ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΛΗ - ΓΙΑΝΝΗ ΧΟΡΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο
διαχειρίζεται τo κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης «Υποτροφίες ΚυβέληΓιάννη Χορν», προκηρύσσει:
- Δύο συνολικά ετήσιες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για σπουδές επιπέδου Master σε
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στους
τομείς: α) Μουσικολογία και β) Μουσική Εκπαίδευση και Νέες
Τεχνολογίες.
Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των βασικών σπουδών τους και να
υποβάλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητος βεβαίωση ότι έχουν γίνει
δεκτοί για φοίτηση σύμφωνα με τα ανωτέρω. Δεν μπορούν να μετέχουν στο
Διαγωνισμό υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα
υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή. Το ύψος κάθε ετήσιας
υποτροφίας δεν θα υπερβαίνει τα 5.000 €.
- Τρεις ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ για εκπόνηση βραχυχρόνιων μελετών
(διάρκειας έως δύο μηνών), οι οποίες θα αφορούν έρευνα στα αρχεία και τη
συλλογή της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη». Το προϊόν των
μελετών θα πρέπει να προσφέρεται για άμεση αξιοποίηση. Η προκήρυξη
απευθύνεται σε επιστήμονες εγνωσμένης αξίας και κύρους, κατόχους
διδακτορικού διπλώματος ή ανάλογης εμπειρίας. Το ύψος κάθε χορηγίας
ανέρχεται στα 1.000 €.
Η επιλογή των υποτρόφων και των μελετητών θα γίνει με απόφαση του
Δ.Σ. του Συλλόγου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτοτελούς
διαχείρισης των Υποτροφιών Κυβέλη-Γιάννη Χορν (Προεδρικό Διάταγμα
αρ.1, Φ.Ε.Κ. Β’ 669/5.9.1994, Π.Δ. 1, ΦΕΚ Β’ 205/5.3.1998).
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι μαζί με την
αίτησή τους, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sfm.gr.
H προθεσμία εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις
αιτήσεις τους ανέρχεται σε 45 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο.
Πληροφορίες: Γραμματεία Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής,
Τ. 210 7282566/567 (10:00-16:00), sfm@megaron.gr, Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΛΗ-ΓΙΑΝΝΗ ΧΟΡΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2018 ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής προκηρύσσει ΤΡΕΙΣ (3) ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
για εκπόνηση βραχυχρόνιων μελετών (διάρκειας έως δύο μηνών), οι οποίες θα αφορούν
έρευνα στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τη συλλογή της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν
Βουδούρη». Το προϊόν των μελετών (άρθρο, κεφάλαιο σε βιβλίο, ανάπτυξη εφαρμογής κ.λπ.)
θα πρέπει να προσφέρεται για άμεση αξιοποίηση και ο μελετητής υποχρεούται να αναφέρει
σε εμφανές σημείο ότι η μελέτη εκπονήθηκε με χορηγία του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής
από τον Οργανισμό Υποτροφιών Κυβέλη - Γιάννη Χορν.
Οι υποψήφιοι μελετητές μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες συλλογές της
Βιβλιοθήκης εδώ (https://mmb.org.gr/el) και για το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής εδώ
(https://mmb.org.gr/el/arheio-ellinikis-moysikis).
Η μία (1) από τις Ειδικές Χορηγίες θα δοθεί σε μελετητή που θα ασχοληθεί με τη μελέτη του
Αρχείου Νίκου Σκαλκώτα.
Οι μελετητές θα πρέπει να είναι επιστήμονες εγνωσμένης αξίας και κύρους, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος ή ανάλογης εμπειρίας και να παρουσιάζουν ποιοτικά τεκμήρια
ακαδημαϊκής κατάρτισης ή επαγγελματικής δράσης, που να τους επιτρέπουν να διεκδικήσουν
τη χορηγία. Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής θα προσφέρει γραφειακό χώρο και την
ανάλογη υλικοτεχνική υποστήριξη, πρόσβαση σε όλες τις συλλογές και τις βάσεις δεδομένων
της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» και οικονομική υποστήριξη 1.000 Ευρώ σε
κάθε μελετητή.
Οι μελετητές που θα επιλεγούν θα εργάζονται στους χώρους της Μουσικής Βιβλιοθήκης στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα για όλο το διάστημα
εκπόνησης των μελετών.
Η προκήρυξη απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ
Oι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sfm@megaron.gr
τα πιο κάτω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018:
1) Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ειδική Χορηγία, στην οποία θα
παρουσιάζεται το θέμα που θα μελετηθεί καθώς και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης
(μέχρι 1500 λέξεις).
2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με αναγραφή όλων των στοιχείων επικοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Δ.Σ. του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής,
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη - ΑΘΗΝΑ 115 21 - τηλ. 210 7282567.
Πληροφορίες σχετικά με τις συλλογές της Μουσικής Βιβλιοθήκης: κα Στεφανία Μεράκου
(smerakos@megaron.gr)
Πληροφορίες σχετικά με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: κα Βάλια Βράκα
(valvraka@megaron.gr)

