
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ από την ESPRit 

 (European Society for Periodical Research)  

για τα Λαϊκά Περιοδικά στην Ευρώπη 

  

Η ΕΣΠΗΤ ενημερώνει τα μέλη της για μια σειρά  διαδικτυακών σεμιναρίων της ESPRit 

(European Society for Periodical Research) με θέμα τα  Λαϊκά Περιοδικά στην Ευρώπη. 

Θυμίζουμε ότι η EΣΠΗΤ είχε συνδιοργανώσει με το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας 

του Πάντειου Πανεπιστημίου τo 8ο Διεθνές Συνέδριο τους ESPRit, με θέμα «Περιοδικός 

Τύπος και Οπτικός Πολιτισμός» που φιλοξενήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη τους 

Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Η εναρκτήρια διάλεξη των σεμιναρίων έγινε από την Victoria Kuttainen, Καθηγήτρια 

Αγγλικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο James Cook στην Αυστραλία. Η διάλεξη είναι 

διαθέσιμη στο κανάλι YouTube. 

 

 
 

 

ESPRit online seminar, 26 March 2021: 

keynote lecture by Victoria Kuttainen 

 

 

 

Η επόμενη ενότητα των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου, 

16.00-17.00 Θα προεδρεύεται από τη Sophie Oliver (Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ) και 

θα περιλαμβάνει τους ακόλουθες παρουσιάσεις: 

Charlotte Lauder (φοιτήτρια διδακτορικού διπλώματος,Πανεπιστήμιο Strathclyde και 

Εθνική Βιβλιοθήκη τους Σκωτίας), “Pithy people: the People’s Friend, ένα εθνικό 

περιοδικό για τη Σκωτία 

Το People’s Friend ιδρύθηκε το 1869 στο Dundee τους Σκωτίας, και εξακολουθεί να 

δημοσιεύεται από αυτήν την πόλη μέχρι σήμερα. Ένα εβδομαδιαίο, πολύ φθηνό 

εικονογραφημένο περιοδικό, το People’s Friend ξεκίνησε το 1869 για να «ενθαρρύνει το 

λογοτεχνικό ταλέντο που γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων» 

δημοσιεύοντας «σκωτσέζικες ιστορίες, ποίηση και άλλα άρθρα, που γράφτηκαν από τους 

Σκοτσέζους». Μέχρι το 1905, το People’s Friend είχε δημιουργήσει δημοφιλή 

κουλτούρα περιοδικών στη Σκωτία και ήρθε να καθορίσει τη σκωτσέζικη λογοτεχνία για 

τους μάζες. Πώς το έκανε αυτό; Πώς ένα επαρχιακό λογοτεχνικό περιοδικό κατάφερε να 

 

https://www.espr-it.eu/news/events/133-esprit-online-seminars-on-popular-magazines
https://www.youtube.com/watch?v=bhVFW_vTY3c&ab_channel=EuropeanSocietyforPeriodicalResearch


πουλήσει κατά μέσο όρο 212.600 αντίτυπα την εβδομάδα έως το 1890; Αυτή η παρουσίαση διερευνά πώς το 

People’s Friend έγινε το πιο δημοφιλές εβδομαδιαίο περιοδικό τους Σκωτίας. Αξιολογεί το τοπίο τους 

λαϊκής λογοτεχνίας στα τέλη του 19ου και τους αρχές του εικοστού αιώνα στη Σκωτία και τη σημασία του 

πολιτισμού μέσα σε αυτό. 

 Júlia Fazekas (Πανεπιστήμιο ELTE, Βουδαπέστη), «Δημοτικότητα περιοδικών μόδας τους Ουγγαρίας και 

τους Ευρώπης τη δεκαετία του 1840» 

Τα ουγγρικά περιοδικά μόδας απέκτησαν αξιοσημείωτη δημοτικότητα τη δεκαετία του 1840. 

Μοντελοποιήθηκαν μετά από άλλα ευρωπαϊκά περιοδικά και προηγούμενα περιοδικά τους Ουγγαρίας. 

Αυτά τα περιοδικά είχαν ως στόχο να αποκτήσουν ευρεία αναγνωσιμότητα και ήθελαν να διαμορφώσουν τη 

λογοτεχνική σφαίρα, να δημοσιεύσουν έργα με επιρροή και να διευκολύνουν την ουγγρική εκπαίδευση και 

ανάγνωση μέσω αυτών. Επικεντρώθηκαν κυρίως στη λογοτεχνία και κατά τη διάρκεια τους τους περιόδου 

ήταν η πιο σημαντική λογοτεχνική πηγή.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του Zoom, με εγγραφή στο σύνδεσμο 

http://www.espr-it.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις ερωτήσεις ή τις απορίες τους στο: 

info@espr-it.eu. 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 
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