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Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τον σχεδιασμό της νέας οπτικής της ταυτότητας της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται το σχήμα Παπάζογλου από 

τη Θεσσαλονίκη το οποίο αποτελείται από τους βραβευμένους σχεδιαστές Γιώργο Δ. 

Ματθιόπουλο, Δημήτρη Παπάζογλου, Γιώργο Τριανταφυλλάκο και Axel Peemöller. 

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά τα 5 σχήματα Ελλήνων σχεδιαστών Papazoglou, 

Haratzopoulos, MNP, Κ2Design και Holy. Οι υποψήφιοι παρουσίασαν 10 σήματα για την Εθνική 

Βιβλιοθήκη καθώς και ενδεικτικές εφαρμογές επικοινωνίας στην Κριτική Επιτροπή την οποία 

συνέθεσαν οι Σταύρος Ζουμπουλάκης (Πρόεδρος Εφορευτικού Συμβουλίου ΕΒΕ), Φίλιππος 

Τσιμπόγλου (Γενικός Διευθυντής ΕΒΕ), Ιωάννα Elabd (Σύμβουλος Στρατηγικής ΕΒΕ), Τζανέτος 

Πετροπουλέας (Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος), καθώς και οι σχεδιαστές 

Ανακρέων Καναβάκης, Μάρω Αϊμέλογλου και Δημήτρης Γκάζης. Στην κλειστή εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, επικράτησε ένα κλίμα ενθουσιασμού, αγωνίας αλλά 

και περίσκεψης για τη νέα οπτική ταυτότητα του οργανισμού και πώς αυτή μπορεί να 

υποστηρίξει τη μετάβαση της Εθνικής Βιβλιοθήκης στη νέα εποχή. 

Το σχήμα Παπάζογλου έκρινε ότι η λύση στο σύνθετο σχεδιαστικό πρόβλημα που έθεσε η 

Εθνική Βιβλιοθήκη, «δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά πλαίσια της μονοσήμαντης 

σημειολογίας ενός απομονωμένου λογοτύπου». Αντ’ αυτού πρότεινε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα οπτικής επικοινωνίας, το οποίο «συστήνει ένα δυναμικό και ευέλικτο λεξιλόγιο που 

αξιοποιεί την τυπογραφία για να αναδείξει το ίδιο το περιεχόμενο της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε 

πρωταγωνιστή μιας άμεσης, εξωστρεφούς και ταυτόχρονα πλούσιας οπτικής εμπειρίας». 

Η Κριτική Επιτροπή έκρινε ότι η τολμηρή προσέγγιση της επιλεγείσας πρότασης ταιριάζει 

απόλυτα με το πνεύμα υπέρβασης που χαρακτηρίζει το σύνθετο εγχείρημα της 

μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος. Για τους επόμενους τέσσερις μήνες, η ομάδα του Δημήτρη Παπάζογλου 

καλείται σε συνεργασία με τη Εθνική Βιβλιοθήκη να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό 

επικοινωνιακό σχέδιο, ικανό να επαναπροσδιορίσει την σχέση της ΕΒΕ με την ελληνική 

κοινωνία αλλά και την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.  

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ευχαριστεί θερμά όλους τους σχεδιαστές που συμμετείχαν 

στο διαγωνισμό για τις ποιοτικές προτάσεις και την ευγενική άμιλλά τους. Αξίζει να σημειωθεί 

η καθοριστική συνεισφορά της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος στον σχεδιασμό μιας πρότυπης 

διαγωνιστικής διαδικασίας, μοναδικής για τα ελληνικά δεδομένα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία 

να ανακαλύψει τις προτάσεις των υποψηφίων την επόμενη εβδομάδα με τη διαδικτυακή 

δημοσίευση σχετικού οπτικού υλικού αλλά και σε φυσική έκθεση που θα διοργανώσει 

προσεχώς η Εθνική Βιβλιοθήκη. 
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