
 
 

2η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων  Μεταφρασεολόγων 
 
Ο Τοµέας Μετάφρασης του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σε 
συνεργασία µε το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ∆ιερµηνείας και 
Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και τον Τοµέα Μετάφρασης και Πολιτισµικών 
Σπουδών του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, διοργανώνει τη 2η Συνάντηση 
Εργασίας των Ελληνόφωνων  Μεταφρασεολόγων στις 7, 8 και 9 Μαίου 2009 µε θέµα: 

 
H Μεταφρασεολογική έρευνα και η µεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο 

χώρο 
 
Η συνάντηση φιλοδοξεί να συγκεντρώσει ελληνόφωνους ερευνητές που δραστηριοποιούνται 
στο επιστηµονικό πεδίο της Μεταφρασεολογίας και της Μετάφρασης µε σκοπό την προώθηση 
της έρευνας και των µεταφραστικών σπουδών στον ελληνόφωνο χώρο. 
Η αναγκαιότητα της διοργάνωσης αυτής, µετά την επιτυχία που είχε η Συνάντηση Νέων 
Μεταφρασεολόγων τον Νοέµβριο του 2006, αναδεικνύεται από τη συνεχή αναβάθµιση των 
µεταφραστικών σπουδών στην Ελλάδα, όπως αυτή πιστοποιείται όχι µόνο από την αύξηση 
των ακαδηµαϊκών κυττάρων διδασκαλίας της µετάφρασης ανά την επικράτεια, αλλά και από 
την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, που καταλήγει σε συνέδρια και επιστηµονικές 
εκδόσεις. Η αναβάθµιση αυτή συµβαδίζει µε το ρόλο που καλείται να παίξει η µετάφραση στη 
σύγχρονη, παγκοσµιοποιηµένη και δικτυωµένη κοινωνία που αναπτύσσεται µε καταιγιστικούς 
ρυθµούς. Με τους ίδιους αυτούς ρυθµούς εξελίσσεται και µεταλλάσσεται και η µετάφραση και 
αυτές ακριβώς τις εξελίξεις και τις µεταλλάξεις ευελπιστούµε να ορίσουµε και να 
προσδιορίσουµε µε τη συνάντηση αυτή, ώστε να µπορέσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
να τις µεταφέρουµε τόσο στους µαχόµενους όσο και τους µελλοντικούς µεταφραστές. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Συνάντηση µε ανακοίνωση ή poster θα πρέπει να 
υποβάλουν τις περιλήψεις τους (300 λέξεις) µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2009  και 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυµο και ένα ανώνυµο), στη 
διεύθυνση metafrasi@frl.auth.gr  
Τα κείµενα πρέπει να είναι σε Word (ή rtf), όχι σε pdf.  
Η ενηµέρωση σχετικά µε την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2009. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Παρακαλούµε να υποβάλετε την περίληψή σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
metafrasi@frl.auth.gr  
Σας παρακαλούµε να υποβάλετε δύο αρχεία. Στο ένα από τα δύο αρχεία να µην αναφέρεται 
το όνοµα του συγγραφέα.  
Η περίληψη πρέπει να πληροί αυστηρά τις παρακάτω προδιαγραφές:  

• έκταση: 300 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία)  
• αρχείο: Word ή RTF σε πλήρη στοίχιση (όχι pdf)  
• γραµµατοσειρά: Times New Roman 12pt  
• διάστηµα: 1,5 γραµµή  
• περιθώρια: όλα 3 εκ.  
• τίτλος: στην αρχή της σελίδας, κεντραρισµένος, έντονα γράµµατα  

Επίσης στο αντίτυπο όπου θα αναφέρεται το επώνυµο του συγγραφέα θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες µε την εξής σειρά:  

• τίτλος: κεντραρισµένος, έντονα γράµµατα  
• όνοµα συγγραφέα: κεντραρισµένο, έντονα γράµµατα  



• φορέας εργασίας: κεντραρισµένος, πλάγια γράµµατα  
• ηλεκτρονική διεύθυνση: κεντραρισµένη  

Επίσης, παρακαλούµε να υπάρχει µια κενή σειρά ανάµεσα στον τίτλο και στο όνοµα του 
συγγραφέα καθώς και ανάµεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο κείµενο της περίληψης. 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ  
Το δικαίωµα συµµετοχής έχει οριστεί στα 70 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό 
ή µεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20 €.  
Στα ποσά συµπεριλαµβάνεται και η αξία του τόµου των Πρακτικών που θα εκδοθεί την 
επόµενη χρονιά. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Οργανωτική Επιτροπή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: 
metafrasi@frl.auth.gr 
 
 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  
2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων  
Τοµέας Μετάφρασης 
Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο  
54124 Θεσσαλονίκη 
 
Οργανωτική Επιτροπή 
Κατερίνα Βρέττα – Πανίδου, Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Σίµος Γραµµενίδης, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  
Τιτίκα ∆ηµητρούλια, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Ευάγγελος Κουρδής, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Ελπίδα Λουπάκη, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Τώνια Νενοπούλου, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  
Ντέιβιντ Κόνολυ, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Νατάσσα Χριστοδούλου, Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
 
Επιστηµονική Επιτροπή 
Σίµος Γραµµενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Γεώργιος Κεντρωτής, Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
Ντέιβιντ Κόνολυ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Τίτα Κυριακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Τώνια Νενοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Μαρία Σιδηροπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Γεώργιος Φλώρος, Πανεπιστήµιο Κύπρου 
 
 
 


