
 

Πρακτική άσκηση  στην ΚΥ των ΓΑΚ – α΄ εξάμηνο 2015 

Για διάστημα επτά εβδομάδων (16/2-3/4/2015) επισκέφθηκε και παρέμεινε στην ΚΥ των 

ΓΑΚ Γάλλος σπουδαστής  του Ινστιτούτου Εθνικής Κληρονομιάς  (Institut National du 

patrimoine/the National Instititute of Cultural Heritage) στο πλαίσιο προγράμματος  

(internship) που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Ινστιτούτου (INP). 

Το πρόγραμμα του INP προβλέπει την τοποθέτηση των σπουδαστών σε φορέα πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος εκτός Γαλλίας και σε συσχετισμό με την κατεύθυνση εξειδίκευσής τους 

(Αρχαιολογία, Αρχεία, ιστορικά μνημεία, μουσεία καθώς και τεχνική, επιστημονική και 

φυσική κληρονομιά). 

Ο Γάλλος σπουδαστής που είναι απόφοιτoς της Ecole nationale des Chartes και είχε πολύ 

καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, απέκτησε σφαιρική γνώση των εργασιών στα Τμήματα 

της ΚΥ των ΓΑΚ, γνώση που συμπληρώθηκε με οργανωμένες επισκέψεις σε σχετικούς 

φορείς (Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, 

Ιστ. Αρχείο ΕΤΕ, Γεννάδειος, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων/ΥΠΠΟ, Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο, Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων, Βυζαντινό Μουσείο, Ιστ. Αρχεία Μουσείου 

Μπενάκη, Εθνική Βιβλιοθήκη). Η παρουσία του στα ΓΑΚ υπήρξε μία πολύ θετική εμπειρία 

τόσο για τον ίδιο όσο και για το προσωπικό της ΚΥ. Οι εντυπώσεις του σπουδαστή 

αποτυπώθηκαν στη συνοπτική εισήγησή του για το δίκτυο Αρχείων της Γαλλίας με 

συγκρίσεις ως προς την ελληνική πραγματικότητα που παρουσιάστηκε στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων της ΚΥ των ΓΑΚ.  

Την ίδια μέρα έγινε εισήγηση και από μία άλλη Γαλλίδα, απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας 

της Τέχνης του Πανεπιστημίου Lille 3, η οποία, μέσω προγράμματος internship που 

επιχορηγήθηκε από το διεθνές εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci,  παρέμεινε 

στην ΚΥ των ΓΑΚ (Τμήμα Συντήρησης και Αναπαραγωγής) για διάστημα δεκατριών 

εβδομάδων (20/2-19/5/2015). Έλαβε μέρος σε συγκεκριμένες εποπτευόμενες εργασίες του 

Τμήματος για τις οποίες αναφέρθηκε στη σχετική παρουσίαση.   

Επίσης, τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τρίμηνης διάρκειας (2/3- 

2/6/2015) δύο φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την 

πρακτική της άσκηση, επίσης τρίμηνης διάρκειας (9/3-8/6/2015), ολοκλήρωσε και μία 

φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Στο 

ίδιο τμήμα, από 1/7/2015, βρίσκεται σε πρακτική άσκηση διάρκειας δύο μηνών μία 

φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων . 


