
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΙΛΜ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

Γενικές οδηγίες 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ ανώτατο 15 (δεκαπέντε). Προτεραιότητα θα 
δοθεί σε φοιτητές οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία». 

• Αποδεδειγμένη εξοικείωση με τεχνικές ηχοληψίας, βιντεοσκόπησης ή/και 
επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, ή επιτυχής παρακολούθηση ανάλογων 
μαθημάτων. 

Το τελικό παραδοτέο θα αποτελείται από ένα φιλμ διάρκειας 7-8 λεπτών, το οποίο θα 
συνοδεύεται από σύντομο δοκίμιο 1500-2000 λέξεων (εξαιρούμενης της τεκμηρίωσης), 
όπου θα αναλύεται το χρονικό της έρευνας, η διαδικασία λήψεων και επεξεργασίας, καθώς 
και τα αποτελέσματα – συμπεράσματα αυτών. 

Εναλλακτικά το τελικό παραδοτέο μπορεί να έχει διάρκεια 4-6 λεπτών, συνοδευόμενο από 
αντίστοιχο γραπτό δοκίμιο 2000-2500 λέξεων (εξαιρούμενης της τεκμηρίωσης), όπου 
ιδιαίτερο βάρος θα δίνεται στην βιβλιογραφική-αρχειακή τεκμηρίωση της έρευνας. 

Σε κάθε περίπτωση, η σύνταξη ολοκληρωμένης ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί και υποβληθεί στον διδάσκοντα μέχρι και 10/11/2021. 

Ειδικότερα ζητήματα όπως οι προδιαγραφές του φιλμ, οι προτεινόμενες θεματικές, οι 
συνεργασίες και τυχόν άλλες απορίες - προτάσεις θα συζητηθούν διεξοδικά στα πρώτα 
μαθήματα. 

Δείγματα προηγούμενων films και θεματικών διατίθενται εδώ:  
http://vitarte.mus.auth.gr/archives/2863  

Η παράδοση του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να γίνει μέχρι και 09/02/2022. 

Οδηγίες για τη μορφοποίηση των κειμένων 

Μέγεθος σελίδας: Α4, με περιθώριο 2.5 cm από την κορυφή, 3 cm από κάτω και 2.5cm από 
τα αριστερά και δεξιά. 
Όνομα του συγγραφέα: 14pt Times New Roman, bold, στοίχιση στο κέντρο.  
Τίτλος: 14pt Times New Roman, bold, στοίχιση στο κέντρο.  
Κείμενο – Γραμματοσειρές: 12pt Times New Roman, πλήρης στοίχιση, μονό διάστιχο. 
Αρίθμηση σελίδων 
Υποσημειώσεις: Δηλώστε τις υποσημειώσεις με αριθμητικούς εκθέτες στο υποσέλιδο. 
Χρησιμοποιήστε μέγεθος 9pt. Τοποθετήστε τις υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της σελίδας 
όπου εμφανίζονται.  
Παραπομπές και βιβλιογραφία: σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html  

Επιτρέπονται συνεργασίες έως δύο φοιτητ(ρι)ών, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
εξωτερικής συνεργασίας, με ανάλογη προσαρμογή των παραδοτέων κατόπιν συνεννόησης. 

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Ελάχιστος αριθμός παρουσιών: 9 (εννέα). 

http://vitarte.mus.auth.gr/archives/2863
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