ΠΡΟΚΛΗΗ
«Οι μεηαμορθώζεις ηοσ βιβλίοσ ζηην ελληνική
αρταιόηηηα: Σο ανηικείμενο ως θορέας κειμένοσ»
Ειζαγωγική παπάδοζη ζηον Ευπιπίδη, ηον βίο, ηο έπγο ηου και ηα
δπαμαηουπγικά ηου γνωπίζμαηα, «Απχαίο Δπάμα ΙΙ», χειμεπινό εξάμηνο
2021-22.
Ι.Π.: […] δηαζώζεθαλ πεξηζζόηεξεο ηξαγωδίεο ηνπ Επξηπίδε από ηύρε
[…] επίζεο δηαζώζεθαλ θαη εθηελή απνζπάζκαηα έξγωλ ηνπ ζε
παπύξνπο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Ομύξπγρν ηεο Αηγύπηνπ…
Φνηηεηήο/ηξηα: Πώο βξέζεθαλ απηνί νη πάππξνη;
Ι.Π.: […] π.ρ. κέζα ζε κνύκηεο, ωο παξαγέκηζκα έβαδαλ παπύξνπο.
Απηή ε «άρξεζηε πιεξνθνξία ηεο εκέξαο» ζηάζεθε ε αθνξκή γηα
απνξίεο, ζπδήηεζε θαη ηελ πξόθιεζε ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο
παπύξνπο θαη γεληθόηεξα ην βηβιίν ζηελ θιαζηθή αξραηόηεηα.
Υπήξραλ ινηπόλ βηβιία ζηελ αξραηόηεηα; Σε πνηνπο θαη πόζν ήηαλ
πξνζπειάζηκα; Πνηεο ήηαλ νη βηβιηνζήθεο ηεο αξραηόηεηαο; Αθόκε πην
ζεκαληηθό: ηη αθξηβώο ήηαλ νη πάππξνη, πνηα ήηαλ ε κνξθή ηνπο, πνηα ε
ρξήζε ηνπο θαη πόζε ε δηάδνζή ηνπο; Καη πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηελ
θαζεκεξηλή δωή, αιιά θαη εθδειώζεηο, όπωο νη δξακαηηθνί αγώλεο;
Ας ζημειωθεί όηι, μολονόηι ηο ζεμινάριο απεσθύνεηαι ζηοσς/ζηις
προπηστιακούς/ές θοιηηηές/ηριες και πραγμαηοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηοσ
μαθήμαηος «Δράμα ΙΙ: Εσριπίδης, Σαησρικό Δράμα και Μίμοι», είναι
ανοικηό για ηοσς/ηις θοιηηηές/ηριες ηης θεαηρολογικής καηεύθσνζης και ηης
καηεύθσνζης ηης θεαηρικής πρακηικής, αλλά και για ηοσς/ηις
μεηαπηστιακούς/ές θοιηηηές/ηριες.

Σο ζεμινάριο θα πραγμαηοποιηθεί:


ηην Σεηάρηη, 22 Δεκεμβρίοσ 2021, 10 π.μ. ζηην αίθοσζα
«Λήδα Σαζοπούλοσ», ζηα κενηρικά διδακηήρια



θα δοθούν βεβαίωζης ζσμμεηοτής

Λίγα λόγια για ηον ομιληηή
 Ὁ Σηακάηεο Μπνπζὲο γελλήζεθε ζηὴ Φίν ηὸ
1968. Ἀπνθνίηεζε ἀπὸ ηὴλ Φηινζνθηθὴ Σρνιὴ ηνῦ
Ἐζληθνῦ θαὶ Καπνδηζηξηαθνῦ Παλεπηζηεκίνπ
Ἀζελῶλ ηὸ 1991 κὲ εἰδίθεπζε ζηὴλ Κιαζζηθὴ
Φηινινγία θαὶ ἀλαγνξεύηεθε δηδάθηνξαο ηῆο ἴδηαο
Σρνιῆο ηὸ 1999. Σπλέρηζε ηὶο ζπνπδέο ηνπ ζὲ κεηαδηδαθηνξηθὸ ἐπίπεδν ζηὸ Institute of Classical Studies
ηνῦ Λνλδίλνπ θαὶ θαηόπηλ ζηὸ Institut für
Papyrologie ηῆο Φαϊδειβέξγεο. Ἐξγάζηεθε ἐπὶ ζεηξὰ ἐηῶλ ὡο Λέθηνξαο ζηὸ
Παλεπηζηήκην ηνῦ Μπάξη (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) θαὶ
ἀξγόηεξα ὡο Ἐξεπλεηὴο ζηὸ Ἐζληθὸ Ἵδξπκα Ἐξεπλῶλ. Τὸ 2008 ἐθιέρζεθε
Λέθηνξαο ζηὸ Τκῆκα Ἑιιεληθῆο Φηινινγίαο ηνῦ Δεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ὅπνπ θαὶ ὑπεξεηεῖ ἕωο ζήκεξα ὡο Ἀλαπιεξωηὴο
Καζεγεηήο.

Με ηηκή
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