδα με θϋμα: 

«ύγκριςη Γλωςςών και Συπολογύα: η Γερμανικό και οι Γλώςςεσ τησ Μεςογεύου» 

Η ημερύδα εςτιϊζει ςε μελϋτεσ που διερευνούν ζητόματα ύγκριςησ Γλωςςών και Συπολογύασ 
τησ Γερμανικόσ και/ό των Γλωςςών τησ Μεςογεύου, ανϊμεςα ςτισ διαφορετικϋσ θεωρητικϋσ και 
μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ.  τόχοσ τησ ημερύδασ εύναι η επαφό ερευνητών που ενδιαφϋρονται 
να ςυμβϊλουν ςτη ςυςτηματικό και ςε βϊθοσ περιγραφό τόςο θεωρητικών ζητημϊτων όςο και 
ζητημϊτων εφαρμογών ςυγκριτικών και τυπολογικών μελετών ςτη Μορφολογύα, τη ύνταξη, τη 
ημαςιολογύα, την Πραγματολογύα, τη Γλωςςολογύα ωμϊτων Κειμϋνων, την Ιςτορικό 
Γλωςςολογύα, τη Γλωςςικό Ποικιλύα και την Κατϊκτηςη τησ Γερμανικόσ και/ό ϊλλων Γλωςςών 
τησ Μεςογεύου.  
Ενδεικτικϊ, τα θεματικϊ πεδύα τησ ημερύδασ εύναι: 

- ΟΥσ (ϊναρθρεσ ονοματικϋσ φρϊςεισ, μη μετρόςιμα ουςιαςτικϊ, ςύςτοιχα αντικεύμενα) 

- Η θϋςη του ρόματοσ ςτη Γερμανικό και η ςειρϊ των όρων 

- Υραςεολογιςμού  

- Ρόματα ψυχικού πϊθουσ 

- Φώροσ και Φρόνοσ  
 

Ομιλητϋσ 

Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität zu Berlin) (κεντρικό ομιλύα) 
Irene Doval (Univestidad Santiago de Compostela) 
Laurent Gautier (Université de Bourgogne) 
Thanasis Georgakopoulos (Université de Liège) 
Roland Hinterhölzl (Università Ca Foscari) 
Manfred Krifka (Humboldt-Universität zu Berlin & Leibniz-ZAS) 
(κεντρικό ομιλύα) 
Barbara Lübke (Universtidad Santiago de Compostela) 
Antonio Machicao y Priemer (Humboldt-Universität zu Berlin) 
Elisabeth Verhoeven (Humboldt-Universität Berlin)  
Hélène Vinckel-Roisin (Sorbonne Université) 
Heike Wiese (Universität Potsdam)(κεντρικό ομιλύα) 
 
Προβλϋπεται μύα ενότητα με αναρτημϋνεσ ανακοινώςεισ (posters).  Καλούνται οι νϋοι/εσ 

ερευνητϋσ/ότριεσ (Α’ και Β’ Κύκλου Μεταπτυχιακών πουδών) καθώσ και οι 

μεταδιδακτορικού/ϋσ ερευνητϋσ/ότριεσ που εςτιϊζουν την ϋρευνϊ τουσ όχι μόνο ςτισ θεματικϋσ 



τησ ημερύδασ αλλϊ και ςε οποιοδόποτε πεδύο τησ ύγκριςησ Γλωςςών και/ό τησ Συπολογύασ τησ 

Γερμανικόσ και/ό των γλωςςών τησ Μεςογεύου να υποβϊλουν περύληψη. 

Οι ςυγγραφεύσ ϋχουν δικαύωμα να ςυμμετϊςχουν με μύα μόνο αναρτημϋνη ανακούνωςη (ατομικό 
ό ομαδικό). Οι αναρτημϋνεσ ανακοινώςεισ θα πρϋπει να πληρούν τισ προδιαγραφϋσ A0 (84 x 120 
εκ. περύπου). 

 
Γλώςςεσ τησ ημερύδασ εύναι η Γερμανικό και η Αγγλικό.  
 
Οι περιλόψεισ θα πρϋπει να αποςταλούν ςτην παρακϊτω ηλεκτρονικό διεύθυνςη: 
demines@del.auth.gr  
 
Προδιαγραφέσ υποβολήσ περίληψησ 
 
Η περύληψη θα πρϋπει να αποςταλεύ ανώνυμη ςε μορφό pdf ϋωσ τισ 22 Απριλίου 2018 και να 
πληρού τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ:  

έκταςη: 500 λϋξεισ (εκτόσ τησ βιβλιογραφύασ, πινϊκων και παραδειγμϊτων) 
γραμματοςειρά: Times New Roman 12pt 
διάςτημα: μονό 
περιθώρια: όλα 2,54 εκ. 
για το ανώνυμο αρχείο: τύτλοσ (κεντραριςμϋνοσ) 

το κεύμενο του ηλεκτρονικού μηνύματοσ παρακαλούνται οι ςυγγραφεύσ να δηλώςουν όνομα, 
φορϋα εργαςύασ και ιδιότητα. 
 
Συμμετοχή  
 
Η ςυμμετοχό εύναι ελεύθερη, ωςτόςο εύναι απαραύτητη η ενημϋρωςη για την παρακολούθηςη 
των εργαςιών τησ ημερύδασ ςτην παρακϊτω ηλεκτρονικό διεύθυνςη: demines@del.auth.gr 
 
Σημαντικέσ ημερομηνίεσ 
 
Τποβολό περύληψησ για αναρτημϋνη ανακούνωςη: 22 Απριλίου 2018 (ςτην ηλεκτρονικό 

διεύθυνςη demines@del.auth.gr ) 

Ενημϋρωςη ςχετικϊ με την αποδοχό τησ περύληψησ: 20 Μαΐου 2018 

Ημερομηνύα ημερύδασ: 12 Οκτωβρίου 2018 

Θα ακολουθόςει το 1ο Διεθνϋσ Θερινό χολεύο “German and the Mediterranean Network for 
Linguistics” που θα διεξαχθεύ ςτην από τισ 30 Αυγούςτου ϋωσ τισ 2 επτεμβρύου 2019 με 
παρόμοιεσ θεματικϋσ με αυτϋσ τησ ημερύδασ. 

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτον ιςτότοπο τησ ημερύδασ: 

http://demines.del.auth.gr/el/drastiriotites/imerida 

Επικοινωνύα: Αθηνϊ ιούπη  
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