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Media Labs

Αναμόρφωση 
9 Δημόσιων 
και Δημοτικών 
βιβλιοθηκών

I N T E R I O R S

Το Φεβρουάριο του 2013 η A&M Architects 
Engineers & Project Managers δέχτηκε την 
πρόσκληση συμμετοχής στο 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 στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η πρόταση της 
Α&Μ ήταν αυτή που επιλέχθηκε ανάμεσα στις 10 
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 
Η διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε στη 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 
προκειμένου να επιλύσει 
το σχεδιαστικό πρόβλημα, 
ήταν πώς 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 το 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. 

Αρχιτεκτονική μελέτη A&M Architects
Η/Μ μελέτη PG Καμαρινός 
Μελέτη οπτικής επικοινωνίας A&M Graphics
Διαχείριση - Χρηματοδότηση έργου 
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία future library, 
με την αποκλειστική χρηματοδότηση από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Κατασκευή CORE Construction

Κείμενο Bάγια Πάντου, A&M Architects 
Φωτογράφηση Χρήστος Κοντσαλούδης, 
Αλέξανδρος Μανικάκης, Άρης Ράμμος
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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 δίκτύου 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 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. Στο χώρο προβλέπονται 
διαδραστικές υποδομές μελέτης και πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, πάγκοι συνεργασίας, καθώς και 
ένα κεντρικό καθιστικό χαλάρωσης. 
Απ’ το χώρο δε λείπει το παραδοσιακό 
βιβλιοστάσιο το οποίο εμπλουτίζεται από ψηφιακό 
οπτικοακουστικό υλικό. Προσαρμόζεται ανάλογα 
με τις επιθυμητές δραστηριότητες, έχοντας τη 
δυνατότητα να φιλοξενήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, 
εκθέσεις, συναυλίες και προγράμματα σωματικής 
άσκησης. Το music studio είναι ο δεύτερος χώρος 
των media labs 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, σχεδιάστηκαν με στόχο 
να παροτρύνουν την έκφραση 
και τη δημιουργικότητα. 
Τα γραφικά έχουν τη 
δυνατότητα να αντικαθίστανται 
ανά περιόδους, μέσα από 
διαγωνισμούς που θα 
διεξάγονται. Οι προτάσεις 
χρησιμοποιούν μεγενθυμένα 
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, 
προκαλεί δημιουργικά τη 
συμβατική μορφή του χώρου 
της βιβλιοθήκης, συνθέτοντας 
μία εντελώς διαφορετική 
εμπειρία για το χρήστη. 
Παράλληλα, προσφέρουν 
σειρά ερεθισμάτων με σκοπό 
να οξύνουν τη συνεργασία και 
την πειραματική μάθηση. 


