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Το Αρχείο των Γυναικών "∆ελφύς" *

___∆ηµιουργήθηκε το 1990 ως συνέχεια του Αρχείου του Βιβλιοπωλείου των Γυναικών
(1983-1990).
Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν στην ιστορία των γυναικών και του
γυναικείου κινήµατος, και στα ζητήµατα φύλου και διαφυλικών σχέσεων.
Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε υλικό του Αυτόνοµου Γυναικείου χώρου, καθώς και των γυναικείων
οργανώσεων της µεταδικτατορικής περιόδου. ∆ιαθέτει επίσης ένα µικρό αλλά ενδιαφέρον
σύνολο από έντυπα παλαιοτέρων εποχών, ενώ το βιβλιογραφικό του υλικό καλύπτει, κατά το
δυνατόν, όλες τις ιστορικές περιόδους και τις γεωγραφικές περιοχές.
___Το µεγαλύτερο µέρος του µέχρι σήµερα καταταγµένου υλικού προέρχεται από την
περίοδο 1974-1990 και είναι ελληνόφωνο αλλά και ξενόφωνο (κυρίως αγγλόφωνο).
Περιλαµβάνει: αποκόµµατα τύπου, καταταγµένα σε θεµατικές κατηγορίες και υποκατηγορίες,
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έντυπα φεµινιστικά, γυναικείων οργανώσεων και οµάδων, πολιτικών και κοινωνικών
οργανώσεων και οµάδων, επιστηµονικών χώρων, καθώς και γενικής ύλης βιβλία, φακέλους
συνεδρίων κλπ, αφίσες, πανό, πλακάτ κ.ά.
Τις ενότητες αυτές συµπληρώνουν µικρές συλλογές οπτικοακουστικού υλικού, χρηστικών
αντικειµένων κ.ά.
___Ο εµπλουτισµός, η συντήρηση και η επεξεργασία του υλικού γίνονται σε εθελοντική βάση.
Μικρό µέρος του κόστους καλύπτεται από εισφορές φίλων και µε τη χρέωση της
αναπαραγωγής του υλικού (φωτοτυπίες κτό.). Μέχρι σήµερα ο µεγαλύτερος αριθµός
επισκεπτών και χρηστών έχει προέλθει από τους χώρους της έρευνας, της εκπαίδευσης και
της δηµοσιογραφίας.
___Στα µελλοντικά σχέδια περιλαµβάνεται η πραγµατοποίηση εκδόσεων, εκθέσεων,
σεµιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την ιστορία των γυναικών, τις
διαφυλικές σχέσεις, και τα επιτεύγµατα των Γυναικείων Σπουδών και των Σπουδών
Κοινωνικού Φύλου.

Άννα Μαρκουλιδάκηxx-xxxxxΆννα Μιχοπούλου
xxxxΦιλόλογοςxxxxxxxxxx Μ. Α. στις Γυναικείες Σπουδές

Επικοινωνία: Άννα Μιχοπούλου, 210-6424319, Κόνιαρη 68, 11521 Αθήνα, delfys@hol.gr.
∆ιεύθυνση «∆ελφύς»: Κωνσταντινουπόλεως 299, Αθήνα, τηλ. 210-5148997
____________
* δελφύς, -ύος, η = η µήτρα - πιθανόν αρχική ονοµασία και των ∆ελφών, του οµφαλού της
γης
βλ. επίσης: α-δελφός/ή, δελφίνος, δελφίνι

 

 

 

Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστηµιακών
(ΕΛ.Ε.ΓΥ .Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...
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