
«Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕρΒιΝεΦ» 
 

Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕρΒιΝεΦ  
(Bibliology Workshop of Modern Greek Philology-BibWksh)» ιδρύθηκε τον 
Μάιο του 2020 (Φ.Ε.Κ. 1744/7.5.2020) και αναμένεται η εκλογή του/της 
Διευθυντή/ντριας. 

Ο όρος «Βιβλιολογία» ανήκει στους νεόπλαστους όρους που δημιουργήθηκαν 
τον 19ο αι. Ορίζεται ως μια επιστημονική περιοχή η οποία μελετά το βιβλίο ως 
φυσικό αντικείμενο αλλά και ως αντικείμενο που ενσωματώνει ποικίλες 
πολιτισμικές πρακτικές και αντανακλά με ποικίλους τρόπους την πνευματική 
ιστορία μιας εποχής. Για τον λόγο αυτόν, το περιεχόμενό της εξακολουθεί να 
ταυτίζεται συχνά με τη Βιβλιογραφία. 

Κύρια αντικείμενα της έρευνας και της διδασκαλίας του Εργαστηρίου 
Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΕρΒιΝεΦ) αποτελούν οι βασικοί κλάδοι 
που εμπίπτουν στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Βιβλιολογίας και 
αφορούν τη Νεοελληνική Φιλολογία (από τον 16ο αι. κ.εξ.). Πιο συγκεκριμένα, 
είναι, ενδεικτικά, οι γνώσεις σχετικά με την τεχνική, την κατασκευή και τα μέρη 
του βιβλίου, η φιλολογική επιμέλεια έκδοσης κειμένων της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, καθώς και έκδοσης ιδιωτικών κειμένων, όπως οι επιστολές ή τα 
ημερολόγια, η βιβλιογραφία περιοδικών λόγου και τέχνης, η σύνταξη ευρετηρίων 
περιοδικών και ημερολογίων, η βιβλιογράφηση ανθολογιών λογοτεχνικών 
κειμένων, η σύνταξη βιβλιογραφιών νεοελλήνων λογοτεχνών και η βιβλιογραφική 
καταγραφή έκδοσης σύμμεικτων τόμων. Για να καρποφορήσει η εκτεταμένη αυτή 
ερευνητική δραστηριότητα σε δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες και συλλογές 
αλλά και σε αρχεία λογοτεχνών να καρποφορήσει, απαιτείται πολύχρονη 
συλλογική απασχόληση. 

Απώτεροι σκοποί του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της έρευνας πρωτίστως 
στο γνωστικό πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας αλλά και η ανάληψη 
πρωτοβουλιών συνεργασίας, ώστε το Εργαστήριο και, κατ’ επέκταση, το Τμήμα 
Φιλολογίας και το Α.Π.Θ. να συμπεριληφθούν στο αντίστοιχο διεθνές 
περιβάλλον. 

Εξίσου σημαντικός σκοπός του Εργαστηρίου Βιβλιολογίας Νεοελληνικής 
Φιλολογίας είναι να συμβάλει, μέσα από τoν συνδυασμό εκπαίδευσης και έρευνας, 
στη δημιουργία μιας δεξαμενής νέων επιστημόνων-ερευνητών, καταρτισμένων 
στις μεθόδους των σπουδών Βιβλιολογίας που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό και 
διεθνές περιβάλλον αλλά και καταρτισμένων στη φιλολογική επιμέλεια έκδοσης 
νεοελληνικών κειμένων. Εξάλλου, η ιδέα για την ίδρυση Εργαστηρίου 
Βιβλιολογίας είχε ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τον Χ. Λ. 



Καράογλου, Ομότιμο σήμερα Καθηγητή του Α.Π.Θ., και είχε ως σκοπό να 
δημιουργήσει ένα «εργαστήριο» με φιλέρευνους φοιτητές, οι οποίοι θα ήταν 
πρόθυμοι να εργαστούν συλλογικά στη βιβλιογραφία, όπου τα ζητούμενα της 
Νεοελληνικής Φιλολογίας ήταν (και εξακολουθούν να είναι) πολλά. 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν εκδοθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 
αρκετές εργασίες (ενδεικτικά: η τρίτομη συλλογική έκδοση Περιοδικά λόγου και 
Τέχνης 1901-1940 με τα αντίστοιχα ευρετήρια, εποπτεία: Χ. Λ. Καράογλου, και οι 
έντεκα εκδόσεις στις σειρές «Ευρετήρια περιοδικών λόγου και Τέχνης», «Νέα 
Φιλολογία» και «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» των εκδόσεων University 
Studio Press). 
Προς την κατεύθυνση αυτήν έχει σχεδιαστεί και το περιεχόμενο μαθημάτων του 
«Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 
κριτική και κειμενικές σπουδές» (βλ. https://www.lit.auth.gr/MA-mgrl), για τα 
οποία έχει προβλεφθεί και η εργαστηριακή άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και φοιτητριών («Ζητήματα Βιβλιολογίας I [και] II», «Ειδικά θέματα 
βιβλιολογίας I [και] II», «Ειδικά εκδοτικά θέματα I [και] II», «Θεωρία και πράξη 
των εκδόσεων» ΝΕΦ 620-626 αντίστοιχα, «Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των 
εκδόσεων I [και] II», «Εργαστήριο τυπογραφικής και φιλολογικής επιμέλειας 
κειμένων», «Εργαστήριο βιβλιογραφίας» και «Εργαστήριο βιβλιολογίας» ΝΕΦ 
642-646 αντίστοιχα). 
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