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Nancy



Μία σύντομη ιστορική αναδρομή

Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι η συνάντηση είκοσι συγγραφέων το 1979, στην Αψίδα Héré, στο Nancy, 
θα εξελισσόταν μερικές δεκαετίες αργότερα στη μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στη Γαλλία. Η πρωτοβουλία « Mettre les 
livres dans la rue » («Φέρνοντας τα βιβλία στους δρόμους») ήταν αρχικά ιδέα μίας νεαρής δημοσιογράφου, της Mia 
Romero, από την εφημερίδα Est républicain. Η ιδέα προκάλεσε γενικό ενθουσιασμό και είχε τη θερμή υποστήριξη του 
Roger Mossovic από τη Librairie des Arts, του τότε διευθυντή της εφημερίδας Est républicain, Francis Boileau, καθώς 
και της ίδιας της πόλης του Nancy. Η ιδέα μιας εκδήλωσης στο Nancy γύρω από το βιβλίο είχε επίσης την άμεση 
υποστήριξη των ακαδημαϊκών της Académie Goncourt και πολύ γρήγορα προέκυψε η ιδέα μίας υποτροφίας και ενός 
βραβείου για τη συγγραφή βιογραφιών. Από την πρώτη κιόλας έκδοσή της η έκθεση ονομάστηκε “Le Livre sur la Place“ 
(« Βιβλία στην πλατεία») και γνώρισε μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας επισκέπτες που επιθυμούσαν να ανακαλύψουν 
τους συγγραφείς και τα έργα τους.
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Τον επόμενο χρόνο απονέμεται για πρώτη φορά η υποτροφία Goncourt για τη συγγραφή βιογραφίας και 
δημιουργείται ο σύλλογος « Lire à Nancy » στον οποίο συμμετέχουν τα επτά βιβλιοπωλεία της πόλης. Από το 1982 η 
έκθεση βιβλίου του Nancy διοργανώνεται τον Σεπτέμβριο. Χαίρει της υποστήριξης και του κύρους της Ακαδημίας 
Goncourt και κάθε χρόνο μία διακεκριμένη προσωπικότητα της γαλλικής λογοτεχνίας εκπροσωπεί την έκθεση. Τον 
ρόλο αυτό ανέλαβε πρώτος το 1982 ο Jean d’Ormesson και ακολούθησαν πολλοί διακεκριμένοι συγγραφείς.
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Το 2004 η έκθεση μεταφέρεται από την place Stanislas στην place de la Carrière. Η 30η έκδοση της έκθεσης το 2008 
αποτέλεσε ευκαιρία να διοργανωθεί μία πραγματική γιορτή του βιβλίου που απλώνεται έκτοτε σε όλες τις γειτονιές 
της πόλης, στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα γηροκομεία, το σωφρονιστικό κέντρο... Οι εκδηλώσεις φτάνουν πλέον 
παντού όπου το βιβλίο μπορεί να προσφέρει χαρά, όνειρο, ενθουσιασμό. Το 2013, αναζητώντας νέες προτάσεις, η 
Françoise Rossinot, γενική επιμελήτρια της έκθεσης, απευθύνθηκε στην Marie-Madeleine Rigopoulos, που ήταν τότε 
διευθύντρια προγραμμάτων στο Salon du livre de Paris (Έκθεση βιβλίου του Παρισιού). Χάρη στη συμβολή της η 
έκθεση εμπλουτίζεται με νέες ιδέες και κατηγορίες, όπως τα κόμικς και η ξένη λογοτεχνία.



Το « Le Livre sur la Place » συμβάλλει, καθόλη τη διάρκεια του έτους, στην πολιτιστική ζωή της πόλης του Nancy, με 
αποκορύφωση τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου. Η έκθεση διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου 
περισσότεροι από 600 συγγραφείς συναντούν το κοινό και υπογράφουν τα βιβλία τους, ενώ πάνω από 200 
συγγραφείς συμμετέχουν σε παρουσιάσεις βιβλίων και λογοτεχνικές συναντήσεις.
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Το 2018 το « Le Livre sur la Place » γιόρτασε την 40η επέτειό του υπό την 
προεδρία των δέκα ακαδημαϊκών της Ακαδημίας Goncourt. Τον Οκτώβριο του 
ίδιου έτους αναλαμβάνει γενική επιμελήτρια της έκθεσης η Marie-Madeleine 
Rigopoulos, που αποτελεί πλέον την ψυχή αυτής της οργάνωσης.

Κάθε Σεπτέμβριο το « Le Livre sur la Place » δίνει το έναυσμα για την έναρξη της 
νέας λογοτεχνικής χρονιάς στη Γαλλία. Είναι ο τόπος όπου συναντούνται μερικά 
από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς λογοτεχνίας. Πρόκειται για την 
σημαντικότερη έκθεση βιβλίου στη Γαλλία με πολυάριθμες ευκαιρίες 
συνάντησης μεταξύ των συγγραφέων και των αναγνωστών τους.

“Χάρη στη μεγάλη αυτή ανταπόκριση, θελήσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες της έκθεσής μας και της όμορφης πόλης του 
Nancy στην ξένη λογοτεχνία. Καθώς το 2021 είναι ένα ιδιαίτερο έτος για την Ελλάδα, θεωρήσαμε απαραίτητο να 
τιμήσουμε τους συγγραφείς της και, μέσω αυτών, την ίδια την ιστορία της χώρας. Πολυάριθμοι είναι οι δεσμοί που 
συνδέουν τη Γαλλία και την Ελλάδα και ο τομέας του πολιτισμού ήταν ανέκαθεν ένας από αυτούς. Η πρόσκληση αυτή 
έχει ως στόχο να ενθαρρύνει ένα ευρύτερο κοινό να ανακαλύψει την ποιότητα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας 
μέσω συναντήσεων και συζητήσεων με τους συγγραφείς της τελευταίας γαλλικής λογοτεχνικής σεζόν“

Το Centre Culturel Hellenique - Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι συμμετέχει στην  φετινή διοργάνωση της 
έκθεσης βιβλίου του Nancy στηρίζοντας  την ελληνική παρουσία 



Το βιβλίο στην πλατεία είναι πάνω απ´όλα...
 Οι ακαδημαϊκοί της Ακαδημίας Goncourt , πρεσβευτές της έκθεσης. Χάρη σε αυτούς, η συνάντηση είκοσι 
συγγραφέων το 1979 κάτω από την Αψίδα Héré έφτασε να αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη έκθεση που εγκαινιάζει 
κάθε χρόνο τη λογοτεχνική χρονιά στη Γαλλία, στην πόλη του Nancy, γενέτειρα του Edmond de Goncourt. 

 Ο ενθουσιασμός των συγγραφέων  που με χαρά κάθε χρόνο έρχονται στο Nancy, υπογράφουν τα βιβλία τους, 
συμμετέχουν σε λογοτεχνικές συναντήσεις και παραχωρούν συνεντεύξεις. Σημαντική είναι επίσης και η συμμετοχή 
των μεγαλύτερων γαλλικών εκδοτικών οίκων.

 Το μοναδικό σκηνικό του 18ου αιώνα  όπου στήνεται η έκθεση : η κεντρική σκηνή του βιβλίου στην place de la Carrière 
δίπλα στη μεγαλοπρεπή, εμβληματική πλατεία της πόλης, την place Stanislas, την όπερα, το δημαρχείο, το μουσείο και 
την παλαιά πόλη.

 Το κοινό  που περιμένει με ανυπομονησία κάθε Σεπτέμβριο τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Το 2019 η έκθεση 
προσέλκυσε πάνω από 160 χιλιάδες επισκέπτες από το Παρίσι, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και όλη την περιοχή της 
ανατολικης Γαλλίας.
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1979
Έτος ίδρυσης

160 000
Επισκέπτες

600
Συγγραφείς

5 000
Μαθητές

3
Ημέρες

13
Χώροι εκδηλώσεων



Τα σημαντικά βραβεία που απονέμονται
Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux

Prix Livre et Droits de l’Homme de la Ville de Nancy

Prix des Libraires de Nancy - Le Point

Prix Stanislas du meilleur premier roman de la rentrée littéraire

Feuille d’or de Nancy - Prix des Médias France Bleu Lorraine - L’Est Républicain - France 3 Grand Est

Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia

Prix Ginkgo du Livre audio
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Ορισμένες γνωστές προσωπικότητες που προήδρευσαν της έκθεσης
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Στο περιθώριο της έκθεσης διοργανώνεται μία 
σειρά από εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις βιβλίων, 
λογοτεχνικές συναντήσεις, μουσικές 
παραστάσεις, ανάγνωση βιβλίων από γνωστούς 
ηθοποιούς. Με τη συμμετοχή του Musée de 
Beaux-Arts de Nancy και του Πανεπιστημίου της 
Λωραίνης  οργανώνονται επίσης καλλιτεχνικά 
δρώμενα, εκθέσεις γύρω από το βιβλίο, 
συναντήσεις συγγραφέων με τους μαθητές της 
πόλης καθώς και δραστηριότητες γύρω από την 
παιδική λογοτεχνία με τη συμμετοχή μαθητών.

Jean d’Ormesson (1982), Elisabeth Badinter (1989), Michel Serres (1997), Edmonde Charles-Roux 
(2003), Bernard Pivot (2005), Daniel Pennac (2008), Amélie Nothomb (2012), Hélène Carrère 
d’Encausse (2013), Philippe Claudel (2016), Jean-Christophe Rufin (2017), Laurent Gaudé (2019), 
Leïla Slimani (2020).



contact@cchel.org
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