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Η Έλσζε πληαθηώλ Πεξηνδηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Σύπνπ θαη ην Δξγαζηήξην Σεθκεξίσζεο 

θαη Μειέηεο ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ/Κέληξν Έξεπλαο Νεόηεξεο Ιζηνξίαο ηνπ Πά-

ληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπλδηνξγαλώλνπλ ηo 8
ν
 Γηεζλέο πλέδξην ηεο ESPRit, κε ζέκα «Περι-

οδικός Σύπος και Οπηικός Πολιηιζμός». Σν πλέδξην ζα θηινμελεζεί ζηελ Δζληθή Βηβιην-

ζήθε ηεο Διιάδνο ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο (ΚΠΙΝ). 

 

Σν πλέδξην απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε λέσλ γλώζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ηνπ πεξην-

δηθνύ ηύπνπ ζηελ Διιάδα θαη ηε ζπκπόξεπζε ηεο έξεπλαο απηήο κε ην επξσπατθό θαη ην δηε-

ζλέο παξάδεηγκα. H ESPRit ζα απνηειεί ηεv πιαηθόξκα δηαιόγνπ γηα ηελ αλάπηπμε απηώλ 

ησλ δξάζεσλ κέζα από ην πλέδξην. Η επξσπατθή απηή αθαδεκατθή δνκή έρεη δηεζλή ραξα-

θηήξα θαη ζηόρν ηελ πξναγσγή θαη δηάδνζε ηεο έξεπλαο θαζώο θαη ηε δηεπηζηεκνληθή πξν-

ζέγγηζε ηεο κειέηεο ηνπ πεξηνδηθνύ ηύπνπ από ηνλ 17
ν
 αηώλα κέρξη ηηο κέξεο καο. Απεπζύλε-

ηαη ζε εξεπλεηέο ηνπ θιάδνπ ησλ πεξηνδηθώλ ζπνπδώλ όπνπ αλήθεη έλα επξύ θάζκα θξηηη-

θώλ, ζεσξεηηθώλ θαη κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, ρσξίο νη αλαθν-

ξέο πνπ αθνινπζνύλ λα είλαη πεξηνξηζηηθέο,  ηελ ηζηνξία ηεο θνπιηνύξαο, ηηο θηινινγηθέο 

ζπνπδέο, ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ηηο ζπνπδέο θύινπ, ηηο ζπνπδέο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνη-

λσλίαο, ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο ηεο ςεθηαθήο επνρήο.  

 

ην πλέδξην, εθηόο ησλ πνιιώλ εηδηθώλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Διιάδα, έρνπλ πξνζθιεζεί θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ δηαθεθξηκέλνη εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο 

αιιά θαη επαγγεικαηίεο δεκνζηνγξάθνη ηνπ πεξηνδηθνύ ηύπνπ, Έιιελεο θαη μέλνη. ε εηδηθή 

ζπλεδξία ζα ζπδεηεζεί επίζεο ην κείδνλ δήηεκα ηεο παξαπιεξνθόξεζεο θαη ηεο δηαζπνξάο 

ςεπδώλ εηδήζεσλ (‘fake news’), θαηλόκελν πνπ παξαβηάδεη ηε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία 

θαη θαιθηδεύεη ηελ ελεκέξσζε. 

 

Το Συνζδριο πλαιςιϊνεται από ζκθεςη ψηφιακήσ προβολήσ οπτικοακουςτικϊν τεκμηρίων του ελλη-

νικοφ περιοδικοφ τφπου.   

Για περιςςότερα επιςκεφτείτε τo https://esprit2019athens.com/  
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