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Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΩΣ ΠΕΝΝΑ, 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 31 Ιανουαρίου 2022
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία προκηρύσσει για τρίτη φορά το ετήσιο διεθνές βραβείο
στη μνήμη της έγκριτης νομισματολόγου καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Βάσως Πέννα, θεσμοθετημένο από τον σύζυγό της δρα Χαράλαμπο Πέννα, ε.τ. διευθυντή της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και μέλος της ΧΑΕ από το 1980.
Το βραβείο, με έπαθλο 500 ευρώ, απονέμεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, στο
καλύτερο δημοσίευμα που εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της νομισματικής και σφραγιστικής του
Βυζαντίου και των λατινοκρατούμενων περιοχών του ελλαδικού χώρου και της Κύπρου, το
οποίο έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία πέντε χρόνια (2017 έως και 2021). Ειδικότερα, τα
δημοσιεύματα θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές: βυζαντινή νομισματική,
μεσαιωνική νομισματική των λατινοκρατούμενων περιοχών του ελλαδικού χώρου και της
Κύπρου, απομιμήσεις βυζαντινών νομισμάτων εκτός των συνόρων της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, βυζαντινή σφραγιστική. Η τριμελής Επιτροπή Κρίσης θα αποτελείται από μέλη
του Δ.Σ. και εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες. Η απονομή του βραβείου θα γίνει κατά τη
διάρκεια του ετησίου Συμποσίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Θα γίνονται δεκτά προς κρίση μονογραφίες και άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά,
ιταλικά ή γερμανικά (δημοσιεύματα σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από εκτενή
περίληψη σε μία από τις γλώσσες του βραβείου), δημοσιευμένα σε ελληνικό ή ξένο έγκριτο
περιοδικό ή συλλογικό τόμο ή πρακτικά συνεδρίου, όπου εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης
από κριτές.
Τα δημοσιεύματα, συνοδευόμενα από επιστολή προς το Δ.Σ. της ΧΑΕ, όπου θα αναφέρεται
η ιδιότητα και τα στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και το βραβείο για το οποίο υποβάλλουν το
δημοσίευμά τους, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(chae.secretary@gmail.com), έως τις 31 Ιανουαρίου 2022. Ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή
πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της ΧΑΕ (ημέρες: Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9:0014:00, τηλ. +30 213 213 9556), ή να αποσταλεί ταχυδρομικά: υπόψη κας Σοφίας Γιαννιώτη (για
το Βραβείο Βάσω Πέννα), ΧΑΕ, c/o Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, οδός Βασ. Σοφίας 22,
Τ.Κ. 106 75, ΑΘΗΝΑ.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΕ,
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