CALL FOR PAPERS
አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤ የጥናታዊ
ጽሁፍ ጥሪ

የመቅደላ 150ኛ ዓመት
የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ሙት ዓመት መታሰቢያ ዝግጅት
ሚያዚያ 2-5, 2010 ዓ.ም. (April 10-13, 2018)
የጎንደር ዩኒቨርስቲ የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስን 150ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ “የመቅደላ
150ኛ ዓመት” በሚል መሪ ቃል የንጉሱን የህይወት ታሪክና ስራዎች የሚዘክሩ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያካተተ
የመታሰቢያ በዓል በጎንደር፣ በደብረታቦርና በመቅደላ ያከብራል፡፡ በዚህ መታሰቢያ ዝግጅት ላይ መንግስታዊ እና
መንግስታዊ ያልሆኑ የተለያዩ ተቋማት ተሳታፊ ይሆናሉ፡፡ አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤና የተለያዩ ጥበባዊ ስራዎች
ይቀርባሉ፡፡ ጉዞዎች፣ ጉብኝቶች፣ ውይይቶች፣ ፌስቲቫሎችና ሌሎች ጉዳዬችም ይከናወናሉ፡፡
የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስን 150ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ “የመቅደላ 150ኛ ዓመት” በሚል
መሪ ቃል በሚከበረው የመታሰቢያ ዝግጅት ላይ የንጉሱን አስተዳደግ፣ ርዕይ እና አሟሟት፤ ለኢትዮጵያ አንድነት፣
ዘመናዊነትና የእውቀት ሽግግር ያመጡትን ለውጥ እንዲሁም በሀገርና በአለም አቀፍ ጸሐፍት ወይም አጥኝዎች
የቀረቡበትን መንገድ የሚያሳዩ ጥናታዊ ጽሁፎች የሚቀርቡበት አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤ ከሚያዚያ 2-5፣ 2010
ዓ.ም. በጎንደር ዩኒቨርስቲ ይካሄዳል፡፡
በዚህ አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤ ላይ የባህል፣ የታሪክ፣ የቋንቋ፣ የኪነ ጥበብ፣ የአርኪዮሎጅ፣ የምህንድስና፣
የቱሪዝም፣ የቅርስ አስተዳደር፣ የፖለቲካ ሳይንስ…. የሌሎች መስክ ባለሙያዎችና ተመራማሪዎች የሚሳተፉ ሲሆን
በሚከተሉት እና በሌሎች ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ እንድታቀርቡ
ዩኒቨርስቲው ጥሪውን ያቀርባል፡፡
- የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ሀገራቸውን የማዘመን ርዕይ
- ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ያመጧቸው ለውጦችና ያጋጠሟቸው ፈተናዎች
- ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር ጸሐፍትና መጻህፍት
- ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበባዊ ስራዎች ውስጥ
- የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ አሻራዎች ለአሁኑ ትውልድ ያሏቸው አበርክቶ
- በመቅደላ ጦርነትና በዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ሞት በኋላ ወደ እንግሊዝ የተወሰዱ ብሔራዊ ቅርሶች እጣ ፈንታ
ማስገንዘቢያ፡ተሳታፊዎች አፅዕሮተ ፅሁፉቸውን እስከ መስከረም 15, 2010 ዓ.ም. (September 25, 2017) እንዲያስገቡ
የዝግጅት ከሚቴው ጥሪ ያደርጋል ፡፡ ፅሁፍ የሚቀርብበት ቋንቋ አማርኛ ወይም እንግሊዝኛ ይሆናል፡፡
አፅዕሮተ ፅሁፉ
ቃላት ከ 300 ባይበልጡ ይመረጣል፡፡
የአፅእሮተ ፅሁፍ መላኪያ አድራሻ
:
maqdala150@gmail.com. ነው፡፡
የአፅዕሮት ጥናት የመጨረሻ መላኪያ : መስከረም 15, 2010 ዓ.ም. (September 25, 2017) ይሆናል።
ተቀባይነት ያገኙትን የአፅዕሮተ ጥናት ማሳወቂያ ጊዜ፡ ጥቅምት 15, 2010 ዓ.ም. (October 25, 2017)
አውደ ጥናቱ በአማርኛና በእንግሊዝኛ እንደአስፈላጊነቱ በትይዩ ትግበራ ሊከወን ይችላል፡፡ እንደ አስፈላጊነቱ
ጥናታቸው ለተመረጠላቸው ተሳታፊዎች የመኝታ ፤ የምግብና የመጓጓዣ ወጭ አዘጋጁ አካል የሚሸፍንበትን
ሁኔታ በሂደት ዝግጅት ክፍሉ ያሳውቃል፡፡
ለተጨማሪ መረጃ ድረገጹን ይጎብኙ: http://maqdala150.org/

