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 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ MMEEDDIIAA  LLAABB ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Τι είναι το Media Lab 

Μαραθώνιος Δημιουργικότητας  

Για ποιον είναι (Gen Y) 

Το Future Library 

 

 

Τι είναι το Media Lab 

Πως έχεις σκεφτεί τη Βιβλιοθήκη του μέλλοντος; Τι θα ήθελες να κάνεις μέσα σε μια 

σύγχρονη Βιβλιοθήκη; Ποιος είναι ο ρόλος της Βιβλιοθήκης σήμερα και ποιες 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας καλείται να καλύψει; 

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο νέος χώρος που δημιουργήθηκε 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων – με τη συνεργασία του Δήμου Χανίων και του 

Future Library - με την ονομασία “MEDIA Lab”, προσδοκώντας να αποτελέσει ένα 

ελκυστικό και άνετο χώρο δημιουργικότητας, καινοτομίας και πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο 
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Το MEDIA Lab, που έχει σχεδιαστεί με την υποστήριξη της Google, σε συνεργασία 

με το Aarhus City Library και το Mozilla Foundation και υποστηρίζεται 

αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Future Library, είναι το 

ιδανικό “στέκι” για τους εφήβους, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους 

επαγγελματίες, τους ανέργους και όλους τους χρήστες της βιβλιοθήκης, με ποιοτικές 

υπηρεσίες που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και έκφραση της δημιουργικότητας.  

Με όχημα τις νέες τεχνολογίες, ποικίλες δράσεις  θα αναπτύσσονται και θα 

υλοποιούνται με στόχο την προώθηση της άτυπης μάθησης, της καινοτομίας και 

της κοινωνικής δικτύωσης. Συνεργατικοί χώροι συναντήσεων, ανάγνωσης, 

χαλάρωσης, πλοήγησης στο διαδίκτυο μέχρι και studio, όπου μπορεί κανείς να κάνει 

ηχογράφηση, να επεξεργαστεί και να δημιουργήσει το δικό του βίντεο, συνθέτουν μια 

τελείως διαφορετική εκδοχή, αυτή της σύγχρονης βιβλιοθήκης, που οραματίστηκε και 

υλοποιεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων το Future Library και η Δημοτική Αρχή 

των Χανίων, μέσω του Media Lab. 

Δημιουργώ, μαθαίνω, παίζω, χαλαρώνω, μοιράζομαι είναι οι πέντε λέξεις που 

περιγράφουν το πνεύμα του νέου αυτού χώρου.  

 Διαβάστε περισσότερα για το Media Lab ΕΔΩ 

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του Δήμου Χανίων για την έναρξη λειτουργίας του 

Media Lab στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων ΕΔΩ 

 Δείτε τη σελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στο Facebook ΕΔΩ 

 

Μαραθώνιος Δημιουργικότητας  

Την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 ξεκινά η λειτουργία του 

MEDIA Lab στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων μ’ ένα διήμερο Μαραθώνιο 

Δημιουργικότητας, όπου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, το κοινό της 

Βιβλιοθήκης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις δυνατότητες χρήσης του νέου 

χώρου, του σύγχρονου εξοπλισμού και του βιβλιακού του υλικού.    

18 ποικίλες δράσεις για νέους κάθε ηλικίας θα λάβουν χώρα στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, όπου οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία:  

 να «κατέβουν 100 μέτρα κάτω από τη γη» στα υπόγεια του CERN,  

 να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που έχει ένα music studio με εργαστήρια 

που θα κάνουν μουσικοί παραγωγοί,  

 να στήσουν ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο,  

 να εκπέμψουν ζωντανά από τις συχνότητες των βιβλιοθηκών,  

 να μυηθούν στον κόσμο του You Tube και τoυ Google Site,  

 να γιορτάσουν το άνοιγμα του media lab με βραδιές μουσικής και χορού από 

παραδοσιακή μουσική μέχρι και Jazz! 

 

http://2013.futurelibrary.gr/medialab/
http://www.chania.gr/press-release/arxeio2013/medialab2211.html
https://www.facebook.com/librarychania
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Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Μαραθώνιου 

Δημιουργικότητας ΕΔΩ (pdf) 

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στις δράσεις στο τηλ.: 28213 41662-3 και στο 

email: library@chania.gr  

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. 

 

 

Για ποιον είναι (Gen Y) 

Το MEDIA Lab δίνει λύσεις και διεξόδους κυρίως σε εφήβους, μαθητές, φοιτητές, 

νέους επαγγελματίες και ανέργους, προσφέροντας υπηρεσίες που έχουν ως επίκεντρο 

την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. 

Τι συμβαίνει με τη γενιά Generation Y; Τι είναι το Youth Engagement και το 

Mentoring; Πως μιλάμε την “ίδια γλώσσα” με τους νέους από κοντά ή στα social 

media; Τι ενδιαφέρει τη νεολαία; 

Ο βιβλιοθηκονόμοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων απαντούν σε αυτές τις 

προκλήσεις και προσελκύουν τους δημιουργικούς ανθρώπους της πόλης μας.  

 

mailto:library@chania.gr
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Το Future Library 

Το Future Library, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ιδρύθηκε στη Βέροια το 

2011. Προήλθε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, τον αποδέκτη του 

Βραβείου «Πρόσβαση στη Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates για το 

2010. Στόχος του Future Library είναι να μετατρέψει τις ελληνικές δημόσιες 

βιβλιοθήκες σε μοναδικά κέντρα δημιουργικότητας, καινοτομίας και μάθησης 

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι ο αποκλειστικός δωρητής του Future Library. 

Σκοπός της δωρεάς του Ιδρύματος είναι να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο δίκτυο δημοσίων 

και δημοτικών βιβλιοθηκών, σε όλη την επικράτεια, το οποίο θα συνδεθεί με την 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στις νέες της εγκαταστάσεις, στο Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενισχύοντας στη συνείδηση του κόσμου τη 

σπουδαιότητα του θεσμού των βιβλιοθηκών ως κέντρων μάθησης, δημιουργικότητας 

και διάδρασης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Future Library:  

 Future Library Unconference 2013 

 Media Labs & Μαραθώνιος Δημιουργικότητας  

 Future Library 

 Facebook 

 

http://www.libver.gr/
http://www.gatesfoundation.org/atla/Pages/2010-atla-award-veria-central-public-library-greece-slideshow.aspx
http://www.snf.org/snfcc/default.php
http://www.snf.org/snfcc/default.php
http://www.snf.org/snfcc/default.php
http://2013.futurelibrary.gr/
http://2013.futurelibrary.gr/medialab/
http://about.futurelibrary.gr/el/
https://www.facebook.com/futurelibrary.gr?ref=ts&fref=ts

