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4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Με την πρώτη αυτή εγκύκλιο σας πληροφορούμε ότι το 4ο Διεθνές Συνέδριο Late Roman Coarse
Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (LRCW
4) διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος στις 7-10 Απριλίου 2011 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Το 1ο Διεθνές Συνέδριο (LRCW 1) πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 2002 (14-16 Μαρτίου) και
οι εργασίες του στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία, η δε δημοσίευση των πρακτικών του είχε σημαντική
απήχηση. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη η Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή του LRCW (International
Standing Committee) αποφάσισε τη διοργάνωση συνεδρίων κάθε τρία χρόνια σε μία χώρα της
Μεσογείου. Τα LRCW 2 και LRCW 3 πραγματοποιήθηκαν ήδη με επιτυχία στην Γαλλία (Aix-en-ProvenceMarseille-Arles, 13-16 Απριλίου 2005) και στην Ιταλία (Parma – Pisa, 26-30 Μαρτίου 2008) αντίστοιχα.
Σκοπός της σειράς των συνεδρίων LRCW είναι η μελέτη και δημοσίευση της υστερορωμαϊκής κεραμικής
(3ος αιώνας μ. Χ. μέχρι το τέλος της αρχαιότητας), η οποία προέρχεται από χώρες της Μεσογείου, με
απώτερο στόχο την ανταλλαγή ιδεών και την ανακοίνωση συμπερασμάτων για την προώθηση της
αρχαιολογικής και αρχαιομετρικής έρευνας στον τομέα αυτό.
Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις καθώς και ανακοινώσεις τοίχου. Κατά
τη διάρκεια του LRCW 4 θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ενώ οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν επί τόπου υλικό καθώς και λεπτές τομές κεραμικών
αυτής της περιόδου από διαφορετικές περιοχές του αιγαιακού χώρου. Παράλληλα, πρόθεση των
διοργανωτών είναι να υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες για την στενότερη γνωριμία των συνέδρων
με την υστερορωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή κεραμική της Βόρειας Ελλάδας.
Οι γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η αγγλική.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή του LRCW 4 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
lrcw4-congress@hist.auth.gr.
Σύντομα θα ακολουθήσει δεύτερη εγκύκλιος με την οποία θα δίνονται επιπλέον πληροφορίες.
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