Σηελ Αζήλα, ην 8ν Παγθόζκην Σπλέδξην ηνπ Δπξσπατθνύ Δπηζηεκνληθνύ Οξγαληζκνύ
γηα ηελ έξεπλα ηνπ Πεξηνδηθνύ Τύπνπ (12&13/9)
(European Society for Periodical Research - ESPRit)
Η Έλσζε πληαθηώλ Πεξηνδηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Σύπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΕΣΜΙΕΣ/ΚΕΝΙ
(Πάληεην Παλεπηζηήκην) δηνξγαλώλνπλ ηo 8ν Παγθόζκην Σπλέδξην ηεο European Society for
Periodical Research (ESPRit), κε ζέκα «Πεξηνδηθόο Τύπνο θαη Οπηηθόο Πνιηηηζκόο».
Σν πλέδξην ζα θηινμελεζεί ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο, Κέληξν Πνιηηηζκνύ
Ίδξπκα Σηαύξνο Νηάξρνο (ΚΠΙΣΝ) ζηηο 12-13 Σεπηεκβξίνπ 2019, ελώ ηελ Σεηάξηε 11
επηεκβξίνπ ζα πξνεγεζεί ε δηεμαγσγή εξγαζηεξίνπ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη ππνςήθησλ
δηδαθηόξσλ.
Σν πλέδξην απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε λέσλ γλώζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ηνπ
Πεξηνδηθνύ Σύπνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηε ζπκπόξεπζή ηεο κε ην επξσπατθό θαη δηεζλέο
παξάδεηγκα.
Πιαηθόξκα γηα ηελ αλάπηπμε απηώλ ησλ δξάζεσλ κέζα από ην πλέδξην απνηειεί ε ESPRit.
Ο επξσπατθόο απηόο νξγαληζκόο έρεη δηεζλή θαη αθαδεκατθό ραξαθηήξα, πξνάγεη θαη δηαδίδεη
ηελ έξεπλα πάλσ ζε θάζε πιεπξά ηεο θνπιηνύξαο ηνπ επξσπατθνύ Πεξηνδηθνύ Σύπνπ από ηνλ
17ν αηώλα κέρξη ηηο κέξεο καο. Απεπζύλεηαη ζε εξεπλεηέο ηνπ θιάδνπ πνπ εθπξνζσπνύλ έλα
επξύ θάζκα θξηηηθώλ, ζεσξεηηθώλ θαη κεζνδνινγηθώλ απόςεσλ, πεξηιακβάλνληαο ρσξίο λα
πεξηνξίδεηαη ζε απηέο, ηελ ηζηνξία ηεο θνπιηνύξαο, ηηο θηινινγηθέο ζπνπδέο, ηελ ηζηνξία ηεο
ηέρλεο, ηηο ζπνπδέο θύινπ, ηηο ζπνπδέο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηελ ηζηνξία ηεο
επηζηήκεο θαη ηηο ςεθηαθέο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο.
Σηο Σςνέδπιο, εκηόρ ηων πολλών ειδικών θεμάηων πος θα ζςζηηηθούν για ππώηη θοπά
ζηην Ελλάδα έσοςν πποζκληθεί και θα ζςμμεηέσοςν εκηόρ από διακεκπιμένοι Έλληνερ
ακαδημαϊκοί και διακεκπιμένοι πανεπιζηημιακοί καθηγηηέρ από όλο ηον κόζμο, καθώρ και
επεςνηηέρ ελληνικών και ξένων επεςνηηικών ινζηιηούηων, Έλληνερ και ξένοι
δημοζιογπάθοι.
ε παξάιιειεο ζπλεδξίεο, ζα αλαπηπρζνύλ θαη παξνπζηαζηνύλ ζεκαηηθέο ελόηεηεο γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη ηνλ πνιηηηζκό, ηελ έξεπλα θαη ηηο εμειίμεηο ζηε ςεθηαθή επνρή, ηελ επηξξνή
ζηηο ηέρλεο, αιιά θαη ηηο ειιεληθέο θαη δηεζλείο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ Πεξηνδηθό
Σύπν.
Σε εηδηθή ζπλεδξία, ζα ζπδεηεζεί επίζεο ην κείδνλ δήηεκα ηεο παξαπιεξνθόξεζεο θαη
ηεο δηαζπνξάο ςεπδώλ εηδήζεσλ (fakenews), ην νπνίν πιήηηεη όρη κόλν ην θύξνο θαη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ επαγγέικαηνο αιιά θαη ην ηεξό δηθαίσκα ησλ πνιηηώλ
ζηελ αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε ελεκέξσζε.
Με βαζηθό ζηόρν ε επηζηεκνληθή γλώζε λα έξζεη πην θνληά θαη λα γίλεη απόθηεκα ηνπ
επξύηεξνπ θνηλνύ, όρη κόλν ζηελ Ειιάδα αιιά θαη ζε επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν. ην
πλέδξην ζα πιαηζησζεί από πνιύκνξθεο εθζέζεηο κε ζπλαθέο πξνο ηα ζέκαηά ηνπ
πεξηερόκελν, εθζέζεηο αλνηθηήο πξόζβαζεο γηα ην επξύηεξν θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
δεκνζηνγξάθσλ, κειώλ ηεο ΕΠΗΣ θαη άιισλ δεκνζηνγξαθηθώλ ελώζεσλ, θνηηεηώλ θαη
άιισλ εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ.
Σν πλέδξην έρεη ηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ, ελώ ρνξεγνί επηθνηλσλίαο
ζε ξαδηνηειενπηηθά κέζα θαη δηαδίθηπν ζα είλαη ε ΕΡΣ Α.Ε. θαη ην ΑΠΕ/ΜΠΕ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κεηαβείηε ζην http://esprit2019athens.com.
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