Πρακτικά της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας
20/05/2018, Κομοτηνή
Στη ΓΣ πήραν μέρος 13 από τα 37 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
Διαβάστηκε ο απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε από τη ΓΣ.

της ΕΠΙ και

Διαβάστηκε ο οικονομικός απολογισμός και εγκρίθηκε από τη ΓΣ.
Διαβιβάστηκαν στη ΓΣ και συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου ΔΣ τα
παρακάτω:

Θεμα 1ο : Έγκριση νέου μέλους
Η ΓΣ ενέκρινε την αίτηση της Εδά Μολλά Χουσείν που υποβλήθηκε στη διάρκεια του
συνεδρίου.

Θέμα 2ο : Οργάνωση του 5ου συνεδρίου της ΕΠΙ
Η ΓΣ αποφάσισε το Συνέδριο του 2020 να διεξαχθεί στο Ρέθυμνο σε συνεργασία με το
τμήμα Κοινωνιολογίας, ενώ θα γίνει πρόταση από το Γιώργο Τσιώλη και στο τμήμα
Ιστορίας. Προτάσεις για θέματα του συνεδρίου θα γίνουν στα επόμενα ΔΣ της ΕΠΙ.
Θέμα 3ο : Οργάνωση σεμιναρίων εμβάθυνσης
Στη ΓΣ συζητήθηκε το γεγονός ότι τα εισαγωγικά σεμινάρια λειτούργησαν με επιτυχία μέχρι
τώρα, ενώ συνεχίζει το έντονο ενδιαφέρον για σύσταση νέων ομάδων προφορικής ιστορίας
σε διάφορες πόλεις. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη σεμιναρίων εμβάθυνσης και εκπαίδευσης σε
ζητήματα επεξεργασίας και ανάλυσης του υλικού των προφορικών μαρτυριών. Προς αυ τή ν
την κατεύθυνση λοιπόν, η ΓΣ συζήτησε και αποφάσισε να οργανωθεί «θερινό σχολείο» στο
Ζαγόρι Ιωαννίνων που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2019. Προτάθηκε, καθώς το
σεμινάριο θα είναι για προχωρημένους στο πεδίο της προφορικής ιστορίας, να τεθεί ως
προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να έχουν ήδη κάνει κάποιον αριθμό συνεντεύξεων. Το
διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναλάβει έπειτα από πρότασή του ο Βασίλης
Δαλκαβούκης.

Θέμα 4ο : Δημοσίευση Πρακτικών 4ου Συνεδρίου της ΕΠΙ
Για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του 4ου Συνεδρίου προτάθηκε:
- Τα πρακτικά να περιλαμβάνουν όλες τις ανακοινώσεις και να δημοσιευτούν σε
ηλεκτρονικό τόμο. Τα κείμενα να έχουν τη μορφή πιο αναπτυγμένων ως προς την
έκταση περιλήψεων των ανακοινώσεων, ενώ θα περιλαμβάνουν εντός του κειμένου
συνδέσμους(links) με τα ηχητικά αποσπάσματα σε περίπτωση που υπάρχουν.

-

-

-

Τα πρακτικά να είναι κείμενα στα πρότυπα ενός επιστημονικού άρθρου, με
βιβλιογραφία και σημειώσεις και να δημοσιευτούν ηλεκτρονικά. Για την έκταση
προτάθηκε το όριο των 4.000 λέξεων.
Σε κάθε περίπτωση συμφωνήθηκε πως πρέπει να δοθούν οδηγίες στους συγγραφείς
ώστε να τηρήσουν κάποιες προϋποθέσεις όχι μόνο ως προς τη μορφή των κειμένων,
αλλά και ως προς το περιεχόμενο.
Να δημοσιευτούν τα ηχητικά των ανακοινώσεων του συνεδρίου στο κανάλι Youtube της
ΕΠΙ ή/και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τα πρακτικά προτάθηκε να δημοσιεύεται σε τακτική
βάση Newsletter που θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τόσο τα νέα, τις δραστηριότητες και
ανακοινώσεις της Ένωσης, αλλά και μέρος όσων πληροφοριών στέλνονται ενημερωτικά στη
λίστα της ΕΠΙ. Το Newsletter θα στέλνεται στη λίστα επικοινωνίας, αλλά θα δημοσιεύεται
και στην ιστοσελίδα της ΕΠΙ.
Όσες προτάσεις δεν έχουν απόφαση παραπέμπονται για διερεύνηση στο νέο ΔΣ της ΕΠΙ
που θα προκύψει από τις εκλογές
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση και η Γενική Συνέλευση προχωράει στην
εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή του ΔΣ
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

