Eκδήλωση για την τέχνη της βιβλιοδεσίας
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Ο Χαράλαμπος Λέγγας και η σημασία της βιβλιοδεσίας από την πτώση της Πόλης ως την
εθνική Απελευθέρωση, σε εκδήλωση στο Αγρίνιο, στις 24 Μαρτίου

Ο κ. Χαράλαμπος Λέγγας, ένας από τους πιο γνωστούς εργάτες της παραδοσιακής
τέχνης της βιβλιοδεσίας, είναι ο καλεσμένος του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου
Αγρινίου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα : «Γραικοί στιχωτές», η βιβλιοδεσία ως κάτοπτρο
της πνευματικής πορείας των Ελλήνων, από την πτώση της Πόλης έως την εθνική
απελευθέρωση.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η ελληνική βιβλιοδεσία κατά την περίοδο της Οθωμανικής
κατάκτησης, από τα μέσα του 15ου αι. έως την εθνική ανεξαρτησία, μέσα από σωζόμενα
παραδείγματα βιβλιοδεσιών, όπου αποτυπώνεται η ιστορική πορεία του ελληνισμού και οι
διάφορες αλληλοεπιδράσεις που οδήγησαν στην έκρηξη της επανάστασης του 1821.
Η εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο του 3ου Εικαστικού Κύκλου θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 24 Μαρτίου 2012 στις 7,30 μμ. στο κτίριο της πρ. Τράπεζας της Ελλάδος
(Αναστασιάδη 1, Αγρίνιο).
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Μπάμπης Λέγγας είναι βιβλιοδέτης - εκδότης. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, από το 1993 ασχολείται με την έρευνα της ιστορίας της ελληνικής
βιβλιοδεσίας, ερευνητικό αντικείμενο που μέχρι τότε δεν είχε καν κατοχυρωθεί.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας σήμερα, είναι η καθιέρωση του ερευνητικού
αυτού αντικειμένου στην ακαδημαϊκή κοινότητα και η έκδοση βιβλίων σχετικά με την ιστορία
και την τέχνη της ελληνικής βιβλιοδεσίας, που αποτελούν εγχειρίδια απαραίτητα για τη
μελέτη της ιστορίας του ελληνικού βιβλίου.
Το 2002 συστήνει, με την υποστήριξη ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, την
Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, ένα μη-κερδοσκοπικό σωματείο, με σκοπό τη μελέτη και
προβολή της ελληνικής βιβλιοδεσίας. Από τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι
ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις και εκδόσεις που έχουν κυρίως υλοποιηθεί σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί τα βιβλία των Εκδόσεων του Φοίνικα, καθώς και πλήθος
εκδόσεων για λογαριασμό τρίτων. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σχετικά με τη
βιβλιοδεσία.
http://www.e-legas.com , http://www.vivliodesia.org

1/1

