ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ο πολιτισμός στο Ιστορικό Αρχείο των εφημερίδων
«ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ»: Γλώσσα και λογοτεχνία
Αθήνα, 6-8 Δεκεμβρίου 2022
1η εγκύκλιος
Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και 100
χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», το Ιστορικό Αρχείο των δύο εφημερίδων
διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, διεθνές επιστημονικό συνέδριο, με τίτλο: «Ο
πολιτισμός στο Ιστορικό Αρχείο των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ»: Γλώσσα και
λογοτεχνία».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου του 2022.
Στόχος:
Μια πρώτη προσέγγιση του ψηφιοποιημένου Ιστορικού Αρχείου των εφημερίδων «ΤΟ
ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» (1922 -2022) για την έρευνα και τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας,
και της λογοτεχνικής παραγωγής κατά τα τελευταία εκατό έτη, από προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και καθηγητές.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε Τμήματα Φιλολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας και
Προγράμματα Νεοελληνικών Σπουδών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Θεματικές ενότητες:
Α. Γλώσσα
· Το Ιστορικό Αρχείο ως κειμενικό σώμα: γλωσσική αξιοποίηση
· Το γλωσσικό ζήτημα:
α) στην πολιτική σκηνή
β) στη νομοθεσία και στη διοίκηση
γ) στη λογοτεχνία
δ) στην εκπαίδευση
ε) στον φυσικό ομιλητή
· Η λαϊκοποίηση της γλώσσας στη δημόσια σφαίρα από τη μεταπολίτευση έως σήμερα και ο
ρόλος της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης
· Η γλώσσα της διαφήμισης

· Νεολογισμοί: ελληνογενείς και ξενόγλωσσοι
· Γλωσσικά και ορθογραφικά λάθη
· Ξένα δάνεια στην ελληνική γλώσσα
· Η γλώσσα των νέων
· Οικονομική, προσφυγική, υγειονομική κρίση: γλωσσικές αναπαραστάσεις
· Η τεχνολογική εξέλιξη και η επίδρασή της στη γλώσσα
· Ο μεταφορικός λόγος στη δημοσιογραφία, την πολιτική, τη λογοτεχνία
· Η παιδαγωγική λειτουργία του Τύπου
· Οι ιδιαιτερότητες της δημοσιογραφικής γλώσσας
Β. Λογοτεχνία
· Το Ιστορικό Αρχείο ως κειμενικό σώμα: λογοτεχνική αξιοποίηση
· Αναζήτηση ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων και μεταφράσεων (ποίηση, πεζογραφία,
θέατρο). Επιμέρους κατηγοριοποιήσεις: αστυνομική λογοτεχνία, φανταστική λογοτεχνία κ.ά.
· Η προώθηση της λογοτεχνίας
· Η ξένη λογοτεχνία και η προβολή της
· Αναζήτηση άλλων κειμένων (συνεντεύξεις, επιστολές, ημερολόγια, μελέτες κ.ά.)
· Η πρόσληψη της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας (μελέτες, βιβλιοκρισίες,
βιβλιοπαρουσιάσεις, δοκίμια, επιφυλλίδες, σημειώματα, σχόλια, θεατρικές κριτικές)
· Ταξιδιωτική λογοτεχνία
· Το λαϊκό μυθιστόρημα

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Διαμαντής Γιάννης Θ., Ιστορικό Αρχείο των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»
Γραμματέας: Παπαδοπούλου Παναγιώτα, Πανεπιστήμιο Γρανάδας
Μέλη:
Μαρτίν Βίκο Άννα Μαρία, Πανεπιστήμιο Γρανάδας
Εστέμπαν Καμπρέρα Σάρα, Πανεπιστήμιο Γρανάδας
Koυζέλη Λαμπρινή, «ΤΟ ΒΗΜΑ»
Παπαματθαίου Μάρνη, «ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΤΑ ΝΕΑ»
Στεργιόπουλος Βαγγέλης, in.gr
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Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματέας: Κορομβόκη Πατρίσια, Πανεπιστήμιο Macquarie, Σίδνεϊ Αυστραλίας
Μέλη:
Αναγνώστου Γεώργιος, Πανεπιστήμιο του Οχάιο, Έδρα Μιλτιάδη Μαρινάκη
Δανόπουλος Κωνσταντίνος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μορφακίδης - Φυλακτός Μόσχος, Πανεπιστήμιο Γρανάδας
Τσιτσανούδη - Μαλλίδη Νικολέττα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δήλωση συμμετοχής
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο –με εισήγηση ή αναρτημένη
ανακοίνωση– πρέπει να αποστείλουν:
α. Τίτλος και περίληψη της εισήγησης (έως 300 λέξεις) με αναφορά στη θεματική ενότητα
που ανήκει
β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις)
στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: istorikoarcheio@alteregomedia.org
Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 2 Φεβρουαρίου 2022
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Aπριλίου 2022
Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και αποστολή κωδικών πρόσβασης στο Ιστορικό
Αρχείο των εφημερίδων: έως 30 Μαΐου 2022

3

