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Lundi / Δευτέρα / Monday Philippe Jockey - Université Paris Nanterre / ArScAn, Virginie Fromageot-Laniepce 05 / 11 / 2018
19:00 CNRS / ArScAn, Alban-Brice Pimpaud - archeo3D
L’apport des nouvelles technologies à la connaissance, à la restitution 3D et à la
publication en ligne du décor sculpté de la Tholos de Delphes : enjeux, méthodes,
premiers résultats
Lundi / Δευτέρα / Monday Thomas Katsaros - Byzantine and Christian Museum of Athens, Department of
26 / 11 / 2018
19:00 Conservation of Antiquities
“C.S.I.”: Colour Scientific Investigation using Raman Spectroscopy
Lundi / Δευτέρα / Monday Dimitris Sakellariou, Vassilis Kapsimalis - Hellenic Center for Marine Research
21 / 01 / 2019
19:00 Marine Geosciences and Technology meet Underwater Archaeology: Research
Achievements and Perspectives in the Aegean
Lundi / Δευτέρα / Monday Dany Sandron, Gregory Chaumet, Elisabeth Yota - Sorbonne Université / Centre André
11 / 02 / 2019
19:00 Chastel
L’apport des nouvelles technologies numériques à la connaissance de l’architecture
médiévale
Lundi / Δευτέρα / Monday Catherine Grandjean - Université de Tours / CeTHiS, Maryse Blet-Lemarquand 04 / 03 / 2019
19:00 CNRS / IRAMAT
Les méthodes d’analyse élémentaire au service de la numismatique antique
Lundi / Δευτέρα / Monday Δέσποινα Ιγνατιάδου - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής
01 / 04 / 2019
19:00 Μεγάλες προσδοκίες. Οι αρχαιολόγοι και η αρχαιομετρική προσέγγιση του γυαλιού
Lundi / Δευτέρα / Monday Nicolas Garnier - Laboratoire Nicolas Garnier
22 / 04 / 2019
19:00 Biochemical Methods for the Identification of Ancient Biological Materials. Principles,
Interdiciplinarity, and Application to Archaeological Problematics

École française d’Athènes - Didotou 6 / Γαλλική Σχολή Αθηνών - Διδότου 6 / French School at Athens - Didotou 6

technologie · τεχνολογία · technology
Séminaire Technologie de la recherche en sciences humaines
e séminaire intitulé Technologie de la recherche en sciences humaines a pour objectif de rassembler les
différents acteurs de la recherche autour d’une réflexion sur les outils et les méthodes employés dans les
différentes disciplines des sciences humaines et sociales (archéologie, histoire, géographie, sociologie) afin
de faire connaître des techniques et des spécialités méconnues ou nouvelles, de confronter les expériences
et de discuter des bonnes pratiques. Les intervenants sont spécialistes d’analyse spatiale ; des outils de la
reconnaissance numérique ; d’analyse des matériaux et des résidus ; de bases de données ; d’analyse des
réseaux ; de restauration ; etc.
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Σεμινάριο Τεχνολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες
στόχος του κύκλου σεμιναρίων με τίτλο Τεχνολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι να
συγκεντρώσει τους διαφορετικούς πρωταγωνιστές της έρευνας γύρω από μια προβληματική σχετικά
με τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστημών (αρχαιολογία, ιστορία, γεωγραφία, κοινωνιολογία), προκειμένου να γνωρίσουμε
νέες ή λιγότερο γνωστές τεχνικές και ειδικότητες, να γίνει συγκριτική παράθεση των εμπειριών και να
συζητηθούν οι σωστές πρακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση. Οι ομιλητές εξειδικεύονται
στη χωρική ανάλυση, στα εργαλεία ψηφιακής αναγνώρισης, στην ανάλυση υλικών και υπολειμμάτων, σε
βάσεις δεδομένων, στην ανάλυση δικτύων, στην αποκατάσταση κ.τ.λ.
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The Research Technology in Humanities Seminar
he aim of the Research technology in Humanities seminar is to bring together the different actors of
research in order to discuss methods and tools used in Humanities and Social Science disciplines, such
as Archaeology, History, Geography and Sociology, in order to present techniques and specialties that are
not so well known or that are new, as well as to share experiences and good practices. Specialists of spatial
analysis, of digital recognition tools, of material and residues analysis, of databases, of network analysis, of
restauration, etc. will be participating in this seminar.

T

