X III SIE C E [2016-2017]
«D e la casa a la calle: lu gares, u sos y ap rop iacion es
d e la cu ltu ra escrita (siglos X V I-X X ) »

[1]
A rua e a «massa semiletrada»: reconstituição de itinerários
populares na transição do século XIX para o século XX
Luís Augusto Costa Dias
(Biblioteca Nacional de Portugal / Ceis 20 - Universidade de Coimbra)

Q

uando se fala em leitura pública deve pensar-se nas condições do espaço
público. Esta conferência tem por objetivo mostrar como, no contexto
de um espaço público urbano em profunda transformação a partir do
último quartel do século XIX, a capacidade de acesso aos objetos
impressos chega à rua e às camadas populares. Certo de que a história cultural se
inscreve no social, trata-se de compreender que a transformação operada nos
principais centros urbanos implicou mudanças sociais e culturais, novas vivências,
experiências e modos de apropriação cultural que corresponderam à emergência
da sociedade de massas.
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