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Τεχνική μελέτη για την επιλογή του χώρου της βιβλιοθήκης 

Technical meditation for the final choice of the location of the library 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η θέση της βιβλιοθήκης σε μια πόλη ή σε ένα κτίριο, παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυ

χία και την λειτουργικότητα της, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκή είτε για λαϊκή. Στις ακαδη

μαϊκές βιβλιοθήκες συνήθως η θέση έχει προεπιλεγεί από το αρχικό κύριο σχέδιο (master 

plan) όλου του χώρου του ιδρύματος, με μικρή δυνατότητα αλλαγής. Είτε όμως στην αρ

χική επιλογή, είτε στις μετέπειτα, ο σχεδιαστής πρέπει να έχει υπόψη του μερικά κριτήρια 

που μπορούν να τον βοηθήσουν στις επιλογές του αλλά και στην επιχειρηματολογία του 

ως προς την ορθότητα της. Πρέπει να του παραχθούν από τον φορέα που αναθέτει την 

μελέτη, επισκοπικός χάρτης της περιοχής (κυρίως σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες), τοπο

γραφικός χάρτης και αν υπάρχουν έλεγχοι εδάφους. Αν πρόκειται για κτίριο που θα ανα

καινισθεί ή θα επεκταθεί, ο "πελάτης" πρέπει να του παρέχει όλα τα μηχανικά, αρχιτεκτο

νικά, ηλεκτρολογικά, στατικά, αντισεισμικά και κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν, κα

θώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται αναγκαία. Σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, 

αλλά και σε άλλες, αν η επιλογή της θέσης έχει ήδη γίνει αρκετά χρόνια πριν, από το master 

plan των χώρων του ιδρύματος ή ακόμη και για ιστορικούς λόγους, ο σχεδιαστής πρέπει 

να γνωρίζει αυτό το αρχικό σχέδιο και να αποφασίσει αν αυτό είναι κατάλληλο σύμφωνα 

με τις νέες ανάγκες, καθώς και τα κριτήρια στα οποία βασίστηκαν οι αρχικοί σχεδιαστές 

και αν αυτά ισχύουν ακόμα. Κάποια κριτήρια στα οποία μπορεί να βασιστεί αυτός που θα 

προτείνει τον ιδανικό χώρο δημιουργίας μιας βιβλιοθήκης είτε αυτός είναι βιβλιοθηκονό

μος είτε αρχιτέκτονας είναι: 

• το μέγεθος του χώρου που είναι διαθέσιμο για την ανέγερση ενός κτιρίου για βιβλιοθήκη, 

σε σχέση με τους όρους και συντελεστές δόμησης που έχει ο συγκεκριμένος χώρος 

• η τοπογραφία και η κατάσταση του εδάφους είναι σημαντικό να διερευνηθεί. Η έρευνα 
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επίσης σε γειτονικές κατασκευές μπορεί να δείξει αν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως αυ

τές ο/ μελέτες θα γίνουν και αργότερα, πριν την κατασκευή, αλλά καλό θα ήταν να λαμ

βάνονται υπόψη από πριν 

• η σχέση με τις παρακείμενες δραστηριότητες ή παροχές όπως π.χ. κοντινές αίθουσες δι

δασκαλίας ή εργαστήρια (όταν πρόκειται για σχολικές ή ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες) ή η το

ποθεσία γενικότερα του χώρου που προορίζεται να ανεγερθεί η βιβλιοθήκη σε σχέση με 

τις υπόλοιπες δραστηριότητες της πόλης 

• η εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας αλλά και από τους πεζούς. Στις ακα

δημαϊκές βιβλιοθήκες δεν θα πρέπει να απασχολεί καθόλου τους σπουδαστές ο χρόνος 

που θα διατεθεί για την πρόσβαση στην βιβλιοθήκη 

• η δυνατότητα στάθμευσης για την εύκολη πρόσβαση του ενήλικου κοινού. Σχετικά καλή 

είναι η πρόβλεψη για έναν χώρο στάθμευσης για κάθε τρεις καρέκλες αναγνωστηρίου 

• ο θόρυβος, παρά τους τρόπους αντιμετώπισης που υπάρχουν σε μια σύγχρονη βιβλιο

θήκη συνεχίζει να είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

Άλλα κριτήρια που επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η καλαισθησία του γύρω χώ

ρου, η διαθεσιμότητα κύριων υπηρεσιών, η αντοχή του κτιρίου, η ευελιξία και η δυνατό

τητα φόρτισης των δαπέδων όταν πρόκειται για ήδη υπάρχον κτίριο και το πιθανολογού

μενο κόστος. Φυσικά το σημαντικότερο κριτήριο είναι οι διαθέσιμοι χώροι που έχει υπό 

την ιδιοκτησία του ο φορέας που θα χρηματοδοτήσει ή θα λειτουργήσει την βιβλιοθήκη. 

Περισσότερο αναγκαία όμως είναι η άριστη συνεργασία των τεχνικών (αρχιτέκτονες, πο

λιτικοί μηχανικοί) με την διοίκηση της βιβλιοθήκης και τους βιβλιοθηκονόμους και για να 

μπορέσει ο βιβλιοθηκονόμος να αντεπεξέλθει σε αυτήν την συνεργασία πρέπει να απο

κτήσει τις έστω πολύ γενικές γνώσεις που χρειάζονται. 

Λέξεις κλειδιά: Αρχιτεκτονική βιβλιοθηκών, Σχεδιασμός βιβλιοθηκών, Επιλογή χώρου 
βιβλιοθήκης, Κτίρια βιβλιοθηκών 

ABSTRACT 

The location of the library in a city or in a building plays an important role in the success 

of an academic or a public library. Site selection for academic library buildings is more 

often than not determined by the first campus master plan, with a little possibility of 

change. Either in the first selection, or in the next, planner must have in mind some general 

criteria that can help him in his final choices and the proofs for its Tightness. The 

organization, which commits the meditation, must give him an episcopic map of the 

region (mostly for academic libraries), topographic map and ground audits. If the 

meditation is for a building which will be renovated or will be expanded, the "customer" 

must commit him all the mechanical, architectural, electrological, static, against earthquake 

and functional plans, and every other needed information. In academic libraries, and in 
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others too, if the choice of the location of the library has been many years ago, either by 

campus master plan or by history, planner must be thoroughly familiar with this plan 

and determine whether or not the site selected is appropriate according to the new needs 

and the first criteria, and if they are exist even now. Some criteria that planner, either 

librarian or architecture, can be based on, are: 

• size of the available site for the erection of the library building, the rules and the laws for 

public buildings 

• geological basis of the site must be considered. Obtaining information on adjacent buildings 

is some important. These considerations will take part later too, but it would be nice to 

keep in mind before it will be too late. 

• relationship to adjacent campus facilities, as situated in proximity to classroom buildings 

or laboratories (for school and academic libraries), or the location according to the city 

activities (for public libraries) 

• vehicular and pedestrian access. In academic libraries, students are likely to be less 

concerned about the time required coming in library 

• car parking for adults. Providence for one place for parking for every three places in reading 

room are quite enough. 

• noise, even in a modern library, is an important factor. 

Other criteria that must be considered is immediate surroundings and its appearance, 

availability and adequacy of main services, the endurance of the building, the possibility 

of floor loading, when the building already exists, and cost. Of course, the most important 

criterion is the available land where the library can be builted. Mostly needed is the 

excellent cooperation between technicians (architectures, mechanics) and the direction 

of the library and librarians as well. Librarians must get all these general knowledge for 

facing this cooperation. 

Keywords: Library architecture, Library planning, library location, Library buildings 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ TOY ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Καθώς μπαίνουμε ή θέλουμε να μπούμε τώρα πια και στην Ελλάδα, σε μια εποχή, στην 

οποία η διάθεση προσφοράς πολιτισμού επανακάμπτει, οι βιβλιοθήκες ως ένας από τους 

πιο σημαντικούς φορείς πολιτισμού, πρέπει να αναπροσαρμόσουν, εκτός από τις υπη

ρεσίες που προσφέρουν, και την ίδια την εξωτερική τους παρουσία και προβολή. Αυτό 

γίνεται και με την αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου, αλλά και την τοποθεσία στην 

οποία βρίσκονται. Με κύριο στόχο την προσέγγιση του κοινού, αλλά και την ανάδειξη 
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της βιβλιοθήκης σε πρωτεύουσα υπηρεσία, αλλά συγχρόνως αν και με την παρουσία 

της ως ζωντανό σύγχρονο μνημείο μέσα στο ίδρυμα ή στην πόλη που ανήκει, πρέπει να 

καλύπτει κάποια κριτήρια ως προςτον σχεδιασμό και την χωροθέτηση του κτιρίου της μέ

σα στον γενικότερο χώρο, κυρίως όταν πρόκειται για μια νεοαναγειρόμενη βιβλιοθήκη. 

Η θέση της βιβλιοθήκης μέσα στην πόλη ή ως μέρος ενός κτιρίου παίζει σημαντικό ρό

λο για την επιτυχία και την λειτουργικότητα της, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκή είτε για 

λαϊκή. Δυστυχώς η επιλογή της θέσηςτης δεν είναι πάντα στο χέρι του βιβλιοθηκάριου. 

Οι βιβλιοθήκες οι οποίες καταλαμβάνουν μέρος ενός μεγαλύτερου κτιρίου ή συγκροτή

ματος κτιρίων είναι πολύ δύσκολο να έχουν συμμετοχή στην επιλογή της θέσης τους. 

Π.χ. σε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη συνήθως η θέση της έχει ήδη προεπιλεγεί από το αρ

χικό κύριο σχέδιο (master plan). Σε μια σχολική βιβλιοθήκη ή βιβλιοθήκη ενός οργανι

σμού ή ιδρύματος ο χώρος της βιβλιοθήκης συνήθως είναι μέροςτου κτιρίου και όχι αυ

τόνομη κατασκευή. Αυτοί που θα επιλέξουν τον χώρο μιας λαϊκής βιβλιοθήκης πρέπει να 

λάβουν σοβαρά υπόψη την θέση κατασκευής της και η δυνατότητα προσέλευσης του 

κοινού να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη. Ο σχεδιαστής της βιβλιοθήκης πρέπει να 

έχει στο νου του έναν αριθμό κριτηρίων που μπορούν να τον βοηθήσουν στις επιλογές 

του και στην επιχειρηματολογία του ως προς την ορθότητα της. Στην διαμόρφωση αυ

τών των κριτηρίων αυτός που θα προτείνει την θέση της βιβλιοθήκης πρέπει να έχει ή να 

ζητήσει την βοήθεια διαφόρων φορέων μέσα από την έρευνα που θα κάνει. Αυτός που 

αναθέτει την διερεύνηση για τον ιδανικό χώρο λειτουργίας της βιβλιοθήκης πρέπει να 

παρέχει στον αρχιτέκτονα ή στον ερευνητή όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως πρό

σφατο επισκοπικό χάρτη της περιοχής (κυρίως σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες), τοπογρα

φικό χάρτη και αν υπάρχουν έλεγχοι εδάφους. Αν πρόκειται για κτίριο που θα ανακαινι

σθεί ή θα επεκταθεί, ο σχεδιαστής πρέπει να έχει όλα τα μηχανικά , αρχιτεκτονικά , ηλε

κτρολογικά και κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν όπως και οποιαδήποτε άλλη πλη

ροφορία κρίνεται αναγκαία. Και όλα αυτά για να εξοικονομήσουμε χρόνο, κόπο και χρή

μα αφού βέβαια ο νέος μηχανικός ή αρχιτέκτονας θα ερευνήσει εκ νέου για όλα αυτά. 

Μπορεί όμως σύμφωνα με τις ήδη έτοιμες πληροφορίες που θα του δοθούν να κρίνει 

από την αρχή για το πιθανό ατελέσφορο του έργου ώστε να οδηγηθεί σε άλλες λύσεις, 

γλιτώνοντας κόπο, χρόνο και χρήμα. Κυρίως σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αλλά και σε 

άλλες, η επιλογή της θέσης της βιβλιοθήκης θα έχει ήδη επιλεγεί πολλές φορές εδώ και 

χρόνια, από το master plan των χώρων του Πανεπιστημίου ή ακόμη από ιστορικούς λό

γους. Ο βιβλιοθηκάριος πρέπει να γνωρίζει αυτό το αρχικό σχέδιο και να αποφασίσει αν 

αυτό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. Πρέπει να γνωρίζει τα αρχικά κρι

τήρια στα οποία βασίστηκαν οι αρχικοί σχεδιαστές και αν αυτά ισχύουν ακόμη, και αν 

έχει διαφορετική γνώμη να επιχειρηματολογήσει για την εναλλακτική λύση που αυτός 

προτείνει με τον τρόπο της σύγκρισης. Έτσι προτείνονται κάποια κριτήρια στα οποία 
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μπορεί να βασιστεί αυτός που θα προτείνει τον ιδανικό χώρο δημιουργίας μιας βιβλιο-

θηκης είτε αυτός είναι βιβλιοθηκονόμος, είτε είναι αρχιτέκτονας. 

Το μέγεθος του χώρου που είναι διαθέσιμο για την ανέγερση ενός κτιρίου για βιβλιοθήκη, 

σε σχέση με τους όρους και συντελεστές δόμησης που έχει ο συγκεκριμένος χώρος. Αν 

πρόκειται για μικρό οικόπεδο, ο αρχιτέκτονας πρέπει να λάβει υπόψη του τον αριθμό 

των ορόφων, τις λειτουργίες που θα καλύπτονται σε κάθε όροφο, και τελικά αν η επιφά-

νεια κάθε ορόφου είναι αρκετή, κυρίωςγια χώρους που χρειάζεται να είναι ενιαίοι (ανα-

γνωστήριο, βιβλιοστάσια κ.λ.π.). 

Στην πάρκεια χώρου πρέπει να υπολογίζονται και οι αναγκαίοι βοηθητικοί χώροι αλλά 

και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. 

Η σχέση με παρακείμενες δραστη

ριότητες ή παροχές, κυρίως σε ακα

δημαϊκές βιβλιοθήκες είναι ένα άλλο σημαντικό κριτήριο. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ακα-

δημαϊκές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται περισσότερο όταν είναι κοντά στις αίθουσες δι

δασκαλίας ή στα εργαστήρια παρά σε άλλα μέρη. 
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σεις που παρουσιάζονται ως κριτήρια παρακάτω. 

Κυρίως στις λαϊκές βιβλιοθήκες η τοποθεσία του 

χώρου που προορίζεται να ανεγερθεί η βιβλιο

θήκη σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες 

της πόλης είναι και το σημαντικότερο κριτήριο 

που πολλές φορές συνδυάζεται ή υπερκαλύπτει 

τα άλλα κριτήρια επιλογής. Έτσι ο χώρος αυτός 

πρέπει να είναι κεντρικός και σε μέρος όπου ο 

χρήστης πηγαίνει πολύ συχνά για άλλες δρα

στηριότητες. Πρέπει να είναι ίσωςτο κεντρικότε

ρο «μαγαζί» σε μια πολυσύχναστη αγορά. Πρέ

πει να την βλέπουν ενώ πηγαίνουν για τα ψώνια 

τους ή για την δουλειά τους. Ο Κ.Α Stockham, στο 

βιβλίο του The Design of Small Branch Libraries, 

ένα από τα πρώτα βιβλία για τον σχεδιασμό των 

βιβλιοθηκών, αναφέρει ότι η βιβλιοθήκη πρέπει 

να είναι σε θέση όπου περνάει ο μεγαλύτερος δυ

νατός αριθμός ανθρώπων για να πάει στις καθη-

μερινέςτου ασχολίες. Αυτή η αμεσότητα του χώ

ρου όμως πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέ-

Το κτίριο της βιβλιοθήκης της Ξηροκρήνης 

του Δήμου Θεσσαλονίκης το οποίο βρίσκεται 

δίπλα σε συνεργεία και καταστήματα ανταλ

λακτικών αυτοκινήτων, και μακριά 

από περιοχή με πολλές κατοικίες 

Έτσι ο παρακείμενος χώρος της βιβλιοθή

κης πρέπει να είναι ο χώρος «μαγνήτης» της 

πόλης όπου ο κόσμος πηγαίνει για τα ψώ

νια του ή για άλλες δραστηριότητες όπως 

θέατρα, κινηματογράφοι συνδυάζονταςτις 

πολιτιστικές δραστηριότητες μέρη που εί

ναι συγκεντρωμένοι χώροι ημερήσιας δια

σκέδασης (καφετέριες, εστιατόρια, και όχι 

κέντρα νυχτερινής διασκέδασης). Προ

φανώς είναι ακατάλληλοι οι χώροι σε βιο

μηχανικές περιοχές ή βιομηχανικά πάρκα. 

Φανταστείτε ότι ο καταλληλότερος χώρος 

που πρέπει να διαλέξει μια βιβλιοθήκη εί

ναι αυτός που θα διάλεγε για τα κεντρικά 

της μια μεγάλη τράπεζα ή ένα μεγάλο κα

τάστημα με μεγάλες προοπτικές. 

142 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 



11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Η εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας αλλά και από πεζούς είναι σημα-

ντική. Πρέπει ο χρήστης που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει το μέσο μαζικής μεταφοράς 

να ξέρει ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί ενώ ο πεζός θα έχει εύκολη πρόσβαση χωρίς εμπόδια. 

Στιςακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δεν πρέπει να απασχολεί καθόλου τους σπουδαστές ο χρό-

νος που θα διατεθεί για την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη γιατί εκεί ο χρόνος είναι πολύτι

μος και πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την βιβλιοθήκη έστω και για μια ώρα 

που έχουν κενό ανάμεσα στα μαθήματα τους. 

Η δυνατότητα στάθμευσης είναι επίσης πολύ σημαντική για την εύκολη πρόσβαση του 

ενήλικου κοινού. Βέβαια όταν μιλάμε για πολύ κεντρικό σημείο της βιβλιοθήκης στην 

πόλη, αυτομάτως δυσχεραίνει και η δυνατότητα στάθμευσης από τα ιδιωτικά αυτοκί

νητα των χρηστών. Σχετικά καλή είναι η πρόβλεψη μιας θέσης στάθμευσηςγια κάθετρεις 

καρέκλες αναγνωστηρίου, αφού βλέπουμε ότι τελευταία χρησιμοποιούνται όλο και πιο 

πολύ τα ιδιωτικά αυτοκίνητα για την μεταφορά των χρηστών. Σε βιβλιοθήκες βέβαια που 

είναι στο κέντρο των πόλεων αυτό μπορεί να γίνει με υπόγεια πάρκινγκ, ή συνδυάζοντας 

διπλανούς ιδιωτικούς σταθμούς. 
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Τέλος πρεπει να προβλεφθούν και χώροι στάθμευσης για ποδήλατα, μηχανάκια κα, οχη-

ματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα οι χώροι στάθμευσης για άτομα με 

ειδικες ανάγκες πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-4% του συνόλου. Έτσι π χ για 50 θέσεις 

στάθμευσης πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο για αυτά τα άτομα. Τέλος σε μερι-

κες βιβλιοθηκες της Αμερικής (π.χ. Minneapolis) έχει λε,τουργήοει και η ιδέα της drιve-

in εξυπηρέτησης, όπου υπάρχει στο ισόγειο σε μια εσοχή του δρόμου ένα παράθυρο 

και γινονται κυρίως οι επιστροφές βιβλίων, όπως δηλαδή γίνεται η εξυπηρέτηση σε αλυ-

σίδες εστιατορίων fast foods. 

Ο θόρυβος ήταν, αλλά και συνεχίζει να είναι, ένας 

σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του χώ

ρου της βιβλιοθήκης. Έτσι, λανθασμένα επιλέγε

ται ένα ήσυχο και απόμερο μέρος για να χτιστεί η 

βιβλιοθήκη με αποτέλεσμα να είνα, χαμένη και δύ

σκολα ορατή από τον κόσμο. Με τους τρόπους 

απομόνωσης του εξωτερικού θορύβου που έχει 

τώρα ο αρχιτέκτονας μπορεί να πετύχει ένα ήσυ

χο εσωτερικό περιβάλλον το οποίο χρειάζεται η βι

βλιοθήκη έστω και αν αυτή βρίσκεται στο πιο θο

ρυβώδες μέρος της πόλης. 

Άλλα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη εί

ναι η καλαισθησία του περιβάλλοντος χώρου, η οποία 

δίνει ένα κύρος και επ,δρά ακόμη κα, στην ψυχο-

λογική προσέγγιση του κοινού, η διαθεσιμότητα κυ-
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ρίων υπηρεσιών όπως η παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματοςκαι φυσικού αερίου, οι οποί-

ες βέβαια θεωρούνται δεδομένες σε χώρους εντός πόλεων, η αντοχή του κτιρίου, η ευελι-

ξία, η δυνατότητα φόρτισης των δαπέδων όταν πρόκειται για ήδη υπάρχον κτίριο, όπως και 

η αποφυγή κτιρίων ή χώρων που είχαν προηγούμενη ανθυγιεινή χρήση αποθηκών καυ-

σιμων ή τοξικών υλών στο υπόγειο κ.λ.π. Τέλος, το πιθανολογούμενο κόστος είναι ίσως 

απο τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ενός χώρου. Η αξία της γης σε ένα κεντρικό 

δρόμο της πόλης είναι πολύ μεγάλη, κάτι το οποίο οδηγεί στην χρήση του χώρου αυτού 

για «εμπορικούς» σκοπούς. Με χαρά βλέπουμε τελευταία ότι διάφοροι φορείς είναι δια-

θέσιμοι να δώσουν μεγάλα ποσά για την αγορά και μόνο των οικοπέδων, για την ανέ-

γερση κτιρίου βιβλιοθήκης. Δύο παραδείγματα που γνωρίζω είναι το τεράστιο ποσό που 

δίνεται για την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση της νέας Εθνικής βιβλιοθήκης (ξε-

περνά το 1,5 δις δρχ.), ενώ ακόμη και σε έναν περιφερειακό δήμο της Θεσσαλονίκης, 

στο Δήμο Αμπελοκήπων δόθηκαν 200 εκ. δρχ. για την αγορά οικοπέδου στο κέντρο της 

περιοχής. 

Το σημαντικότερο κριτήριο, 

το οποίο τις περισσότερες 

φορές κρίνει τελικά το που θα 

χτιστεί μια βιβλιοθήκη είναι 

οι διαθέσιμοι χώροι που έχει 

υπό την ιδιοκτησία του ο φο

ρέας που λειτουργεί την βι

βλιοθήκη. Έτσι σε σχέση με 

τα παραπάνω, ένας δήμος 

συνήθως ερευνά από τα ήδη 

διαθέσιμα οικόπεδα αυτά 

που μπορούν να διατεθούν 

γ ι ' αυτόν τον σκοπό. Έτσι 

αναγκάζεται ο αρχιτέκτονας 

και ο βιβλιοθηκάριος να δια

λέξουν μετά από σύγκριση 

μεταξύ διαθέσιμων χώρων, 

έστω κι αν αυτοί δεν πληρούν 

πολλές από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις που αναφέραμε. Μπορεί τέλος, η βιβλιοθήκη να αποτελέσει ένα σύγχρονο 

και ζωντανό μνημείο της πόλης, πόλο έλξηςτου κοινού και αναγνωρίσιμο για την καλαι

σθησία του, αλλά και για την σημαντικότητα του. Κάτι το οποίο γινόταν κατά την αρχαι

ότητα έως και τον Μεσαίωνα, ξανασυναντάτε στις μεγάλες δυτικές πόλεις και πρέπει να 

βρει γόνιμο έδαφος και στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας το πολιτιστικό της υπόβαθρο και 

παρουσιάζοντας τον σεβασμό που πρέπει να δείξει η χώρα στον πολιτισμό. 
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