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In   the city   of  Kozani,   a building complex is proposed in order to accommodate   the 

municipal library and the    museum  of   historical publications  and   manuscripts   from  the   

file of the old   library.  At the same time, a  cultural   and   multi-drastic centre is created for its 

residents   and visitors as well.  

 Its location is   particularly   privileged, in a    plot   on the south of the   centre,  on the  axis   

connecting  the historical   centre   with   the   poles of  culture,  sports   and   recreation of the 

city   (wooden   theatre,  municipal conservatoire,  sport facilities, park, etc.). 

  The building plot constitutes  an   entire   block   in a trapezium form. The    non-regularity of its   

form  led to the  proposal for a    building   which does not adhere to the conventional   

constructional   and   morphological solutions.   However, it adheres to the tendencies of   

modern   architecture   and   technology     of special buildings.  The   dynamics of its form 

highlights the importance of  such a  multi-drastic  space   for the    society  of   Kozani.     

  The building complex has the unified   form  of a   triangular   prism,   covered  by    a glass   

membrane   which functions   as a  second   layer aiming at its bioclimatic   behaviour.   

Therefore, it acquires the form of a transparent   crystal   which seems not to stand on the 

ground,  but to  simply   abut on it instead.   

   This prism  is divided   into three   building   zones,    which are   discernible  internally   and   

externally   with the  exception of  the uniform  level of the second   basement   and  the 

uniform inclined   rooftop.     The library building,   with  three   floors   above  the     final   

ground   level   and   an  underground level. The   museum   building  consists of  two  floors   

and a basement.   Last, the    internal  patio with a loft made of metal, is   naturally illuminated 

through the inclined   glass   roof   and   it is   used as a  multi-purpose space and an event and 

cultural facility.   It constitutes  the   intermediate   area   which separates as well as connects 

the  operations of both   building   volumes   and   it can  operate   independently of them.  

The presence  of the   axis  which   penetrates the three   areas   in   all  the   levels   of the  

overground  floors is    explicit.  It constitutes   the  continuation  of a route  from  the   park to 

the   building,  aiming at       integrating it into the  wider  public   space, focusing further on the  

multi-drastic   character of the   building.   
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Στην  πόλη  της Κοζάνης,  προτείνεται  ένα  κτιριακό  συγκρότημα  για  να  στεγάσει  
την  δημοτική  βιβλιοθήκη  και  το  μουσείο  των  ιστορικών  εκδόσεων  και  
χειρογράφων  από  το  αρχείο  της  παλιάς  βιβλιοθήκης.  Παράλληλα  δημιουργείται  
ένα  πολιτισμικό  και  πολυδραστικό  κέντρο,  για  τους  κατοίκους  και  τους  επισκέπτες  
της. 
Η  θέση  του  είναι  ιδιαίτερα  προνομιακή.  Σε  ένα  οικόπεδο  νότια  του  κέντρου,  στον  
άξονα  που  συνδέει  το  ιστορικό  κέντρο  με  τους  πόλους  πολιτισμού,  αθλητισμού  
και  αναψυχής  της  πόλης  (ξύλινο  θέατρο,  δημοτικό  ωδείο,  αθλητικές  
εγκαταστάσεις,  πάρκο,  κ.λ.π.). 
Το  οικόπεδο  αποτελεί  ένα  ολόκληρο  οικοδομικό  τετράγωνο  σε  σχήμα  τραπεζίου.  
Η  μη  κανονικότητα  του  σχήματος  του,  οδήγησε  στην  πρόταση  ενός  κτιρίου  που  
δεν  ακολουθεί  τις  συμβατικές  κατασκευαστικές  και  μορφολογικές  λύσεις.  Αλλά,  
ακολουθεί  τις  τάσεις  της  σύγχρονης  αρχιτεκτονικής  και  τεχνολογίας  των  ειδικών  
κτιρίων.  Η  δυναμική  του  μορφή,  δηλώνει  την  σπουδαιότητα  ενός  τέτοιου  
πολυδραστικού  χώρου  για  την  κοινωνία  της  Κοζάνης.     
Το  κτιριακό  συγκρότημα  έχει  την  ενιαία  μορφή  ενός  τριγωνικού  πρίσματος,  
καλυμμένου  με  μία  γυάλινη  μεμβράνη  που  λειτουργεί  ως  δεύτερη  επιδερμίδα  με  
στόχο  την  βιοκλιματική  συμπεριφορά  του.  Έτσι,  αποκτά  την  μορφή  ενός  
διάφανου  κρυστάλλου  που  δείχνει  να  μην  στηρίζεται  στο  έδαφος  αλλά  απλώς  
να  εφάπτεται  σ΄ αυτό.   
Το  πρίσμα  αυτό  χωρίζεται  σε  τρεις  κτιριακές  ζώνες,  οι  οποίες  είναι  διακριτές  
εσωτερικά  και  εξωτερικά  με  εξαίρεση  την  ενιαία  στάθμη  του  β΄ υπογείου  και  το  
ενιαίο  κεκλιμένο  δώμα.  Το  κτίριο  της  βιβλιοθήκης  με  τρεις  ορόφους  πάνω  από  
την  τελική  στάθμη  εδάφους  και  με  μία  στάθμη  υπογείου.  Το  κτίριο  του  μουσείου,  
αποτελούμενο  από  δύο  ορόφους  και  ένα  υπόγειο.  Τέλος  το  εσωτερικό  αίθριο  με  
πατάρι  μεταλλικής  κατασκευής,  δέχεται  φυσικό  φως  από  την  κεκλιμένη  γυάλινη  
οροφή  και  έχει  χρήση  πολυχώρου  και  χώρου  εκδηλώσεων  και  πολιτισμικών  
γεγονότων , αποτελεί  την  μεσαία  ζώνη  που  διαχωρίζει  αλλά  και  ενώνει  λειτουργίες  
των  δύο  κτιριακών  όγκων  και  μπορεί  να  λειτουργήσει  ανεξάρτητα  από αυτούς.  
Είναι  σαφής  η  παρουσία  του  άξονα  που  διαπερνά  τις  τρεις  ζώνες  σε  όλα  τα  
επίπεδα  των  υπέργειων  ορόφων.  Αποτελεί  την  συνέχεια  της  διαδρομής  από  το  
πάρκο  στο  εσωτερικό  του  κτιρίου,  θέλοντας  έτσι  να  το  εντάξει  στον  ευρύτερο  
δημόσιο  χώρο  τονίζοντας  περισσότερο  τον  πολυδραστικό  χαρακτήρα  του  
κτιρίου.   
Τέλος,  πρόθεση  είναι  η  δημιουργία  ενός  κτιριακού  συγκροτήματος – 
μικροπεριβάλλοντος  που  θα  διακόπτει  την  κουραστική  συνέχεια  των  αστικών  
όψεων  ενώ  παράλληλα  εκμεταλλεύεται    τον  προσανατολισμό  και  τις  σημαντικές  
οπτικές  φυγές,  ‘αδιαφορώντας’  για  τους  περιορισμούς  που  θέτει  το  
συγκεκριμένο  αστικό  οικόπεδο.  Έτσι,  το  κτίριο  πέρα  από  την  χρηστική  του  
υπόσταση  έχει  πλέον  και  συμβολική  ως  προς  την  σχέση  του  με  το  αστικό  
μέτωπο  και  το  δημόσιο  χώρο  μιας  επαρχιακής  πόλης  όπως  η  Κοζάνη.    






















































