THE BYZANTINIST SOCIETY OF CYPRUS
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BYZANTINE AND MEDIEVAL STUDIES (CBMS)
CALL FOR PAPERS
Deadline for abstracts: September 6, 2019
The Byzantinist Society of Cyprus (ΒΕΚ: Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου) invites papers to
be presented at the Third International Conference on Byzantine and Medieval Studies, to be
held in Nicosia, Cyprus, between the 17th and the 19th of January 2020.
Honorary President: Theodoros Giagkou, Professor, University of Thessaloniki
Keynote Speaker: Enrico Zanini, Professor, Università di Siena
Scholars, researchers and students are encouraged to present their ongoing research, work-inprogress or fieldwork report on any aspect of the history, archaeology, art, architecture,
literature, philosophy and religion of Cyprus and the broader Mediterranean region during the
Byzantine, Medieval and Ottoman periods.
The languages of the conference will be Greek, English, French and German.
Scientific and Organizing Committee:
Nikolas Bakirtzis (Chair), Stavros Georgiou, Doria Nicolaou, Andriani Georgiou,
Andreas Foulias, Christina Kakkoura, Rania Michail, Thomas Costi, Ourania Perdiki,
Despina Papacharalampous, Thanasis Koutoupas, Christina Roditou.
_________________________
Paper proposal submission material (see formatting details below):
Every paper proposal submission must be accompanied by an abstract between 300 and 500
words summarizing the presented research, report or work-in-progress and indicating its
original contribution.
Please provide the requested information and submit your abstracts using our online
application forms:
Paper proposal: https://forms.gle/BEyHbKaDZNTBjxff6
Sessions of up to five papers can be submitted together in the following form by the session
organizer.

Session proposal: https://forms.gle/DEB38CDQDkMcbD5x8
Paper proposals will be reviewed based on their abstract and accepted on merit. This review
will be anonymous. Notification of paper review will be send by email by the beginning of
October, 2019. Papers will be grouped in sessions according to their topic and theme. Each
participant may deliver only one paper limited to 20 minutes. Accepted paper abstracts will be
published in the conference’s ‘Book of Abstracts’.
Graduate Paper Awards: The best graduate student papers will be selected and awarded upon
the conclusion of the conference.
The conference is organized by the Byzantinist Society of Cyprus. For membership information
please visit the society’s website: http://www.byzantinistsociety.org.cy
For inquiries send email to: cbms2020@byzantinistsociety.org.cy
_________________________
Paper proposal preparation instructions
When submitting your proposal through our online application form, you will be asked to
provide the following information:
Name, position or graduate status and academic affiliation (i.e. Prof., University of…), email
address, address, phone, title of paper, abstract.
If you encounter technical difficulties with our online application form, you may also send us
your proposal via email (cbms2020@byzantinistsociety.org.cy), in the following format:
Prepare the paper proposal as a single Microsoft WORD document. Font: Times New Roman, 12
point. Line spacing: single.
Cover Sheet
Include the following information in the listed order. Please align text left and allow a blank line
between each information detail:
Name, position or graduate status and academic affiliation (i.e. Prof., University of…), address,
phone, email address, title of paper.
Abstract
Title line: No more than two lines. Do not use an all capital-letters title. Boldface and centered.
Skip one line.
Author line: Author’s name followed by institutional affiliation in parentheses or, for
independent scholars their city. No titles or degrees (i.e. Prof., Dr, PhD). Boldface and centered.
Lower case, capitalize first letters of words. Skip two lines.
Abstract text: Justify text. No intend in the first line of paragraphs. Skip one line between
paragraphs. Foreign language words transliterated and italicized. No footnotes or images. The
abstract text is the sole responsibility of the author/s and will be included in the Book of
Abstracts.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΒΜΣ)
Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων
Kαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 6η Σεπτεμβρίου 2019
Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το
Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί
στη Λευκωσία της Κύπρου στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου 2020.
Επίτιμος Πρόεδρος: Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κεντρικός Ομιλητής: Enrico Zanini, Καθηγητής, Università di Siena
Eρευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν
ειδικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, αλλά και εκθέσεις έργων σε εξέλιξη,
στα πεδία της Iστορίας, Aρχαιολογίας, Tέχνης, Aρχιτεκτονικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας και
Θεολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή, Μεσαιωνική και
Οθωμανική περίοδο.
Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή:
Νικόλας Μπακιρτζής (Πρόεδρος), Σταύρος Γεωργίου, Ντόρια Νικολάου,
Ανδριανή Γεωργίου, Ανδρέας Φούλιας, Χριστίνα Κάκκουρα, Ράνια Μιχαήλ, Θωμάς Κωστή,
Ουρανία Περδίκη, Δέσποινα Παπαχαραλάμπους, Θανάσης Κουτουπάς, Χριστίνα Ροδίτου.
_________________________
Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής (βλ. οδηγίες παρακάτω):
Τη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο πρέπει να συνοδεύει περίληψη έκτασης 300 έως 500
λέξεων, που να συνοψίζει το περιεχόμενο της προτεινόμενης παρουσίασης και να υποδεικνύει την πρωτότυπη επιστημονική της συνεισφορά.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υποβάλετε τις περιλήψεις σας
χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μας φόρμες στους παρακάτω συνδέσμους:
Υποβολή περιλήψεων: https://forms.gle/BEyHbKaDZNTBjxff6
Προτάσεις για συνεδρίες, που να περιλαμβάνουν μέχρι και πέντε συμμετοχές μπορούν να
υποβληθούν μαζί από τον συντονιστή της προτεινόμενης συνεδρίας μαζί με τον τίτλο της.

Υποβολή συνεδριών: https://forms.gle/DEB38CDQDkMcbD5x8
Οι προτεινόμενες συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση το περιεχόμενο των υποβληθέντων
περιλήψεων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στους συγγραφείς με ηλεκτρονικό μήνυμα στις αρχές Οκτωβρίου 2019. Οι αποδεκτές παρουσιάσεις θα οργανωθούν σε
συνεδρίες ανάλογα με τη θεματική τους. Ο κάθε εισηγητής δύναται να συμμετέχει με μία και
μόνο παρουσίαση, η οποία να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν
στο "Βιβλίο Περιλήψεων" του συνεδρίου.
Βραβεία Καλύτερων Εισηγήσεων Φοιτητών: Οι καλύτερες εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων θα επιλεγούν και θα βραβευτούν με το πέρας του συνεδρίου.
Το συνέδριο οργανώνεται από τη Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου.
Για πληροφορίες εγγραφής στην Εταιρεία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας:
http://www.byzantinistsociety.org.cy
Για ερωτήσεις επικοινωνείτε με τη διεύθυνση: cbms2020@byzantinistsociety.org.cy
_________________________
Οδηγίες για την προετοιμασία των δηλώσεων συμμετοχής και των περιλήψεων:
Στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής, θα σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:
Όνομα, τίτλος, θέση, ιδρυματική σχέση (π.χ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο), ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, τηλέφωνο, τίτλος εισήγησης, περίληψη.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες με την ηλεκτρονική φόρμα, μπορείτε επίσης να μας
στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(cbms2020@byzantinistsociety.org.cy), ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
Η δισέλιδη δήλωση συμμετοχής να ετοιμασθεί ως ένα αρχείο Microsoft WORD. Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12. Διάστημα γραμμής: μονό.
Εξώφυλλο:
Συμπεριλάβετε τις παρακάτω πληροφορίες με την ακόλουθη σειρά. Παρακαλούμε όπως
ευθυγραμμίσετε το κείμενο αριστερά και αφήσετε κενή γραμμή ανάμεσα στις πληροφορίες:
Όνομα, τίτλος, θέση, ιδρυματική σχέση (π.χ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο), διεύθυνση, τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, τίτλος εισήγησης.
Περίληψη:
Γραμμή Τίτλου: Όχι τίτλος σε κεφαλαία. Όχι μεγαλύτερος από δύο γραμμές. Έντονη (bold)
γραμματοσειρά, στο κέντρο. Αφήστε κενή γραμμή.
Γραμμή συγγραφέα: Όνομα συγγραφέα και ακολούθως το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται
σε παρένθεση ή, για ανεξάρτητους ερευνητές η πόλη. Όχι τίτλος ή πτυχία (π.χ. Καθ., Δρ.,
Υποψήφιος Διδάκτωρ). Έντονη γραμματοσειρά, στο κέντρο. Μικρά γράμματα, κεφαλαία τα
πρώτα γράμματα λέξεων. Αφήστε δύο γραμμές κενές.
Κείμενο περίληψης: Όχι κενό διάστημα στην πρώτη γραμμή παραγράφων. Αφήστε μία
γραμμή κενή ανάμεσα στις παραγράφους. Ξένες λέξεις να μεταγραφούν και να αποδοθούν με
πλάγιους χαρακτήρες. Όχι υποσημειώσεις ή εικόνες. Κάθε συγγραφέας φέρει την πλήρη
ευθύνη για την περίληψή του, η οποία θα δημοσιευθεί στο Βιβλιάριο Περιλήψεων.

