
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑΣ, ΠΑΤΜΟΣ 2009 

 
Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, Πάτµος 

31 Αυγ -5 Σεπτεµβρίου  / 7-11 / 14-18 & 21-25 Σεπτεµβρίου 2009 
Προθεσµία αιτήσεων συµµετοχής: 31 Ιουλίου 2009 

 
 

Μετά την επιτυχία των προγραµµάτων που διοργανώθηκαν από το εργαστήριο 
συντήρησης χειρογράφων της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου τα τελευταία τρία 
χρόνια έχουµε την χαρά να ανακοινώσουµε την επαναδιοργάνωση νέου κύκλου 
σεµιναρίων  προσκαλόντας νέους καθηγητές, ειδήµονες της ιστορίας του βιβλίου και 
συντηρητές βιβλίων ώστε να παραδώσουν τέσσερα νέα σεµινάρια. 
 
 
 
1. ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΘΕΩΡΙΑ) 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: PROFESSOR JOHN SHARPE 
31 Αυγούστου -4 Σεπτεµβρίου 2009 
Κόστος παρακολούθησης:  €530 
 
Το σεµινάριο αυτό καλύπτει την περίοδο της κατασκευής βιβλιοδεσιών όπως αυτές 
τεκµηριώνονται από αρχαιολογικά ευρήµατα, ιδιαίτερα από την Αίγυπτο και τις αρχαίες 
ξύλινες ταµπλέτες, τον πάπυρο, τους κώδικες, τις Κόπτικες βιβλιοδεσίες του 3ου-5ου 
αιώνα έως και το 1000 µ.Χ. Θα εξεταστεί η ιστορία της Κόπτικης τεχνοτροπίας 
βιβλιοδεσίας όπως καταγράφεται µέσω των πολυάριθµων  παραδειγµάτων που έχουν 
διασωθεί και ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσεται τα επόµενα 1000 χρόνια. 
 
 
2. ΧΡΥΣΟΤΥΠΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: TREVOR LLOYDE 
7-11 Σεπτεµβρίου 2009 
Κόστος παρακολούθησης:  €530 
 
Σε αυτό το σεµινάριο ο κ. Trevor Lloyd θα ασχοληθεί µε την παραδοσιακή διακόσµηση 
βιβλιοδεσιών µε χρυσοτυπία, ξεκινόντας από το στάδιο της προετοιµασίας του δέρµατος 
και όλα τα στάδια ενδιάµεσα έως την µέθοδο γυαλίσµατος του χρυσώµατος. Οι 
παρακολουθούντες έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν πρακτικά διάφορα δείγµατα 
κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας, από τη διακόσµηση ραχών των βιβλίων έως και 
ολόκληρων δερµατόδετων βιβλιοδεσιών. Αυτό το σεµινάριο είναι µια µοναδική ευκαιρία 
να µάθει κανείς τα τεχνάσµατα και τις παραδοσιακές τεχνκές των επαγγελµατιών 



χρυσωτών, πολλές εκ των οποίων σταδιακά λησµονούνται. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο 
οι παρακολουθούντες θα έχουν την ευχέρεια και επαρκή γνώση ώστε να διακοσµούν 
βιβλιοδεσίες µε χρυσό αποτελεσµατικά και γρήγορα. 
 
 
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: JOHN MUMFORD 
14-18 Σεπτεµβρίου 2009 
Κόστος παρακολούθησης:  €530 

Το πενθήµερο αυτό σεµινάριο αποτελεί µια εισαγωγή στη Βυζαντινή βιβλιοδεσία. Το 
µοντέλο που θα κατασκευαστεί βασίζεται σε µία βυζαντινή βιβλιοδεσία του 15ου αιώνα 
από το ελληνικό χειρόγραφο που βρίσκεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη Royal.1.A.xv 
(Βίβλος, Οσίου Νείλου σχόλια επί του Άσµατος των Ασµάτων). 
 
Το πρακτικό αυτό σεµινάριο θα καλύπτει όλα τα στάδια κατασκευής αυτής της 
βιβλιοδεσίας. Μέσα από πρακτικές επιδείξεις οι παρακολουθούντες θα έχουν την 
δυνατότητα να µάθουν τις τεχνικές της βυζαντινής βιβλιοδεσίας και να τις εφαρµόσουν, 
ξεκινώντας από την ραφή των τετραδίων, το ράψιµο των χαρακτηριστικών κεφαλαριών, 
την προετοιµασία των πινακίδων, την επικάλυψη µε δέρµα µέχρι και την κατασκευή των 
κλείστρων και τη διακόσµιση µε σφραγίδες που έχουν αντιγραφεί από τα µοτίβα της 
βιβλιοδεσίας αυτής. 

 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: MARILUZ BELTRAN DE GUEVARA & FLAVIO MARZO 
21-25 Σεπτεµβρίου 2009 
Κόστος παρακολούθησης:  €530 
 
Στο σεµινάριο αυτό θα µελετηθούν οι ιδιότητες και η ιστορία της περγαµηνής σε σχέση 
µε τη συντήρηση περγαµηνών χειρογράφων και βιβλιοδεσιών. Το σεµινάριο αποτελεί 
µια χρήσιµη αναθεώρηση των περασµένων τεχνικών και υλικών που χρησιµοποιούνταν 
για τη συντήρηση της περγαµηνής χειρογράφων και βιβλιοδεσιών. Έµφαση θα δοθεί, 
µέσω πρακτικών ασκήσεων, στην παρουσίαση διάφορων µεθόδων συντήρησης και στην 
αξιολόγηση παλαιότερων και σύγχρονων µεθόδων και υλικών που χρησιµοποιούνται στη 
συντήρηση, µε κριτήριο τα πορίσµατα της σύγχρονης έρευνας και την µακροπρόθεσµη 
διατήρηση της περγαµηνής. 
 
 
 
 
Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα. Το θεωρητικό σεµινάριο 
προσφέρεται για 12 παρακολουθούντες και το κάθε ένα από τα πρακτικά σεµινάρια 
προσφέρεται για 8 παρακολουθούντες. Τα σεµινάρια απευθύνονται σε  άτοµα µε 
ειδίκευση στη συντήρηση βιβλίων, στην βιβλιοδεσία, στη βιβλιοθηκονοµία και στην 



παλαιογραφία. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τους τεχνικούς  
όρους της βιβλιοδεσίας. Ειδικά για τα σεµινάρια 2. & 3. οι συµµετέχοντες θα πρέπει 
επιπλέον να έχουν πρακτική εµπειρία βιβλιοδεσίας ενώ το 4. απευθύνεται σε συντηρητές 
βιβλίων & χαρτιού και συγγενικών ειδικοτήτων. 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν ένα µήνυµα µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον Νικόλαο Σαρρή (info@patmosworkshop.com) 
αναφέροντας ως θέµα ‘Patmos Bookbinding Workshops 2008’.Θα πρέπει να 
διευκρινίζεται το/α σεµινάριο/α που επιθυµούν να παρακολουθήσουν και ένα σύντοµο 
βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρει την εµπειρία τους, σχετική µε τα σεµινάρια. 
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας: 
http://www.patmosworkshop.com/
 
Ή επικοινωνείστε µε τον  
 
Νικόλαο Σαρρή 
Υπεύθυνο Εργαστηρίου Συντήρησης Βιβλίων και Χειρογράφων 
Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννη Θεολόγου, Πάτµος 85500 
info@patmosworkshop.com
 
+32 486863625 (έως 31 Ιουνίου 2009) 
+30 6973596525 (µετά την 1η Ιουλίου 2009) 
 

http://www.patmosworkshop.com/
mailto:info@patmosworkshop.com

