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Νέα διευθύντρια στο Κέντρο Σπουδών για τον
Ελληνικό Πολιτισμό ΙΣΝ UCLA
/ Ομογένεια

Το Κέντρο Σπουδών για τον Ελληνικό Πολιτισμό Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο UCLA
(UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture)
ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου την πρόσληψη της Σάρον Γκέρστελ (Sharon E. J. Gerstel)
ως διευθύντρια του Τμήματος.
Η κ. Γκέρστελ, η οποία θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα την 1η Ιουλίου του
2019, κατείχε τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας του Κέντρου από το 2017.
Στο νέο της ρόλο, η Γκέρστελ θα αναπτύξει το μακροχρόνιο όραμά της για το
κέντρο,

χτίζοντας

πάνω

στην

πανεπιστημιακή

έρευνα

και

τα

διδακτικά

πλεονεκτήματα των Ελληνικών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης

των μαθημάτων στη Σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό.
Υπό την καθοδήγησή της, το Κέντρο θα συνεχίσει να δημιουργεί ισχυρές
συνεργασίες με ελληνικούς οργανισμούς στη Νότια Καλιφόρνια, αναφέρει η
ανακοίνωση του Κέντρου.
«Εχοντας εργαστεί στην Ελλάδα για πάνω από 30 χρόνια και έχοντας καταφέρει
να μελετήσω από πολύ κοντά τον Ελληνικό Πολιτισμό, είναι τιμή μου και νιώθω
ενθουσιασμένη με τον νέο μου ρόλο», ανέφερε η Γκέρστελ.
«Η δημιουργία του Κέντρου φανερώνει την βαθιά θέληση του UCLA να επενδύσει
στην μελέτη και τη διδασκαλία του Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά επίσης δείχνει την
δέσμευσή του να φέρνει κοντά του μέλη της κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη την
πλούσια Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ελλάδος, της Κύπρου και της ελληνικής
Διασποράς. Προσδοκώ στην ενίσχυση των δεσμών μας με τα πολιτιστικά και τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Κύπρο», τόνισε.
«Με την ισχυρή καθοδήγηση της Δρ. Γκέρστελ, δεν έχω καμία αμφιβολία πως το
Κέντρο θα συνεχίσει να αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με τα πολιτιστικά ιδρύματα
και τα πανεπιστήμια που βρίσκονται κοντά ή μακριά μας για την ανάδειξη της
σημαντικής κληρονομιάς του Ελληνικού Πολιτισμού στον Κόσμο μας σήμερα»,
δήλωσε με τη σειρά του ο Ντέιβιντ Σάμπεργκ (David Schaberg), πρύτανης των
Ανθρωπιστικών Σπουδών του UCLA (University of California, Los Angeles).

