ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τίτλος μαθήματος
Εξάμηνο

Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Αναλυτική περιγραφή
Εισαγωγή στη μεθοδολογία της ιστορίας. Ιστορία και Ιστοριογραφία. Ανάθεση εργασιών
Μάθημα (1)
(Σταματόπουλος, Βλασίδης)
Καθεστώτα ιστορικότητας. Σύλληψη της έννοιας του χρόνου από την αρχαιότητα έως τη
Μάθημα (2)
νεοτερικότητα και ιστοριογραφικά παραδείγματα (Σταματόπουλος)
Εθνικές Ιστοριογραφίες στα Βαλκάνια: το σχήμα της εθνικής συνέχειας (Σταματόπουλος)
Μάθημα (3)
Μάθημα (4)

Ιστορική έρευνα και πηγές. Η έννοια της αρχειακής πηγής και η οργάνωση του αρχείου.
Οι αρχειακές μονάδες και οι ιστορικοί. Οι αρχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Δημόσιες και
ιδιωτικές αρχειακές συλλογές. Η συνέχεια και η ασυνέχεια του αρχειακού υλικού στην
Ελλάδα. Οι αρχειακές μονάδες στα Βαλκάνια. Κρατικές αρχειακές μονάδες και ιδιωτικές
συλλογές. (Βλασίδης)

Μάθημα (5)

Ιστορική έρευνα και πηγές. Οι δημοσιευμένες πηγές. Τύπος (εφημερίδες περιοδικά) και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ηχητικά ντοκουμέντα και κινηματογραφικά ντοκουμέντα.
Η αμεσότητα της πηγής και η αποσπασματικότητά της. Η ιδεολογική χρήση της πηγής
και οι επιφυλάξεις του ιστορικού για τη χρήση των πηγών αυτών. Η αποκλειστικότητα και
η συμπληρωματικότητα των δημοσιευμένων πηγών. (Βλασίδης)

Μάθημα (6)

Σχολές ιστοριογραφίας: Από τον Ranke στην πρώτη γενιά των Annales (Θεωρητικό Σταματόπουλος, φροντιστήριο –Βλασίδης)

Μάθημα (7)

Μάθημα (10)

Σχολές ιστοριογραφίας: Από τη δεύτερη γενιά των Annales στη μαρξιστική ιστοριογραφία
(Θεωρητικό – Σταματόπουλος, φροντιστήριο – Βλασίδης)
Πολιτισμική ιστορία και ιστορία νοοτροπιών. Ιστορία των ιδεών και διανοητική ιστορία.
Ο νέος ιστορισμός (Θεωρητικό – Σταματόπουλος, φροντιστήριο – Βλασίδης)
Ιστορία και επικοινωνία. Από το σήμερα στο χθες και από τη δυτική Ευρώπη προς τα
Βαλκάνια. Η ιδέα της ιστορικής συνέχειας και εξέλιξης που διακατέχει τους λαούς της Ευρώπης και ο τρόπος που βλέπουν οι δυτικοί την ιστορία των βαλκανικών κρατών. Η
γραμμικότητα και οι ιστορικοί κύκλοι.
(Πιθανοί διαλέκτες στο εξάμηνο αυτό: Βάρμπαν Τόντορωφ, Καλλιόπη Αμυγδάλου, Αγγελική Λευκαδίτου)
Δημόσια ιστορία και ιστοριογραφία: Μνήμη, τραύμα, ιστορία

Μάθημα (11)

Προφορική Ιστορία και Μνήμη

Μάθημα (8)
Μάθημα (9)

1

Μάθημα (12)

Παρουσίαση εργασιών

Μάθημα (13)

Παρουσίαση εργασιών

2

