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Ντύσσελντορφ, 13 Ιουνίου 2018
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση απονομής βραβείου Drupa 2018 (Industrie Club, Düsseldorf, 13.6.2018)
Πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2018 η ετήσια εκδήλωση απονομής του βραβείου Drupa
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Industrie-Club στο Ντύσσελντορφ, παρουσία 70 περίπου ατόμων
από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, ενώ παράλληλα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι ξένων
χωρών, διπλωμάτες, μέλη του Industrie Club και δημοσιογράφοι από τα τοπικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Κάθε χρόνο η Messe Düsseldorf απονέμει το βραβείο drupa στην καλύτερη διδακτορική
διατριβή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Heinrich-Heine. Ήδη από το 1978,
αναγνωρίζεται το έργο του εν λόγω Πανεπιστημίου του Ντύσσελντορφ και προωθείται η
δημοσίευση των διατριβών με το χρηματικό έπαθλο των 6.000 €. Το βραβείο drupa απονέμεται από
επιτροπή εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τον Πρύτανη και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου
Heinrich-Heine, τον Πρόεδρο της επιτροπής drupa και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Messe Düsseldorf. Φέτος προκρίθηκαν για το βραβείο drupe prize 5 διδακτορικές διατριβές , οι
οποίες εκπονήθηκαν στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Heinrich Heine Düsseldorf τα έτη
2016 και 2017.
Το βραβείο drupa 2018 απονεμήθηκε στην Dr. Lisa Handel της Φιλοσοφικής Σχολής του
Heinrich Heine Universität Düsseldorf, για τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Ιστορίες μηχανών
και κόσμοι διεργασιών. Πρότυπα παρεμβολής μεταξύ επιστημών της τεχνολογίας και φιλοσοφικών
διεργασιών» “ Maschinengeschichten und Prozesswelten. Interferenzmuster des Ontomedialen
zwischen Technowissenschaften und Prozessphilosophien”. Εμπειρογνώμονες θεωρούν ανωτέρω
εργασία ως «εξαιρετικά πολύπλοκη και καινοτόμα μελέτη στην οποία αποτυπώνονται οι τρέχουσες
εξελίξεις στην ψηφιοποίηση μέσα από μία φιλοσοφική άποψη». Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με
εν λόγω εκδήλωση δύναται να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Drupa (Διεθνής Έκθεση
για την τεχνολογία της εκτύπωσης και τις Γραφικές τέχνες, η οποία διοργανώνεται κάθε 4 έτη):
https://www.drupa.com .
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