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Τον Φεβρουάριο του 2013 η A&M Architects, Engineers & Project Managers δέχτηκε την πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
που προκήρυξε το Future Library για την αναμόρφωση 9 Δημόσιων και Δημοτικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα. Κύριος στόχος 
του διαγωνισμού ήταν η διαμόρφωση ελκυστικών - για τους νέους - χώρων με σκοπό την όξυνση της δημιουργικής μάθησης 
μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης. Η πρόταση της Α&Μ ήταν και αυτή που επιλέχθηκε ανάμεσα στις 10 που κατατέθηκαν στα 
πλαίσια του διαγωνισμού. Η διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε στην δημιουργία των Media Labs και στη σταθερή δημιουργική 
συνεργασία ανάμεσα στην A&M και το Future Library. Το αρχικό ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει η μελετητική ομάδα 
της Α&Μ προκειμένου να επιλύσει το σχεδιαστικό πρόβλημα, ήταν πως ένας χώρος μίας παραδοσιακής βιβλιοθήκης μπορεί 
να μετατραπεί σε ένα εργαστήριο πειραματισμού και παραγωγής γνώσης. Έτσι ενώ η βιβλιοθήκη αποτελούσε παλαιότερα ένα 
αρχείο γνώσης, ο χώρος της μετατοπίζεται από το παραδοσιακό του μοντέλο και ενημερώνεται από τις σύγχρονες τεχνολογίες 
αιχμής. Βασικός στόχος της πρότασης της Α&Μ ήταν η διαμόρφωση ενός χώρου με ποικιλία εκπαιδευτικών και δημιουργικών 
ερεθισμάτων. Θέλοντας να αναιρέσει τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα και να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στον 
εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο, κύριο μέλημα της πρότασης, ήταν η δημιουργία υποδομών τόσο για την παραδοσιακή / 
προσωπική έρευνα, όσο και για τον συνεργατικό / κοινό πειραματισμό. Η πρόταση διερευνά τα όρια του ψηφιακού χώρου του 
δικτύου των βιβλιοθηκών, θέλοντας να αναβαθμίσει τις υποδομές της συνεχούς συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύρια παράμετρος σχεδιασμού ήταν η προσαρμοστικότητα του προτεινόμενου μοντέλου, 
το οποίο έπρεπε όχι μόνο να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε μία από τις πρώτες 9 βιβλιοθήκες, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί 
να εφαρμοστεί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε οποιονδήποτε χώρο προταθεί στο μέλλον. Άλλωστε, σημαντικό κριτήριο ήταν 
η υποστήριξη της σταδιακής εξάπλωσης των media labs και της διεύρυνσης του δικτύου τους. Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητη 
η προσαρμοστικότητα του χώρου στις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη, αυξάνοντας το εύρος των δραστηριοτήτων μέσα σε 
αυτόν. Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιασμού συνθέτεται από 3 ομάδες χώρων, το Co-work Lounge, το Music Studio και το Brain 
Pulse. Κατά την εφαρμογή του στις 9 αρχικές βιβλιοθήκες προέκυψαν 3 βασικές τυπολογίες, τα media labs λειτουργικά και 
χωρικά συνυφασμένα με τον παραδοσιακό χώρο της βιβλιοθήκης, αυτά που εντοπίζονται σε ανεξάρτητο χώρο μέσα σε αυτήν
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και τέλος αυτά που αρθρώνουν και ενοποιούν ποικιλία χρήσεων και υπηρεσιών πέραν αυτών της βιβλιοθήκης. Σαν αποτέλεσμα, 
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επίλυση του ενδεχόμενου προβλήματος της προκύπτουσας όχλησης, μέσω της ανάμειξης των 
χρήσεων. Το Co-work lounge είναι ο μεγαλύτερος αναλογικά χώρος των media labs και οργανώνεται μέσα από μία ποικιλία 
εκπαιδευτικών εργαλείων και δραστηριοτήτων. Στον χώρο προβλέπονται διαδραστικές υποδομές μελέτης και πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, πάγκοι συνεργασίας καθώς και ένα κεντρικό καθιστικό χαλάρωσης. Απ’ τον χώρο, δεν λείπει το παραδοσιακό 
βιβλιοστάσιο το οποίο εμπλουτίζεται από ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό. Προσαρμόζεται ανάλογα με τις επιθυμητές 
δραστηριότητες, έχοντας την δυνατότητα να φιλοξενήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκθέσεις, συναυλίες και προγράμματα 
σωματικής άσκησης. Το music studio είναι ο δεύτερος χώρος των media lab και σχεδιάστηκε για να προσφέρει όλες τις 
απαραίτητες υποδομές προκειμένου κάποιος - αυτόνομα ή σε ομάδα - να ηχογραφήσει ή να επεξεργαστεί οπτικοακουστικό 
υλικό. Τέλος, το δωμάτιο brain pulse, διαμορφώθηκε προκειμένου να προσφέρει ένα ευχάριστο και αντισυμβατικό περιβάλλον, 
τόσο για χαλάρωση όσο και για την όξυνση της συνεργατικής δημιουργικής σκέψης. Οι εικαστικές εφαρμογές στους τοίχους 
των χώρων του media lab, από το τμήμα οπτικής επικοινωνίας της Α&Μ, σχεδιάστηκαν με στόχο να παροτρύνουν την έκφραση 
και την δημιουργικότητα. Τα γραφικά έχουν τη δυνατότητα να αντικαθίστανται ανά περιόδους, μέσα από διαγωνισμούς που θα 
διεξάγονται. Οι προτάσεις χρησιμοποιούν μεγεθυμένα αποσπάσματα υλικότητας του αστικού τοπίου με έντονες αναφορές στην 
street art. Τόσο μέσω των διαδραστικών εφαρμογών (QR code) όσο και μέσω των σημαντικών αποφθεγμάτων που εντάσσονται 
στις προτάσεις, ο τοίχοι των media labs μετατρέπονται και αυτοί σε ένα εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι για τους επισκέπτες. 
Το Future Library, με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προχώρησε το Νοέμβριο του 2013 στη 
δημιουργία συνολικά 9 Μedia Labs σε 9 Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες: του Κερατσινίου-Δραπετσώνας, της Ηλιούπολης, 
της Κορίνθου, της Ναυπάκτου, των Τρικάλων, της Λιβαδειάς, της Κοζάνης, της Δράμας και των Χανίων. Στο σύνολό του, 
κάθε ένα από τα media labs που δημιουργήθηκαν προκαλούν δημιουργικά την συμβατική μορφή του χώρου της βιβλιοθήκης, 
συνθέτοντας μία εντελώς διαφορετική εμπειρία για τον χρήστη. Παράλληλα, προσφέρουν σειρά ερεθισμάτων με σκοπό να 
οξύνουν την συνεργασία και την πειραματική μάθηση.
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In February 2013 A&M Architects, Engineers & Project Managers accepted the invitation to participate in Future’s Library com-
petition for the renovation of 9 Public and Municipal libraries, throughout Greece. The main aspect of the competition was to 
develop attractive spaces - for young people - that sharpen creative learning inside the library area. A&M proposal was chosen 
among 10 that were submitted by tender. The bidding process led to the creation of Media Labs and to a constant collaboration 
between A&M and Future Library. The main design challenge that A&M had to resolve was how the traditional library space could 
be transformed into a laboratory for experimentation and knowledge generation. While libraries were previously considered as 
strict educational archives, their space is now transformed informed by cutting edge technological tools. The main aspect of 
A&M’s proposal was the development of a place with a variety of educational and creative impulses. By setting aside traditional 
educational models and bridging the distance between the trainer and the trainee, the main concern was to create infrastruc-
ture for both traditional/personal research and for collaborative/joint experimentation. The proposal explores the digital space 
boundaries of libraries network upgrading the infrastructure of the ongoing cooperation and exchange of knowledge, both locally 
and globally. The basic design parameter was to create a design module that could be adjusted in each one of the 9 libraries 
and in any other place proposed in the future, with the similar spatial effects. This way the proposal could effectively support 
the expansion of the media labs network. Furthermore, an additional design parameter that was considered equally important 
was the space adaptability and customization according to user requirements, offering a wide range of activities and impulses. 
The proposed design model is composed of 3 space groups. The Co - work Lounge, the Music Studio and Brain Pulse. During 
its implementation in the 9 libraries, emerged 3 basic typologies according to functional and spatial connection between the 
media labs and the rest of the library space. First type includes the media labs that are located inside the library space, second 
type refers to media labs located in a separate area within the main library and finally third type includes media labs integrated 
within areas with a wide variety of uses and services.. As a result a special technical attention was given in order to resolve any 
disturbance problems that could be resulted by the mixing of uses and activities. Co - work lounge is the largest area of media 
labs and is organized through a variety of educational tools and activities. Within the space there is provided a wide variety of 
educational interactive infrastructure, internet access, collaborative tables as well as a central relaxing living room. The traditional 
“bookstand” is not missing from the space, enriched with digital and audiovisual archives. According to the activities the space 
can be adjusted offering the opportunity to host educational seminars, exhibitions, concerts as well as physical activity programs. 
The music studio is the second area of media lab designed to provide all required infrastructure so to record or edit audiovisual 
productions, both as a group or individually. Finally the brain pulse room, is designed to offer a pleasant and unconventional 
environment, boost both relaxation and collaborative creative thinking. Visual applications within the media labs were designed 
by A&M Graphics aiming to encourage both expression and creativity. Graphics could be replaced through competitions that 
could be held in the future. The applications use enlarged excerpts materiality of urban landscape with strong references to 
street art. The proposals use enlarged details of the urban landscape with strong references to street art. Both through interac-
tive applications (QR code) and substantial quotations that are integrated in the proposals, the media lab walls are converted 
into an educational interactive game for the visitors. Future Library with the exclusive funding of Stavros Niarchos Foundation, on 
November 2013 proceeded with the creation of 9 Media Labs in 9 Public/Libraries: Keratsini-Drapetsonas, Ilioupolis, Korinthos, 
Nafpaktos, Trikala, Levadia, Kozani, Drama and Chania. Each of the media labs created are creatively challenging the typical 
space of a library, offering a completely different experience for the user. Moreover, media labs are designed to offer a range of 
stimulus that enhance both cooperation and experimental learning.

in Athens

Media Labs
Architectural design: A&M Architects, Engineers & Project Managers
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Ταυτότητα έργου:
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Η/Μ Μελέτη: ................................................................................................................................................................... PG Καμαρινός
Μελέτη Οπτικής Επικοινωνίας: ...................................................................................................................................... A&M Graphics
Κατασκευή: ............................................................................................................................................................. CORE Construction
Διαχείριση - Χρηματοδότηση Έργου: ....................................................... ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ FUTURE LIBRARY
.......................................................................................... με την αποκλειστική χρηματοδότηση από το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Project  detai ls

Architectural Design: ............................................................................................................................................... A&M ARCHITECTS
E/M Engineering: ............................................................................................................................................................ PG Kamarinos
Graphic Design: .............................................................................................................................................................. A&M Graphics
Construction: .......................................................................................................................................................... CORE Construction
Administration-Funding: ......................................................................................... NON-PROFIT ORGANIZATION FUTURE LIBRARY
................................................................................................................... with the exclusive funding of Stavros Niarchos Foundation
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Προμηθευτές

Κατασκευαστικές εργασίες: Construction Novo
Επενδύσεις δαπέδων: Plastino
Φωτεινές πινακίδες, επιγραφές: Γ. Σακελλάρης & ΣΙΑ
Κλιμαστικά: Δ Μαυρογένης
Εξοπλισμός επαγγελματικών χώρων: Laro ΑΒΕΕ
Φωτιστικά: Mp Illumination
Εγκατάσταση κλιματιστικών: Δ. Σαμούρης & ΣΙΑ
Ηλεκτρολογικές εργασίες: Strikos Power, Νικόλαος Σπαθάρας
Βιοκλιματικές εφαρμογές: Σοφία Στρατουδάκη & ΣΙΑ


