Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού Τύπου 1784-1974. (4
τόμοι)
Επιμέλεια: Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου

€ 160,00 € 120,00
Στην ελληνική γλώσσα.
Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: N01.103.0
Κατηγορίες: Νεοελληνικές Μελέτες,
Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών
Επιμέλεια: Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου
Έτος:
2008
Σελίδες: 2421
ISBN:
978-960-7916-53-2, 978-960-7916-54-9, 978-960-7916
ISBNset: 978-960-7916-52-5

Περιγραφή Βιβλίου
Τόμος Α’: Α-Δ
Τόμος Β’: Ε-Κ
Τόμος Γ’: Λ-Π
Τόμος Δ’: Ρ-Ω
Καρπός μια μακράς συνεργασίας στην οποία πήραν μέρος πολλά άτομα, η τετράτομη Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου,
1784-1974 έφθασε πλέον στην ολοκλήρωσή της. Το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει (1995) ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
της ΓΓΕΤ, διάρκειας 30 μηνών, μετά το πέρας του κατέστη δυνατό να συνεχιστεί με τις δωρεές του Ιδρύματος Στ. Νιάρχου και τις
χορηγίες κρατικών και άλλων φορέων. Σκοπός της Εγκυκλοπαίδειας είναι να δώσει ένα όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό
δείγμα του ελληνικού Τύπου, της επικράτειας και των ελληνικών κοινοτήτων του έξω ελληνισμού, από την πρώτη εμφάνισή του στη
Βιέννη τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα έως τη Μεταπολίτευση του 1974, που αποτελεί τομή στην ιστορία του Τύπου, ιδίως
του ημερήσιου.
Η Eγκυκλοπαίδεια αποτελείται από τρία μέρη. Προτάσσονται τα εισαγωγικά κείμενα για την ιστορία – γένεση και ανάπτυξη – και τον
ρόλο του ελληνικού Τύπου στην πολιτική και πολιτισμική ζωή, κατά τους πρώτους δύο αιώνες του βίου του· ακολουθεί το σώμα
των άνω των 2.300 λημμάτων που συνοδεύονται από σχετική εικονογράφηση (1.600 φωτογραφίες). Το τρίτο μέρος του έργου
αποτελούν τα Παραρτήματα, τα οποία εντάσσονται στο πνεύμα να αποτελέσει η Εγκυκλοπαίδεια ένα χρηστικό εργαλείο για όσους
ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις μελέτες τους γύρω από τον ελληνικό Τύπο.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το όλο έργο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών συνεργατών: 340 συντάκτες
(καθηγητές πανεπιστημίου, ιστορικοί και άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι, μελετητές τοπικής ιστορίας, αρχειονόμοι,
βιβλιοθηκάριοι, συλλέκτες) πλαισίωσαν την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος και κατέθεσαν στο έργο αυτό τις γνώσεις και
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
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