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Μία νέα πραγματικότηταΜία νέα πραγματικότητα

 Το νέο κτίριο της Κοβενταρείου
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
είναι πλέον μία πραγματικότητα για
τη Δυτική Μακεδονία. 

 Απαιτεί ένα σύνολο συντεταγμένων
δράσεων που να συνοδεύονται
από την κινητοποίηση των φορέων
της ευρύτερης περιοχής μας, ώστε
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
που θα λειτουργεί εντός του
εμβληματικού κτιρίου να είναι το ίδιο
αποτελεσματική όχι μόνο για τους
πολίτες της πόλης, αλλά και για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και
γιατί όχι και για ολόκληρη τη χώρα
μας.
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η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
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Φωτ.: http://www.kozlib.gr/forum/



Ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜΟ ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ

 Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Δυτικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) συνίσταται στην ανάδειξη της περιφερειακής
διάστασης του σημαντικού αυτού εγχειρήματος σε συνεργασία με τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής μας.

 Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να συμβάλει στην προώθηση και υλοποίηση
δράσεων, τόσο εντός του νέου κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης όσο και
εκτός, συνδέοντας τα ιστορικά στοιχεία και τη σημαντική πολιτιστική και
εκπαιδευτική κληρονομιά που συνοδεύει την υφιστάμενη βιβλιοθήκη με τις
νέες μεθόδους κατασκευής του επιβλητικού κτιρίου, τους ανανεωμένους
χώρους του και τη σύγχρονη βιβλιογραφία στον τεχνικό τομέα που οφείλει
να έχει. 

 Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Δυτικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) συνίσταται στην ανάδειξη της περιφερειακής
διάστασης του σημαντικού αυτού εγχειρήματος σε συνεργασία με τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής μας.

 Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να συμβάλει στην προώθηση και υλοποίηση
δράσεων, τόσο εντός του νέου κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης όσο και
εκτός, συνδέοντας τα ιστορικά στοιχεία και τη σημαντική πολιτιστική και
εκπαιδευτική κληρονομιά που συνοδεύει την υφιστάμενη βιβλιοθήκη με τις
νέες μεθόδους κατασκευής του επιβλητικού κτιρίου, τους ανανεωμένους
χώρους του και τη σύγχρονη βιβλιογραφία στον τεχνικό τομέα που οφείλει
να έχει. 



Ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜΟ ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ

 Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα
μπορούσε να συμβάλει:

 στην προσθήκη νέων τίτλων και πεδίων
ενδιαφέροντος στο υφιστάμενο αρχείο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

 στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
(μέσω προσδιορισμένων δράσεων που άπτονται
του επιστημονικού και όχι μόνο κόσμου), με τη
δημιουργία μίας σχέσης αλληλεπίδρασης με τους
επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς.

 Μέσω αυτής της διαδικασίας θα αναδειχθούν
στοιχεία που άπτονται όχι μόνο ζητημάτων νέων
τεχνολογιών αλλά και αρχιτεκτονικής, άυλης, 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως
πρόσφατα πραγματοποιήθηκε με την 3η Biennale 
Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης -
BRAU3. 
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Φωτ.: Μαχαίρας Νίκος
(Ο.Ε. Βιβλιοθήκης)



Το επιτυχημένο παράδειγμα της
3ης Biennale Αρχιτεκτονικής
Το επιτυχημένο παράδειγμα της
3ης Biennale Αρχιτεκτονικής

 3η Biennale Αστικής & Αρχιτεκτονικής
Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία (28/11-
13/12/2015) 

 Διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας, το Δήμο Κοζάνης, το Σύνδεσμο
Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης και το
Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθμολογίας του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του
Ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου
Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS).

 3η Biennale Αστικής & Αρχιτεκτονικής
Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία (28/11-
13/12/2015) 

 Διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας, το Δήμο Κοζάνης, το Σύνδεσμο
Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης και το
Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθμολογίας του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του
Ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου
Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS).

Φωτ.: Μαχαίρας ΝίκοςΦωτ.: Μαχαίρας Νίκος



Το επιτυχημένο παράδειγμα της
3ης Biennale Αρχιτεκτονικής
Το επιτυχημένο παράδειγμα της
3ης Biennale Αρχιτεκτονικής

 Η Δυτική Μακεδονία αγκάλιασε την πρωτοβουλία
και εξαπλώθηκε με εκδηλώσεις σε όλη την
Περιφέρεια. 

 Αν και εκ πρώτης όψεως το θέμα της Biennale 
φαινόταν πολύ «ειδικό», ωστόσο εκτός από
μηχανικούς συμμετείχε και κόσμος με ενδιαφέρον
για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τον πολιτισμό
και την βιομηχανική κληρονομιά. 

 Η Δυτική Μακεδονία αγκάλιασε την πρωτοβουλία
και εξαπλώθηκε με εκδηλώσεις σε όλη την
Περιφέρεια. 

 Αν και εκ πρώτης όψεως το θέμα της Biennale 
φαινόταν πολύ «ειδικό», ωστόσο εκτός από
μηχανικούς συμμετείχε και κόσμος με ενδιαφέρον
για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τον πολιτισμό
και την βιομηχανική κληρονομιά. 

Φωτ.: Μαχαίρας ΝίκοςΦωτ.: Μαχαίρας Νίκος



Πρωτοβουλίες αξιοποίησης
της έκθεσης
Πρωτοβουλίες αξιοποίησης
της έκθεσης

 Ζητούμενο ήταν και είναι η συνειδητοποίηση
του κόσμου ώστε να δεχθεί και να αναλάβει
πρωτοβουλίες αξιοποίησης της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Προς τούτο
θεωρούμε σημαντική την πρωτοβουλία που
αναλήφθηκε για παρουσίαση της έκθεσης
μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία σε
σχολεία που ενδιαφέρθηκαν στον χώρο του
Λαογραφικού Μουσείου.

 Οι πίνακες της έκθεσης είναι διαθέσιμοι και
σήμερα ώστε να αξιοποιηθούν στο μέλλον
από το ΤΕΕ/ΤΔΜ και οποιονδήποτε άλλο
ενδιαφερόμενο στο μέλλον.
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Φωτ.: Αρχείο ΤΕΕ/Τ∆Μ



Ενεργοποίηση συναδέλφωνΕνεργοποίηση συναδέλφων

 Κέρδος μας υπήρξε η ενεργοποίηση των
νέων συναδέλφων και η συμμετοχική
διαδικασία που αναπτύχθηκε για την επιτυχή
προετοιμασία όλων των εκδηλώσεων. 

 Επίσης σημαντική ήταν η συνεισφορά όλων
των εταίρων στην διοργάνωση των
επιμέρους παράλληλων εκδηλώσεων.

 Κέρδος μας υπήρξε η ενεργοποίηση των
νέων συναδέλφων και η συμμετοχική
διαδικασία που αναπτύχθηκε για την επιτυχή
προετοιμασία όλων των εκδηλώσεων. 

 Επίσης σημαντική ήταν η συνεισφορά όλων
των εταίρων στην διοργάνωση των
επιμέρους παράλληλων εκδηλώσεων.

Φωτ.: Αρχείο ΤΕΕ/Τ∆Μ



Βασικοί προβληματισμοίΒασικοί προβληματισμοί

 Τέθηκε το θέμα της άυλης και της υλικής
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικά το θέμα της
άυλης κληρονομιάς [Intangible Cultural 
Heritage] τονίστηκε και προβλημάτισε
δεδομένου του σημαντικού αυτόνομου και
συμπληρωματικού ρόλου που μπορεί να
επιτελέσει σε σχέση με τις αξιόλογες
δυνατότητες της Περιφέρειας μας.

 Θα πρέπει σε επόμενη προσέγγιση να
αναγνωριστούν και να υποβοηθηθούν
οργανωμένες προσπάθειες χωρικών
συνόλων για ένταξη στην UNESCO
(περίπτωση Καστοριάς).
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Φωτ.: Αρχείο ΤΕΕ/Τ∆Μ



Περισσότερες πληροφορίεςΠερισσότερες πληροφορίες

 Τη δραστηριότητα της 3ης Biennale Αστικήςης Αστικής
& Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης στηΑρχιτεκτονικής Αποκατάστασης τη
Δυτική Μακεδονία (28/11-13/12/2015)Δυτική (28/11-13/12/2015)
μπορείτε να δείτε στο www.tdm.tee.grwww.tdm.tee.gr

 Περιλαμβάνονται φωτογραφικό υλικό, 
εισηγήσεις, επιμέρους και συνολικά
συμπεράσματα. Είμαστε διαθέσιμοι για να
σας αναλύσουμε και πιο διεξοδικά τα
συμπεράσματα.

 Τη δραστηριότητα της 3ης Biennale Αστικής
& Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης στη
Δυτική Μακεδονία (28/11-13/12/2015)
μπορείτε να δείτε στο www.tdm.tee.gr

 Περιλαμβάνονται φωτογραφικό υλικό, 
εισηγήσεις, επιμέρους και συνολικά
συμπεράσματα. Είμαστε διαθέσιμοι για να
σας αναλύσουμε και πιο διεξοδικά τα
συμπεράσματα.
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Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την παρακολούθηση έργου
Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την παρακολούθηση έργου

 Το ΤΕΕ/ΤΔΜ δείχνοντας το ενδιαφέρον
του για την πορεία εξέλιξης του έργου, 
δημιούργησε από το 2011 Ομάδα
Εργασίας με αντικείμενο τη Νέα
Βιβλιοθήκη της Κοζάνης – Πρόταση
Παρακολούθησης του Έργου.

 Αντικείμενό της η παρακολούθηση και
παρατήρηση των πιο σημαντικών
φάσεων κατασκευής και η παρουσίασή
της.

 Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο
χώρο της υπό κατασκευής βιβλιοθήκης
και λήψη φωτογραφικού υλικού, το
οποίο παραχωρήθηκε για χρήση και
στους υπεύθυνους για τη διοργάνωση
του forum.
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Φωτ.: Μαχαίρας Νίκος
(Ο.Ε. Βιβλιοθήκης)



Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την παρακολούθηση έργου
Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την παρακολούθηση έργου

Φωτ.: Μαχαίρας Νίκος
(Ο.Ε. Βιβλιοθήκης))



Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την παρακολούθηση έργου
Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την παρακολούθηση έργου

Φωτ.: Μαχαίρας Νίκος
(Ο.Ε. Βιβλιοθήκης))



Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την επόμενη μέρα
Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ
για την επόμενη μέρα

 Η βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει ένας πόλος
ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

 Ήδη ως ΤΕΕ/ΤΔΜ δημιουργήσαμε μια νέα
Ομάδα Έργου, με πρόσφατη απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου
να εξεταστούν οι πολλαπλασιαστικές
συνέργειες μεταξύμεταξύ Βιβλιοθήκης καιΒιβλιοθήκης
ΤΕΕ/ΤΔΜ./

 Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η
ουσιαστική διερεύνηση των τρόπων
συνεργασίας της Νέας Βιβλιοθήκης
Κοζάνης με το ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 Η βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει ένας πόλος
ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

 Ήδη ως ΤΕΕ/ΤΔΜ δημιουργήσαμε μια νέα
Ομάδα Έργου, με πρόσφατη απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου
να εξεταστούν οι πολλαπλασιαστικές
συνέργειες μεταξύ Βιβλιοθήκης και
ΤΕΕ/ΤΔΜ.

 Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η
ουσιαστική διερεύνηση των τρόπων
συνεργασίας της Νέας Βιβλιοθήκης
Κοζάνης με το ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

Φωτ.: Μαχαίρας Νίκος
(Ο.Ε. Βιβλιοθήκης)



Ιδέες μελλοντικής συνεργασίαςΙδέες μελλοντικής συνεργασίας

 Ζητούμενα η συνεργασία και η πρόσβαση στην ψηφιοποιημένη
πληροφορία όλων των πολιτών και όχι μόνο.

 Η συνεργασία θα μπορούσε να γίνει με την θεσμοθέτηση μιας
εβδομάδας με θεματικές εκδηλώσεις (παρουσιάσεις, εκθέσεις, ανοιχτά
συνέδρια) στους χώρους της βιβλιοθήκης που θα υλοποιούνται τόσο σε
φυσικό χώρο και θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
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εβδομάδας με θεματικές εκδηλώσεις (παρουσιάσεις, εκθέσεις, ανοιχτά
συνέδρια) στους χώρους της βιβλιοθήκης που θα υλοποιούνται τόσο σε
φυσικό χώρο και θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.



Ιδέες μελλοντικής συνεργασίαςΙδέες μελλοντικής συνεργασίας

 Η περιφερειακή μας “Biennale” θα μπορούσε να γίνεται με παράλληλες
εκθέσεις στους χώρους της βιβλιοθήκης την 1η εβδομάδα π.χ. του
Οκτώβρη και με ειδικό προσανατολισμό.

 Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχει συστήσει την Μόνιμη Επιτροπή
Πολιτισμού επιφορτισμένη με αυτά τα θέματα καθώς και τις λοιπές
Μόνιμες Επιτροπές με την αντίστοιχη θεματολογία τους (ενδεικτικά Μ.Ε. 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Μ.Ε. Εκπαίδευσης και Έρευνας κλπ).
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Πιθανή θεματολογίαΠιθανή θεματολογία

1. η Βιομηχανική Κληρονομιά – τομέας στον οποίο η περιοχή μας έχει
σημαντικό πλούτο να αναδείξει και την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για
βιομηχανικό τουρισμό

2. τα αρχιτεκτονικά μας μνημεία και η συνεισφορά τους στην πολιτισμική
ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας

3. οι αρχαιολογικές συλλογές της περιοχής μας σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

4. τα αρχοντικά της Δυτικής Μακεδονίας – ενδεχόμενη συστηματική
καταγραφή και έναρξη του διαλόγου για ανάδειξη σημαντικών αρχοντικών
που βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης

5. τα ανώτατα ιδρύματα της περιοχής μας – δράσεις εξωστρέφειας και
σύνδεσης με την περιοχή μας (συνεργασία ιδρυμάτων και λοιπών φορέων)
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Πιθανή θεματολογίαΠιθανή θεματολογία

6. οι φυσικές ομορφιές της περιφέρειάς μας σε συνεργασία με συλλόγους
και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

7. τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής μας, βρίσκεται σε εξέλιξη καταγραφή
από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ

8. τα μεγάλα τεχνικά έργα της περιοχής μας σε συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους (υπηρεσίες, αναδόχους, φορείς χρηματοδότησης)

9. η ιστορία των λιγνιτικών κοιτασμάτων στη Δυτική Μακεδονία

10. εκδηλώσεις για την περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών που έχουν
φιλοξενήσει εξορυκτικές δραστηριότητες (παράλληλες εκδηλώσεις και
παραδείγματα από το εξωτερικό).
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Σας ευχαριστούμε για
την προσοχή σας…
Σας ευχαριστούμε για
την προσοχή σας…




