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Στον κόςμο των πολυμζςων, οι ονειρικοί χώροι γίνονται πραγματικότητα: 

Απονομή βραβείων ekz1-Διαγωνιςμόσ ιδεών 2011 ςτο Βερολίνο 

Μετά τθ μεγάλθ επιτυχία του 2009, θ εταιρεία ekz διοργάνωςε για δεφτερθ φορά, από τθν 1θ 

Οκτωβρίου 2010 ζωσ τθν 31θ Ιανουαρίου 2011 ζναν διαγωνιςμό ιδεϊν για αρχιτζκτονεσ, 

διακοςμθτζσ, designer, φοιτθτζσ και ςχεδιαςτζσ. Στόχοσ του διαγωνιςμοφ ιταν θ αναηιτθςθ 

ςχεδίων για τθ δθμιουργία νζων μθ ςυμβατικϊν χϊρων ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι εγκατάςταςθ 

κακϊσ και θ δθμιουργία ενόσ μεμονωμζνου επίπλου για μια νεανικι βιβλιοκικθ. Το μότο ιταν: 

«πολυμζςα και ονειρικοί χϊροι: οραματικοί χϊροι».  

Τα ςχζδια ζπρεπε να δθμιουργοφν μια ατμόςφαιρα που ςε προκαλεί να παραμείνεισ ςτον χϊρο, 

που αφυπνίηει το ενδιαφζρον των νζων και τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να ειςχωριςουν ςτον «Κόςμο 

τθσ Γνϊςθσ, τθ Βιβλιοκικθ». Για παράδειγμα, θ ιδζα για τον χϊρο ζπρεπε να αναπτυχκεί για τθ 

νεανικι βιβλιοκικθ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ τθσ Λειψίασ που ζχει επιφάνεια 180 τετραγωνικά 

μζτρα. Υποβλικθκαν περίπου 140 ςυμμετοχζσ ςτον διαγωνιςμό και μια κριτικι επιτροπι –

αποτελοφμενθ από αρχιτζκτονεσ, βιβλιοκθκονόμουσ και ειδικοφσ ςτα πολυμζςα– εξζλεξε κατά τθ 

ςυνεδρίαςθ που πραγματοποίθςε ςτισ αρχζσ Μαρτίου 2011 τουσ τρεισ νικθτζσ.  

Βιβλιοκικεσ ςε ςχιμα ςταγόνασ, οκόνεσ αφισ και ατμόςφαιρα διαςτθμοπλοίου – κατά τθν 

απονομι των βραβείων, ςτα πλαίςια του 100ου Εορταςμοφ τθσ Ημζρασ Βιβλιοκθκονομίασ ςτο 

Βερολίνο (100. Bibliothekartags in Berlin) το βράδυ τθσ 8θσ Ιουνίου 2011, τα πάντα περιςτρζφονταν 

γφρω από τα εξαιρετικά ςχζδια και τουσ ανκρϊπουσ που τα δθμιοφργθςαν. Παρουςιαςτισ τθσ 

εκδιλωςθσ ιταν θ πρόεδροσ τθσ κριτικισ επιτροπισ, Δρ. Kerstin Keller-Loibl, κακθγιτρια ςτο 

Πανεπιςτιμιο Τεχνολογίασ, Οικονομίασ και Πολιτιςμοφ τθσ Λειψίασ. 

Το πρώτο βραβείο απονεμικθκε ςτθ Janka Riedel από το Αμβοφργο, τθν Annika Ehmsen και τον 

Gerrit Hoffschulte από το Κίελο για το ζργο «Medienträume». Το κοινό τουσ ςχζδιο πείκει με τθν 

οραματικι του ματιά ςε μία νεανικι βιβλιοκικθ του 21ου αιϊνα. Η παραδοςιακι εικόνα τθσ 
                                                           
1
 Ekz=Κέντπο αγοπών για βιβλιοθήκερ, μια εταιπεία παποσήρ ςπηπεσιών στη Γεπμανία, παπέσει έπιπλα και 

εξοπλισμό για βιβλιοθήκερ. http://www.ekz.de/?L=1 
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βιβλιοκικθσ εκςυγχρονίηεται αποφαςιςτικά μζςα από ζναν επιτυχθμζνο ςυνδυαςμό του παλιοφ με 

το νζο, τθσ πραγματικότθτασ με τθν εικονικι πραγματικότθτα. Οι λειτουργικοί τοίχοι πολλαπλισ 

αφισ λειτουργοφν ωσ διαχωριςτικά και δθμιουργοφν τθν εντφπωςθ άπλετου χϊρου λόγω τθσ 

διαφάνειάσ τουσ. Το ςχζδιο κατάφερε με εξαιρετικό τρόπο να ςυλλάβει τθ ςυμπεριφορά των νζων 

κατά τον ελεφκερο χρόνο τουσ αλλά και απζναντι ςτα πολυμζςα, μεταφζροντάσ τθν, τόςο ωσ ιδζα 

όςο και καταςκευαςτικά, ςτθν επιλογι, τθν ζρευνα και τθν παρουςίαςθ των πολυμζςων. Αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν μζςω μιασ οκόνθσ αφισ, κεματικι παρουςίαςθ κακϊσ και ςυμμετοχι των νζων ςτον 

εφοδιαςμό των ραφιϊν τθσ βιβλιοκικθσ μζςω εικονικισ ψιφου: όλα αυτά δείχνουν προσ το 

μζλλον.  

Τθ δεφτερη θζςη πιραν ο Felix Amtsberg από το Γκρατσ και ο Johannes Hartmann από το 

Αμβοφργο με το ζργο «Stellwerk». Τα παραδοςιακά ράφια αντικαταςτάκθκαν από μια εγκατάςταςθ 

που κρζμεται από τθν οροφι και ζχει ςχιμα ςταγόνασ. Η ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ είναι 

λειτουργικι και διευκολφνει τθν παραμονι των χρθςτϊν εντόσ τθσ βιβλιοκικθσ, τθν εργαςία 

(«φωλιζσ ανάγνωςθσ») αλλά και τθν παρουςίαςθ των μζςων («βιβλιοκικεσ ςε ςχιμα ςταγόνασ»). 

Οι «ςταγόνεσ» μποροφν να μετακινθκοφν μζςα ςτον χϊρο παρζχοντασ μεγάλθ ευελιξία. Μζςω μιασ 

ενςωματωμζνθσ οκόνθσ αφισ μποροφν να εμφανιςτοφν όλα τα πολυμζςα που υπάρχουν ςτο ράφι 

και να εντοπιςτοφν άμεςα με ζναν ιχνθλάτθ LED. Η τεχνικι βάςθ είναι ζνα ςφςτθμα εντοπιςμοφ που 

ελζγχεται από GPS. Στο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο, θ επίδραςθ του χϊρου είναι μοναδικι: Οι 

διαςκορπιςμζνεσ και αιωροφμενεσ μζςα ςτον χϊρο «ςταγόνεσ» κακϊσ και ο ζντονοσ ςυνδυαςμόσ 

χρωμάτων και φωτόσ δθμιουργοφν ζναν φαινομενικά ποιθτικό κόςμο μζςα ςτθ βιβλιοκικθ. 

Τθν τρίτη θζςη πιρε ο Ralf Schubert από το Koblenz με το ζργο «La morph». Το ςχζδιο 

ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ μζςω μιασ ςπονδυλωτισ, λειτουργικισ, αιςκθτικισ και 

εξατομικευμζνθσ καταςκευισ ςε φουτουριςτικό ςτιλ. Δθμιουργεί ζναν ιδιωτικό, κλειςτό κόςμο που 

ςυνειρμικά μασ φζρνει ςτο μυαλό το διαςτθμόπλοιο από τθν ταινία Star Wars. Εδϊ δίνεται 

ιδιαίτερα μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ λειτουργία τθσ νεανικισ βιβλιοκικθσ ωσ χϊρου εμπειριϊν και 

ελεφκερου χρόνου. Ενϊ τα πρϊτα δφο ςχζδια απευκφνονται ςτισ θλικίεσ από 13 ζωσ 25 ετϊν, το 

τρίτο ςχζδιο ςτρζφεται με αυκεντικό τρόπο, τόςο ςτθ δομι όςο και ςτον ςχεδιαςμό, κυρίωσ ςτουσ 

ζφθβουσ από 12 ζωσ 16 ετϊν. Ακόμα και νεαροφσ άνδρεσ μπορεί να προςελκφςει αυτόσ ο πολφ 

μοναδικόσ και μοντζρνοσ «διαςτθμικόσ κόςμοσ».  
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Εδϊ μπορείτε να δείτε τα ςχζδια των νικητών κακϊσ και μια επιλογή άλλων ςυμμετοχών. 
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