
 
 
 
Δελτίο τύπου 
 

Στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, την 
Πέμπτη 21-5-2020, στις 13:30΄, θα πραγματοποιηθεί LIVE διάλεξη των Αλέξανδρου Μπαλτζή και 
Νικόλαου Τσιγγίλη με θέμα «Η έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των καλλιτεχνών: 

προβλήματα και προοπτικές».  
 

Στο πρώτο μέρος της διάλεξης παρουσιάζεται το ευρύτερο πλαίσιο των ερευνών για την καλλιτεχνική 
εργασία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται, επίσης, τα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται στις έρευνες αυτές, καθώς και οι ιδιομορφίες της καλλιτεχνικής εργασίας σε ατομικό 

και κοινωνιακό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα από την πρώτη 

έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στη χώρα μας, και μερικά 
από τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούν. Στόχος της παρουσίασης είναι να συμβάλει στη συζήτηση για 

μια σειρά θέματα αναδύθηκαν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, και τα 

οποία αντιμετωπίζουν οι καλλιτεχνικοί κλάδοι. 

 

Η διάλεξη είναι ανοιχτή στο κοινό και μπορείτε να την παρακολουθήστε ζωντανά στο: 
https://zoom.us/my/uowm.eetf4    (meeting ID 467-953-4225) 
 
 
 

Βιογραφικά συμμετεχόντων 
 

Ο Αλέξανδρος Μπαλτζής είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας των τεχνών & μαζικής 
επικοινωνίας, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Έχει δεκάδες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συμμετοχές σε διεθνή και 
τοπικά συνέδρια, με εισηγήσεις στα πεδία της κοινωνιολογίας των τεχνών, στις σπουδές για την 
παγκοσμιοποίηση και στις πολιτισμικές σπουδές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και στις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στους κλάδους του 
πολιτισμού. Έχει διδάξει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχει λάβει μέρος σε πολλά ερευνητικά 
προγράμματα. Είναι σύμβουλος-κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, στο ΙΚΥ και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθώς και μέλος επιστημονικών ενώσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://baltzis.webpages.auth.gr/. 
 
Ο Δρ Νικόλαος Τσιγγίλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο 
Μεθοδολογία και Ψυχομετρία Κοινωνικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν 
τις διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στις κοινωνικές επιστήμες, τις 
μεθόδους με τις οποίες πραγματοποιείται η ανάπτυξη, αξιολόγηση και προσαρμογή εργαλείων 
μέτρησης καθώς και την εφαρμογή προηγμένων στατιστικών τεχνικών. Το ερευνητικό του έργο 
έχει δημοσιευθεί σε πάνω από 100 διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει 
ανακοινωθεί σε δεκάδες συνέδρια. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα 
στα οποία είχε την ευθύνη του μεθοδολογικού σχεδιασμού και της ανάλυσης των δεδομένων. 
 
    

https://zoom.us/my/uowm.eetf4
https://baltzis.webpages.auth.gr/


Τίτλος Παρουσίασης: Η έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των καλλιτεχνών: 
προβλήματα και προοπτικές  

Μέρα και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, στις 13:30΄ 
Ζωντανή μετάδοση: https://zoom.us/my/uowm.eetf4    (meeting ID 467-953-4225) 
 
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. 

 
 
 

Ο Κοσμήτορας 
 

 
Γιάννης Ζιώγας 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
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