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Lundi / Δευτέρα / Monday
11 / 11 / 2019          19:00

Lundi / Δευτέρα / Monday
25 / 11 / 2019          19:00

Lundi / Δευτέρα / Monday
16 / 12 / 2019          19:00

Lundi / Δευτέρα / Monday
10 / 02 / 2020          19:00

   

Lundi / Δευτέρα / Monday
09 / 03 / 2020          19:00

Lundi / Δευτέρα / Monday
23 / 03 / 2020          19:00

Lundi / Δευτέρα / Monday
06 / 04 / 2020          19:00

Lundi / Δευτέρα / Monday
04 / 05 / 2020          19:00

Aristophanis Konstantatos - EFA, Ioannis Psycharis - École polytechnique d’Athènes
Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της συντήρησης αρχαιοτήτων

Günnel Ekroth - Université d’Uppsala, Flint Dibble - Wiener Lab/ASCSA
The Truth is in the Trash: Animal Bones and Ancient Greek Religion

Pantelitsa Mylona  - CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
Geoarchaeology in Prehistoric Context: the Case of Klimonas in Cyprus

Rémy Chapoulie - CNRS/IRAMAT, Université Bordeaux Montaigne
Nouvelles tendances en archéométrie pour l’étude de pierres, pigments et céramiques, et 
innovations en réalité virtuelle 3D pour le patrimoine culturel

Aurore Schmitt - CNRS/ADES, Faculté de médecine Nord de Marseille
Genèse, évolution et avenir de l’Archéothanatologie

Maria Pigaki - École polytechnique d’Athènes, Stamatina Lampraki - Dipylon AMKE
Γεωχωρική ανάλυση ανασκαφικών δεδομένων: η περίπτωση της Αθήνας

Marta Lorenzon - Université d’Helsinki, Maud Devolder - UCLouvain, INCAL/CEMA
Macro- and Microscopic Approaches to Minoan Mudbricks. Combining Architectural Study 
and Geoarchaeological Analyses of Earthen Building Materials in Bronze Age Malia

Dominique Castex - CNRS/PACEA
L’archéo-anthropologie et l’histoire des maladies pestilentielles dans l’Antiquité et au 
Moyen Âge

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



Le 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.

Séminaire Technologie de la recherche en sciences humaines

Σεμινάριο Τεχνολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες

The Research Technology in Humanities Seminar

O 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. 

The 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. 

 technologie · τεχνολογία · technology


