


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ zmian technologicznych i kulturowych  

na funkcjonowanie bibliotek publicznych w XXI wieku 

 

mgr inż. arch. Marcin Gierbienis 

Praca doktorska pod kierunkiem 

dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK 

 

Katedra  Projektowania  Architektonicznego A6 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 

im. Tadeusza Kościuszki 

Kraków 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

I. Wprowadzenie _________________________________________________________ 7 

1. Teza, przedmiot, cel pracy _____________________________________________ 10 

2. Zakres opracowania __________________________________________________ 13 

3. Metodologia ________________________________________________________ 14 

4. Stan badań _________________________________________________________ 16 

5. Definicje i pojęcia ____________________________________________________ 19 

II. BIBLIOTEKA NA PRZESTRZENI WIEKÓW _____________________________________ 25 

1. Rozwój czytelnictwa i bibliotek w Europie ________________________________ 27 

2. Polskie biblioteki na tle Europy – od średniowiecza po PRL ___________________ 41 

3. Działalność organizacji bibliotekarskich w XX wieku ________________________ 51 

III. W DYSKUSJI O BIBLIOTECE _______________________________________________ 55 

1. Biblioteka otwarta - 10 przykazań Harry’ego Faulknera-Browna _______________ 55 

2. Biblioteka wygodna - dobra przestrzeń biblioteczna wg Andrew McDonalda ____ 57 

3. Biblioteka trzecim miejscem - społeczny wymiar architektury wg Raya Oldenburga ___ 60 

4. Wszechświat to biblioteka - fikcyjna wizja Jorge Luisa Borgesa ________________ 61 

5. Biblioteka na miarę człowieka – wzorcowy budynek wg Umberto Eco __________ 63 

6. Zielona biblioteka jako promocja zrównoważonego rozwoju _________________ 66 

7. Green Library Movement ______________________________________________ 69 

8. Amerykańskie wzorce ________________________________________________ 71 

IV. W OBLICZU ZMIAN – KONDYCJA BIBLIOTEK POD KONIEC XX WIEKU ______________ 79 

1. Postęp technologiczny, a rozwój bibliotek ________________________________ 79 

2. Wpływ zmian kulturowych na działalność bibliotek _________________________ 86 

3. Zmiany w organizacji przestrzenno-funkcjonalnej biblioteki __________________ 91 

4. Kondycja bibliotek i czytelnictwa w XXI wieku _____________________________ 95 

5. Strategie rozwoju bibliotek w Polsce ____________________________________ 100 

5.1. Program Rozwoju Bibliotek ___________________________________________ 101 

5.2. Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek ____________________________________ 107 



4 

 

V. BIBLIOTEKA W XXI WIEKU – LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ______________ 111 

1. Znaczenie i specyfika lokalizacji ________________________________________ 112 

2. Współczesne tendencje w zagospodarowaniu terenu biblioteki ______________ 122 

3. Znaczenie lokalności w projektowaniu bibliotek __________________________ 138 

VI. BIBLIOTEKA W XXI WIEKU – FUNKCJA I FORMA _____________________________ 147 

1. Rodzaj realizacji ____________________________________________________ 149 

1.1. Przebudowa jako dostosowanie funkcji do czasów współczesnych ____________ 151 

1.2. Nowoczesna biblioteka w historycznej strukturze _________________________ 158 

1.3. Potencjał przestrzeni poprzemysłowej dla funkcji kultury ___________________ 167 

1.4. Stacja biblioteka – nowe życie dworców kolejowych _______________________ 172 

2. Skala realizacji _____________________________________________________ 177 

2.1. Biblioteki do 1000 m2 – mała skala, maksymalna efektywność _______________ 184 

3. Nowy program funkcjonalny __________________________________________ 190 

3.1. Monobilioteki ______________________________________________________ 192 

3.2. Biblioteki – aktywne centra kultury _____________________________________ 195 

3.3. Przestrzeń biblioteczna w obiektach hybrydowych ________________________ 203 

4. Forma architektoniczna ______________________________________________ 215 

4.1. Specyfika elewacji bibliotek ___________________________________________ 217 

4.2. Świątynia książki ____________________________________________________ 241 

4.3. Symbol i metafora __________________________________________________ 245 

4.4. Czynnik WOW ______________________________________________________ 252 

4.5. W integracji z naturą ________________________________________________ 269 

4.6. Potencjał drewna – projekty Helen & Hard _______________________________ 282 

VII. WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ BIBLIOTECZNA ________________________________ 293 

1. Komponenty biblioteki _______________________________________________ 293 

2. Charakterystyka przestrzeni bibliotecznej ________________________________ 311 

3. Style w architekturze wnętrz przestrzeni bibliotecznej _____________________ 329 

4. Doświadczenie przestrzeni – architektura zmysłów ________________________ 352 

VIII. WNIOSKI. ZAKOŃCZENIE ________________________________________________ 363 

                    Wykaz obiektów, bibliografia, netografia, spis tabel i ilustracji, streszczenia 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7 

 

I. Wprowadzenie  

 

 

 

„Biblioteki przechowują energię, która napędza wyobraźnię. Otwierają okna na świat, 

inspirują nas do poszukiwań i osiągnięć, przyczyniają się do poprawy jakości naszego życia”1  

Sidney Sheldon 

 

 

 

Biblioteka jest powszechnie uważana za jedną z najważniejszych instytucji miejskich i od 

zawsze pełniła ważną rolę w kształtowaniu się społeczeństwa. W swoich początkach skupiona była 

wokół edukacji z jej głównym zadaniem gromadzenia, opracowywania i upowszechniania 

księgozbioru,  jednak z biegiem czasu rola biblioteki stawała się w większym stopniu otwarta, 

społeczna, a współcześnie również rekreacyjna.  

Tworzenie bibliotek wynikało ze zwiększającego się zapotrzebowania na dostęp do słowa 

pisanego, oświaty, nauki i kultury, ale również było elementem polityki i budowania tożsamości 

narodowej. Pierwsze obiekty realizowane były przy ośrodkach związanych z oświatą i kultem 

religijnym, gdyż to wiedza i nauka były podstawą rozwijania się ówczesnych krajów. Korzystanie z 

instytucji było ograniczone w początkach ich działalności do wąskich kręgów najbardziej 

wykształconych mieszkańców, rozszerzyło się w okresie odrodzenia i oświecenia, wyraźnie 

wzmogło się w XIX wieku, a w XX stało się zjawiskiem masowym.  

Uważa się, że rolą architektury jest odpowiedź na potrzeby człowieka, a te ewoluują, biorąc 

pod uwagę zmieniający się sposób życia społeczeństwa, a także towarzyszący temu postęp 

technologiczny. Biblioteka w dawnych czasach, będąc elitarnym miejscem gromadzenia i coraz 

szerszego upowszechniania zbiorów piśmiennych, stopniowo otwierała się na odbiorcę i 

dostosowywała swój charakter  do nowych czasów. Budynki przestały być odwiedzane po to, aby 

wypożyczyć książkę, ale przede wszystkim, aby spędzić w nich czas. To, jak współczesny człowiek 

spędza czas również na przestrzeni lat się zmieniało. W momencie, gdy książka przestała być 

towarem luksusowym i można było ją zwyczajnie nabyć na własność, biblioteki były zmuszone do 

uatrakcyjnienia swojej oferty w zakresie prowadzonej działalności. Przekształceniom ulegały 

program funkcjonalno–przestrzenny, estetyka budynku, wygląd wnętrz, a także powiązania 

przestrzenne z otoczeniem. Współczesne biblioteki przejęły rolę innych instytucji publicznych, 

oferując coś więcej niż jedynie dostęp do książki, stając się miejscem spotkań i integrowania 

społeczności. Jednocześnie ich rozwój był zawsze ściśle związany z postępem technologicznym. 

Postęp ten w różny sposób i na wielu pola dotyczył budownictwa bibliotecznego, mając wpływ na 

charakter i funkcjonowanie obiektu. 

                                                      

1 Autorskie tłumaczenie; https://www.librarianshipstudies.com/2018/05/quotes-libraries-librarians-library-information-

science.html  

https://www.librarianshipstudies.com/2018/05/quotes-libraries-librarians-library-information-science.html
https://www.librarianshipstudies.com/2018/05/quotes-libraries-librarians-library-information-science.html
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 W dobie gwałtownego rozwoju pisma i druku biblioteki przeżywały swój rozkwit, a gdy 

pojawiły się tzw. nowe media, telewizja i kino, książka wydawała się produktem mniej atrakcyjnym, 

co wprost przełożyło się na kryzys zarówno czytelnictwa, jak i ograniczenie potencjału bibliotek. 

Koniec wieku XX przyniósł jeszcze większe wyzwania dla działalności instytucji; upowszechnienie 

się Internetu i wzrastająca popularność formatów cyfrowych wydawały się być dużym zagrożeniem 

dla tradycyjnej oferty bibliotek z jaką kojarzone były placówki. W efekcie w wyniku tych przemian 

cywilizacyjnych i technologicznych biblioteka musiała zredefiniować swój charakter i rolę w życiu 

społeczeństw.  

W XXI wieku budownictwo bibliotek weszło w etap odnajdywania własnej tożsamości, która 

jest widoczna w wielu obszarach. Doprowadziło to przede wszystkim do zmian wizerunkowych 

obiektów, które z zamkniętych, cichych świątyń stały się miejscami otwartymi i zaskakująco 

głośnym, żyjącymi, tworzącymi centra wydarzeń kulturalnych w skali wykraczającej poza terytoria 

lokalne. W dużych miastach wraz z teatrami i muzeami stanowią kulturalny trzon struktury 

miejskiej, są często budynkami efektownymi i powszechnie cenionymi nie tylko przez pryzmat 

swojej nobilitującej funkcji, ale również przez wysoką jakość architektury. W mniejszych miastach, 

a w szczególności w obszarach wiejskich są to często jedyne instytucje, które oferują publiczny 

dostęp do wiedzy i kultury, a ich działalność jest poszerzona o aspekty społeczne. 

W dobie postępującej urbanizacji i odbywających się na różnych szczeblach dyskusji o 

nieodwracalnych skutkach działalności człowieka i zanieczyszczeniu środowiska istotna jest 

refleksja dotycząca adekwatnego podejścia do wznoszenia kolejnych budynków. Główną ideą 

koncepcji zrównoważonego rozwoju jest budowanie z myślą o przyszłych pokoleniach. Stąd 

biblioteki widziane są jako inwestycja w przyszłość społeczeństwa, a zielone budownictwo bibliotek 

ma walor edukacyjny - może stanowić przykład, jak powinny być projektowane współczesne miasta. 

  

Architektura bibliotek jest częścią zainteresowań, obszaru badań, jak również działalności 

zawodowej autora w pracowni architektonicznej Gierbienis + Poklewski. Poprzez wykonywane 

projekty w ramach konkursów architektonicznych autor miał możliwość podjęcia od strony 

praktycznej zadania stworzenia współczesnego obiektu o tej funkcji.  

Pierwszym projektem była wyróżniona drugą nagrodą Miejska Publiczna Biblioteka w 

Mielcu, mająca być realizowana wraz z rewitalizacją pobliskich terenów zielonych, co pozwalało 

na integrację w jednym miejscu funkcji wzbogacających ofertę samego budynku. W efekcie obiekt 

zyskiwał szerokie oddziaływanie społeczne, uwzględniał tereny rekreacyjno-sportowe, a przy tym 

promował proekologiczne podejście do architektury – był zbudowany w oparciu o drewnianą 

konstrukcję, posiadał zielony użytkowy dach oraz wiele rozwiązań dążących do niezależności 

energetycznej. Pod względem aranżacji czytelni skupiony był na komforcie jej użytkowania w 

oparciu o dostęp światła naturalnego oraz różnorodność dostępnych przestrzeni. Przestrzeń na 

zewnątrz stanowi również czytelnię. Na zielonych pagórkach można siedzieć zarówno rekreacyjnie, 

jak i z książką. Stropodach budynku jest miejscem w którym znalazły się zarówno strefy czytelnicze, 

spotkań, jak i ogródek zielny, wspierający ofertę edukacyjną instytucji.    

 
I.2 Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu (projekt Marcin Gierbienis, Damian Poklewski-Koziełł) 

– wizualizacje z konkursu architektonicznego organizowanego przez Urząd Miejski w Mielcu 
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Druga koncepcja to Pinocchio Children’s Library we włoskim mieście Collodi, która 

otrzymała II miejsce w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego przez Young 

Architects Competitions (YAC) we współpracy z Fundacją Carlo Collodiego, autora książki o 

przygodach wystruganego z drewna chłopca. Była to wizja utopijnej biblioteki, jako rozległej i 

pozbawionej barier przestrzeni wypełnionej książkami. Powierzchnia obiektu był dostosowana do 

topografii terenu w którym miała stanąć, wpisując się swoją geometrią w koryto wyschniętej rzeki. 

Zarówno konstrukcja, jak i wykończenie wnętrze zrealizowane zostało w oparciu o drewno.  

 
I.3 Pinocchio Children’s Library w Collodi (projekt Marcin Gierbienis, Damian Poklewski-Koziełł) 

– wizualizacje z konkursu architektonicznego organizowanego przez  YAC 

Ostatnim projektem był pawilon pawilonu z funkcją toalety publicznej zlokalizowany w 

obszarze ogrodów Łazienek Królewskich w Warszawie w ramach konkursu KOŁO organizowanym 

przez Geberit. Konkurs zakładał wprowadzenie dodatkowej funkcji, którą była tzw. mikro 

biblioteką. Moda na zakładanie tego typu obiektów powstała w Anglii. Są to niewielkie przestrzeni, 

które realizowane są w różnych miejscach oraz w idei tzw. bookcrossing, czyli szybkiej wymiany 

książek. Kubatura pomieszczeń sanitarnych została ukryta za ścianami wypełnionymi książkami, 

dodatkowo osłonięta przeszkleniem. Pawilon w efekcie łączy funkcje punktu informacji miejskiej, 

wymiany książek oraz sanitariatów.  

 
I.4 Pawilon w Łazienkach Królewskich (projekt Marcin Gierbienis) – wizualizacje z konkursu 

architektonicznego organizowanego przez Geberit KOŁO pod hasłem „Projekt Łazienki 2020” 

Studia nad powyższymi tematami oraz obserwacja tendencji i kierunków we współczesnym 

projektowaniu bibliotek pozwoliły na podjęcie tej tematyki w pracy naukowej. Problematyka 

projektowania współczesnych bibliotek wymaga uporządkowania wiedzy na jej temat, ze względu 

na adekwatne do postępu technologicznego i przemian cywilizacyjnych ‒ ciągłe zmiany w 

funkcjonowaniu budynków. 

W pracy zaprezentowano wybudowane w XXI wieku biblioteki, jako obiekty miastotwórcze, 

elementy tożsamości, często symbole współczesnych miast, jednocześnie obiekty bardzo ważne dla 

mieszkańców obszarów śródmiejskich i wiejskich. Historia budownictwa bibliotek pozwala zwrócić 

uwagę na zmieniające się układy funkcjonalne i ogólne podejście do ich architektury zarówno od 

strony bibliotekarzy, architektów, jak i użytkowników. Analiza najnowszych i budynków 

bibliotecznych przedstawia sposób ich współczesnego funkcjonowania, jak i wskazuje wpływy 

stylistyczne dominujące w estetyce instytucji oraz ogólne tendencje w budownictwie nowoczesnych 

obiektów użyteczności publicznej, podkreślając ich istotną rolę w strukturze miast.   

https://www.facebook.com/youngarchitectscompetitions/?__tn__=K-R&eid=ARAzkOAnyoXJyyLCcWcZ85rH0U24SF4y0hRiCxmpWNXPBo3BTbuIhlzdmlZNx7EyrlinC6cxp7TTh6_T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEgnsbHFK1ArYKOPUq4SAvh5SX0pHT9xZE4SX9BWEeOzCGeFItGeY-Hr_FoLTh_MetTopZoYtG-687LkglbpNF-BXC3HjPqzh1BvdRBXfWj6OW-dcZ0YrVb7FuPE3ZlnneEUVAfqh6CNV4rkpKRIZ-ehKtyvw1Kd3HYcy-A9EYRgagzoIR
https://www.facebook.com/youngarchitectscompetitions/?__tn__=K-R&eid=ARAzkOAnyoXJyyLCcWcZ85rH0U24SF4y0hRiCxmpWNXPBo3BTbuIhlzdmlZNx7EyrlinC6cxp7TTh6_T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEgnsbHFK1ArYKOPUq4SAvh5SX0pHT9xZE4SX9BWEeOzCGeFItGeY-Hr_FoLTh_MetTopZoYtG-687LkglbpNF-BXC3HjPqzh1BvdRBXfWj6OW-dcZ0YrVb7FuPE3ZlnneEUVAfqh6CNV4rkpKRIZ-ehKtyvw1Kd3HYcy-A9EYRgagzoIR


10 

 

1. Teza, przedmiot, cel pracy 

Teza pracy. Tezą pracy badawczej jest stwierdzenie, że dynamiczny okres zmian 

technologicznych i cywilizacyjno-kulturowych, który nastąpił pod koniec XX wieku miał 

pozytywny wpływ na budownictwo bibliotek publicznych, które stały się atrakcyjnymi, tętniącymi 

życiem instytucjami stanowiącymi o jakości przestrzeni miejskiej. Nowo powstałe obiekty zmieniły 

się względem tych znanych z minionych wieków – ich sposób funkcjonowania i estetyka są 

dostosowane do współczesnych potrzeb odbiorcy, niezależnie od płci, wieku czy światopoglądu.  

 

Przedmiot pracy. Znaczeń słowa biblioteka na przestrzeni wieków powstało wiele. To nie 

tylko określenie instytucji publicznej, pomieszczenia do gromadzenia książek, ale również nazwa 

mebla, samego księgozbioru, a nawet rozwiązań z programowania komputerowego. Biblioteki 

publiczne z racji bycia tymi najpowszechniejszymi, najbardziej otwartymi dla wszystkich obywateli 

kraju i obecnymi w codziennym życiu odbiorców, stanowią przedmiot pracy.  

Ze względu na charakter oferowanych materiałów biblioteki tradycyjnie kojarzone są z 

nośnikami papierowymi. Zmiany, wynikające z postępu technologicznego sprawiły, że 

upowszechniły się formaty cyfrowe, które również traktowane są, jako zbiory biblioteczne. Nowo 

powstające budynki nie ograniczają się jedynie do funkcji podstawowej związanej z gromadzeniem, 

opracowywaniem i upowszechnianiem zbiorów. Dodatkowe pomieszczenia takie, jak sale spotkań, 

konferencyjne, czy widowiskowe, rozbudowane przestrzenie gastronomicznej i wystawowe 

urozmaicają ofertę kulturalną placówki. W wielu przypadkach określenie budynku biblioteką ma 

dziś znaczenie symboliczne, gdyż współcześnie mieści ono w sobie placówkę o znacznie szerszym 

polu działania.2  

Autor w swojej pracy uwzględnia obiekty, które nie posiadają nazwy biblioteka, ale pod 

względem pełnionych funkcji i struktury przestrzennej pełnią jej role. Zmiana nazwy wynika z 

dostosowania się do zmian technologicznych, wówczas są to mediateki i biblioteki multimedialne, a 

więc obiekty dedykowane upowszechnianiu zbiorów cyfrowych (jednocześnie większość z nich 

nadal zachowuje dostęp do zbiorów drukowanych).  

Coraz większą popularność w XXI wieku zyskują również budynki wielofunkcyjne lub 

hybrydowe, których ideą jest łączenie w swojej strukturze kilku funkcji, a jedną z nich jest często 

biblioteka. Wiele Centrów Kultury to nowoczesne obiekty łączące w sobie przede wszystkim 

przestrzeń biblioteczną z salami widowiskowymi, konferencyjnymi, czy kinowymi, a także z 

poszerzoną ofertą sal spotkań, zajęć lub warsztatów. Popularne jest łączenie biblioteki z urzędem 

miasta i administracji, a także innymi przestrzeniami kultury, jak teatr, czy muzeum.  

W niektórych przypadkach bibliotekarze i projektanci dążą do dalej idącej identyfikacji 

budynku, nadając mu wyjątkową, dedykowaną nazwę. Indywidualizacja obiektów jest również 

elementem budowania tożsamości, sugerując kryjącą się wewnątrz wyjątkową, nieszablonową 

przestrzeń.  

Podziałów bibliotek można dokonać według różnych kryteriów.  W większości krajów są to 

nadal budynki państwowe, a więc ich infrastruktura i struktura wynika z indywidualnej polityki 

każdego kraju. Podstawowym jest charakter i potrzeby użytkowników. Inne możliwe podziały 

odnoszą się do zakresów tematycznego i terytorialnego, podstaw formalno-prawnych oraz 

sposobów utrzymywania biblioteki i udostępniania zbiorów.  

Współcześnie biblioteki dzielą się na: państwowe, samorządowe, społeczne, prywatne, 

fundacyjne. Najliczniejsze grupy bibliotek stanowią: publiczne, dla dzieci i młodzieży, szkolne, 

akademickie, fachowe, pedagogiczne. Mniej liczne to: muzyczne, medyczne, muzealne, 

parlamentarne, sanatoryjne, szpitalne, wojskowe, zakładów karnych, związków zawodowych i inne.  

                                                      

2 Bibliotekarstwo (praca zbiorowa pod red. Z. Żmigrodzkiego), SBP, Warszawa, 1994, s.12 – 13 
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Wszystkie instytucje mają swój krąg czytelników i użytkowników, choć w ostatnich 

dziesięcioleciach zacierają się między nimi różnice, np. aby wejść do placówki akademickiej nie 

zawsze wymagana jest już legitymacja studencka. Dzięki wprowadzaniu nowych technologii 

informacyjnych, czytelnik i użytkownik uzyskują możliwość korzystania z zasobów różnych 

bibliotek, niezależnie od ich przynależności organizacyjnej. 

Zróżnicowanie bibliotek wynika z konieczności przystosowania ich do potrzeb zarówno 

jednostki, jak i grup społecznych. Potrzeby informacyjne, jak i czytelnicze, mogą być artykułowane 

na rozmaite sposoby. Dostępu do książki i biblioteki mogą domagać się jednostki i grupy ze 

względów ideowych, politycznych, ekonomicznych, chęci korzystania z rozrywki itp. Podłożem 

może być poczucie niesprawiedliwości społecznej, dyskryminacji etnicznej lub ekonomicznej, chęć 

uzupełnienia wiedzy, pozyskania nowych informacji, pogłębienia kwalifikacji fachowych, zajęcia 

wyższej pozycji w hierarchii zawodowej itp. W takich sytuacjach dostępność informacji i książki w 

zasięgu ręki powinna zapewnić biblioteka i to niezależnie od tego, czy jest usytuowana na wsi, czy 

w mieście.3 

Niezależnie od przyjętej typologii obszar badań obejmuje obiekty o różnych skali i budżecie, 

zlokalizowane w odmiennych lokalizacjach, dużych miastach, małych miejscowościach i wsiach, 

tak, aby właściwie zilustrować sposób kształtowania się bibliotek w zależności od miejsca i 

przemian cywilizacyjnych, które inaczej przebiegają w zależności od kontekstu urbanistycznego i 

kulturowego.  

Czynniki, które wpływają na organizację biblioteki: 

 różnorodność i złożoność zadań bibliotecznych 

 wielkość biblioteki 

 dyslokacja biblioteki 

 personel 

 wyposażenie 

 specjalizacji biblioteki 

Podział bibliotek ze względu na charakter i potrzeby użytkowników: 

 publiczne 

 naukowe 

 fachowe 

 szkolne 

 pedagogiczne 

 dziecięco–młodzieżowe 

Podział ze względu na zakres terytorialny zbiorów: 

 regionalne 

 narodowe 

 międzynarodowe 

 lokalne 

Podział ze względu na osoby / instytucje utrzymujące biblioteki: 

 państwowe 

 samorządowe 

 prywatne np. biblioteki domowe, dworskie 

 społeczne np. biblioteki stowarzyszeń, fundacji  

                                                      

3 Kołodziejska J., Drukowany Świat, SBP, Warszawa, 2003, s. 16 
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Podział administracyjny na przykładzie skali ogólnopolskiej: 

 gminne 

 miejsko-gminne 

 miejskie 

 wojewódzkie 

Biblioteka publiczna przyjmuje podstawowe zadania4: 

 udostepnienia wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów ze wszystkich 

dziedzin wiedzy oraz prowadzenia działalności informacyjno–dokumentacyjnej dotyczącej 

środowiska, w którym biblioteka działa przez gromadzenie zbiorów dla potrzeb społeczności 

 rozpowszechniania czytelnictwa przez odpowiednią działalność 

marketingową/propagandową 

 wspomagania w kształceniu ogólnym i zawodowym poprzez prowadzenie działalności 

dydaktycznej w różnych formach 

 kształtowania kultury społeczeństwa przez organizowanie i promowanie wydarzeń 

kulturalnych oraz współpracę z innymi instytucjami kultury 

 służenia kulturalnej rozrywce użytkowników w ich czasie wolnym 

 uzupełnienia działalności innych rodzajów bibliotek w wypadku, gdy na danym terenie brak 

jest innych typów bibliotek, p. wspomaganie środowisk naukowych i fachowych 

 popularyzacji zbiorów i działalności bibliotek w środowisku lokalnym 

 

Cel pracy. Celem naukowo-badawczym pracy jest wskazanie i zbadanie zmian, jakie zeszły 

na przełomie XX i XXI wieku architekturze bibliotek zarówno w aspekcie funkcjonalno-

przestrzennym, jak i od stron estetycznej oraz technicznej. W części historycznej autor przybliżył 

rozwój bibliotek od ich powstania poprzez rozkwit działalności, aż po kryzys czytelnictwa i 

współczesność związaną z upowszechnieniem Internetu oraz nowymi technologiami. W części 

analitycznej autor rozważa nowe realizacje z XXI wieku w odniesieniu do różnych aspektów: 

funkcjonalnych, wizualnych, estetycznych, czy ekologicznych.  

Nadrzędnym celem pracy jest określenie współczesnej roli bibliotek w społeczeństwie 

odnosząc się do historii, zmian cywilizacyjnych i postępu technologicznego. Autor w swojej pracy 

zwraca uwagę nie tylko na budynki o konkretnej funkcji biblioteki, ale również na obiekty 

wielofunkcyjne, które stają się coraz wyraźniej obecne w miastach.  

Celem aplikacyjnym pracy jest określenie tendencji, które można wyróżnić w projektowaniu 

współczesnych bibliotek. Mogą one być wartościowe z punktu widzenia zarówno teoretycznego, 

jak i praktycznego dla architektów, władz miast, bibliotekarzy czy studentów.  

 

Wirtualny katalog. Efektem pracy badawczej jest także przegląd najbardziej wartościowych 

europejskich realizacji o funkcji bibliotecznej. Aby umożliwić odbiorcy łatwy i wygodny sposób 

przeglądania poszczególnych projektów zostały one szczegółowo opracowane i uporządkowane w 

formie wirtualnego katalogu, dostępnego pod adresem www.archikatalog.com. 

 

Wyniki badań zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej autora na Wydziale Architektury 

Politechniki Krakowskiej, a powstały katalog może być szerzej udostępniony i mieć wartość 

edukacyjną dla studentów, bibliotekarzy, architektów. 

                                                      

4 W Polsce przepisy w zakresie funkcjonowania bibliotek określa obowiązująca Ustawa o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 

1997 r. – Dz. U. 2019.0.1749.t.j. W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej. Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://arslege.pl/ustawa-o-

bibliotekach/k568/ 

http://www.archikatalog.com/
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2. Zakres opracowania 

Zakres czasowy. Zakres czasowy pracy określony w tytule dotyczy części analitycznej pracy, 

obejmując przykłady budynków zrealizowane w XXI wieku. W celu pełnego obrazu kształtowania 

się architektury bibliotek przedstawiono w zarysie ich rozwój na przestrzeni wieków od czasów 

starożytnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jako punktu odniesienia. Uzupełnieniem są 

analizy dokumentów, książek i innych materiałów, które miały istotny wpływ na zmiany w 

funkcjonowaniu budynków.  

 

Zakres terytorialny. Zakres terytorialny pracy obejmuje Europę. W części historycznej 

pojawiają się odniesienia do Polski, Europy i świata. Za zasadne autor uznał przybliżenie w jednym 

z rozdziałów budownictwa amerykańskich bibliotek, które wyznaczają uniwersalne trendy dla 

współczesnego budownictwa instytucji.  Wybór obszaru Europy dla badań w części analitycznej 

pozwolił zawęzić zakres pracy do krajów na podobnym poziomie rozwoju, gospodarki i kultury. 

Wybór ma charakter subiektywny, dokonany na podstawie wstępnej analizy wszystkich Wybrane 

zostały przykłady budynków zlokalizowane w 20 europejskich krajach, w miastach o odmiennym 

charakterze i skali, co pozwoliło przedstawiać zarówno analogie, jak i zróżnicowanie w 

projektowaniu bibliotek w zależności do kontekstu.  

Zebrany materiał badawczy obejmuje 20 europejskich krajów i 166 przykładów bibliotek 

różniących się lokalizacją i skalą, zrealizowanych w XXI wieku (wykres nr 1). Największe grupy w 

odniesieniu do kraju lokalizacji stanowią Polska (34 obiekty), Francja (34 obiekty) i Hiszpania (17 

obiektów). W przypadku kilku krajów (Gruzja, Chorwacja, Szwajcaria, Słowenia) są to pojedyncze 

obiekty.  

Wykres 1. Wybrane do badań kraje i przynależne im budynki o funkcji bibliotecznej 
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3. Metodologia 

Założeniem badań są analizy wielowątkowe, umożliwiające porównanie ze sobą obiektów, 

szukając analogii i różnic, które pozwolą określić najważniejsze tendencje w projektowaniu 

współczesnych bibliotek. Analizowane przypadki studialne krajowe i zagraniczne są podstawą do 

formułowania wniosków.  

 

Praca posiada czytelną strukturę z podziałem na rozdziały i podrozdziały. 

Rozdział I przedstawia wprowadzenie, obejmując przedmiot, cel, tezę i metodę pracy oraz wskazuje 

zakres opracowania i podstawowe pojęcia i definicje związane z tematem pracy.  

 

Rozdział II przybliża tło historyczne związane z powstaniem i działalnością publiczną bibliotek 

oraz przedstawia najważniejsze, mające wpływ na architekturę bibliotek, czynniki ich ewolucji do 

końca XX wieku.  

 

Rozdział III odnosi się do najważniejszych dokumentów, zagadnień, materiałów, które stanowią 

istotny wkład w funkcjonowanie współczesnej instytucji.  

 

Rozdział IV podejmuje analizę wpływu zmian cywilizacyjnych i postępu technologicznego na 

budownictwo bibliotek oraz prezentuje aktualny stan czytelnictwa i bibliotek w Polsce.  

 

Rozdziały V, VI, VII to część analityczna pracy skupiająca się na wyznaczonej grupie obiektów. 

Poszczególne rozdziały przedstawiają analizę najważniejszych zagadnień, które charakteryzują 

współczesne obiekty poprzez lokalizację, zagospodarowanie terenu, skalę i rodzaj budowy, program 

funkcjonalny i organizację przestrzenną oraz formę architektoniczną i charakter wnętrz. Każdy 

podrozdział kończy interpretacja analizy zagadnienia - krótkie podsumowanie zagadnienia, które 

zostało w nim podjęte. 

 

Rozdział VIII obejmuje wnioski i weryfikację tezy badawczej. Uzupełnieniem rozdziału jest 

bibliografia, netografia, wykaz ilustracji i innych materiałów graficznych zawartych w tekście wraz 

ze wskazaniem ich źródła. 

W celu weryfikacji tezy przyjmuje się konstrukcję pracy poprzez: 

 identyfikację problematyki 

 zebranie materiałów i przeprowadzenie badań 

 analizę zebranych materiałów 

 interpretację wyników badań 

 przedstawienie wniosków z badań 

Zebranie materiałów badawczych i przeprowadzenie badań zostało dokonane poprzez: 

 studia literatury związanej z przedmiotem badań 

 udział w konferencjach i innych wydarzeniach związanych z przedmiotem badań 

 spotkania z bibliotekarzami, architektami, członkami instytucji związanych z przedmiotem 

badań 

 badania terenowe wybranych budynków bibliotecznych  

 zdobywanie wiedzy we własnej praktyce zawodowej w obrębie przedmiotu badań  
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Analiza zebranych materiałów została dokonana poprzez: 

 przedstawienie historii bibliotek i bibliotekarstwa na przestrzeni wieków 

 omówienie najważniejszych czynników rozwoju, kształtowania i zmieniającego się sposobu 

projektowania i funkcjonowania bibliotek 

 przedstawienie ogólnej problematyki związanej ze zmianami cywilizacyjnymi, postępem 

technologicznym, zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do tematyki bibliotek 

 przegląd współczesnych budynków bibliotek w formie cyfrowego katalogu wraz z 

przedstawieniem jednolitego systemu porównawczego 

 Interpretacja wyników badań dokonana została poprzez: 

 wskazanie cech charakterystycznych, widocznych w realizacjach współczesnych bibliotek 

wraz z ich usystematyzowaniem 

 zdefiniowanie tendencji i kierunków rozwoju bibliotek 

 

Materiał badawczy został zebrany i przedstawiony w formie wirtualnego katalogu, który 

stanowi suplement do pracy. Katalog dostępny jest na stronie internetowej www.archikatalog.com. 

 

Każdy przypadek został przeanalizowany przez autora i opisany poprzez kwestionariusz 

obejmujący te same dane m.in. projektanta, lokalizację (w odniesieniu zarówno do kraju i miasta, 

jak i kontekstu urbanistycznego), skali i rodzaju inwestycji, a także typologii funkcji (biorąc pod 

uwagę idee wielofunkcyjności, a także istnienie centrów kultury, których funkcja może być 

interpretowana, jako współczesna biblioteka), formy i komponentów tworzących organizację 

przestrzenną instytucji.  

Prezentacjom w katalogu towarzyszą zdjęcia oraz rysunki techniczne, przedstawiające rzuty, 

przekroje, elewacje lub / i inne opracowania. W przypadku projektów zrealizowanych w duchu 

zrównoważonego rozwoju autor dodaje informacje związane z energooszczędnością i 

rozwiązaniami promującymi ekologię. Jednocześnie opisy zawarte w katalogu są bardziej 

szczegółowe, a te zawarte w pracy skrótowe i dotyczące w głównej mierze zagadnienia, którego 

stanowią przykład. 
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4. Stan badań 

Tematyka poruszana w pracy jest obecna na różnych polach w literaturze krajowej i 

zagranicznej w publikacjach książkowych, naukowych oraz popularnych, a także w dostępie 

cyfrowym. Istniejące opracowania dotyczą przede wszystkim metodyki, techniki i organizacji 

bibliotekarstwa oraz zawodu bibliotekarza. Dostępne są zarówno książki polskie, jak i zagraniczne 

wydawnictwa poświęcone głównie historii bibliotekoznawstwa oraz powstawania księgozbiorów, 

ich gromadzenia i upowszechniania. Jednocześnie są to opracowania skupione na wybranych 

okresach od starożytnych, aż do czasów powojennych. W małym stopniu dotyczą bibliotek jako 

obiektów architektonicznych, skupiając się jedynie na zagadnieniu ich społecznej wagi. Wraz z 

początkiem lat 90. XX wieku, gdy odczuwalny był kryzys czytelnictwa pojawiały się adekwatne do 

tych nastrojów wydawnictwa podejmujące temat przyszłości bibliotek, ale również od strony 

praktycznej wdrażania nowych technologii. Nie brakowało tekstów krytycznych, analizujących 

ogólną sytuację bibliotek i poziom ich cyfryzacji.  

Tematykę bibliotek publicznych w swojej twórczości przybliżała prof. Jadwiga 

Kołodziejska5, która należy do najbardziej znanych autorów publikacji dotyczących bibliotekarstwa 

w Polsce i na świecie. Przedmiotem zainteresowań badawczych profesor było szerokie spojrzenie 

na społeczną rolę książki i znaczenie bibliotek w życiu człowieka. Autorka podkreślała 

humanistyczną rolę bibliotek i wartość jej otwartości, co było, patrząc na historię Polski, momentami 

trudne. Obok spojrzenia na biblioteki w kontekście społecznym, gospodarczym, czy 

organizacyjnym w ostatnich przed śmiercią w 2016 roku Jadwiga Kołodziejska podejmowała temat 

kryzysu czytelnictwa i możliwości dalszego rozwoju bibliotek, uwzględniając potrzebę zarówno 

cyfryzacji, jak i dostosowania się obiektów do nowego pokolenia użytkowników.  

Najważniejszą organizacją dla tematyki było i jest nadal Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich (SBP). W ramach statutowej działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa pojawiają się 

czasopisma, książki drukowane i ebooki skupione w kilku seriach wydawniczych dotyczących m.in. 

historii, nauki, dydaktyki związanych z bibliotekarstwem, zawodu bibliotekarza, komunikacji 

społecznej i mediów, czy literatury i literaturoznawstwa. Większość wydawnictw dotyczy tematyki 

polskiej, jednocześnie architektura nie ma swojej serii i pojawia się sporadycznie przy okazji innych 

zagadnień. 

Zauważalny jest brak książek wydanych współcześnie mających charakter kompendium bądź 

podręcznika, uwzględniających temat organizacji bibliotek i ich działania w ujęciu 

architektonicznym. Innym rozwiązaniem, jakie przyjęło się głównie za granicą, są publikacje prac 

zbiorowych lub w ramach serii wydawniczych, które poświęcone są prezentacji budynków m.in. są 

to biblioteki. Jednocześnie są to przede wszystkim albumy, skupione na prezentacji estetycznej. 

Zauważalna jest powtarzająca się obecność tych najpopularniejszych budynków. Nie są to również 

wydawnictwa najnowsze, a przez to nie są aktualne z perspektywy pomocy badawczych.  

                                                      

5 Jadwiga Kołodziejska ‒ bibliotekoznawczyni i bibliolog, prof. dr hab. na Uniwersytecie Wrocławskim, założycielka i 

pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, autorka wielu publikacji związanych z tematyką bibliotekarstwa. 

Była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej, The International Federation of Library Associations and Institutions, The 

International Development w Europe Committee of the International Reading Association, założycielem i prezesem 

Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, członkiem honorowym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wykładowcą 

w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-1983 była 

redaktorem naczelnym „Bibliotekarza”. Współpracowała stale z „Notesem Wydawniczym”, „Nowymi Książkami”. Z Jej 

inicjatywy odbyło się dziesięć Forów Czytelniczych (1994-2003), skupiających bibliotekarzy z całej Polski 

zainteresowanych przeobrażeniami społecznymi i kulturowymi bibliotek. Bibliografia opublikowanych prac obejmuje 

ponad 700 artykułów, recenzji i felietonów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych 

i społeczno-politycznych, w tym 20 książek, m.in diagnozujących sytuację bibliotek publicznych w przełomowych 

momentach społecznych i politycznych kraju. Z bogatego dorobku warto wymienić Publiczne biblioteki samorządowe 

w okresie międzywojennym (1967), Biblioteki publiczne po reformie administracyjnej kraju (1980), Kultura, gospodarka, 

biblioteki (1992), Biblioteki publiczne w strukturze społecznej (2010) oraz raporty i programy rozwoju bibliotekarstwa 

polskiego, np. Raport o stanie bibliotek polskich (1974), Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 roku (1978).  
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Szczególnie rzadkie są wydawnictwa, których założeniem jest zwrócenie uwagi nie tylko na 

zmieniający się program funkcjonalny budynków, ale również na zmieniające się tendencje 

estetyczne i wizualne w odbiorze architektury wnętrz. 

 Istotne znaczenie dla autora miała praca doktorska napisana przez Bartłomieja Homińskiego 

„Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek w strukturze miasta”, 

która podejmowała temat wpływu zmian technologicznych i społecznych w okresie XX w. Zawarte 

w pracy refleksje stanowiły bazę do podjęcia dalszych badań, biorąc pod uwagę najnowsze 

realizacje. Wiele podjętych w pracy tematów wymagało aktualizacji i rozwinięcia.  

Wartościowe z punktu widzenia prac badawczych są artykuły naukowe i materiały 

konferencyjne, które poszerzają tematykę o bardziej szczegółowe i aktualne zagadnienia. 

Konferencje bibliotekarskie zwracają szczególną uwagę na funkcjonowanie współczesnych 

instytucji w odniesieniu do potrzeb odbiorcy, przybliżając w szczególności punkt widzenia 

pracowników. Na tym polu również dużą aktywność wykonuje SBP organizując konferencje i 

szkolenia. Niektóre z wydarzeń bezpośrednio dotyczyły również najnowszych budynków bibliotek. 

Autor podczas przygotowywania pracy miał uczestniczył w konferencji SBP z cyklu „Biblioteka 

XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, która 

odbyła się w dniach 25-26 października 2018 r., w Warszawie.  

International Federation of Library Associations and Intitutions (IFLA) jest światowym 

„głosem” bibliotek, reprezentującym interesy zawodu i działającym na rzecz poprawy jakości usług 

na całym świecie. Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA jest największym i 

najważniejszym w świecie wydarzeniem związanym z bibliotekarstwem i informacją naukową.  

Coroczny kongres odbywa się za każdym razem w innym kraju i gromadzi tysiące 

profesjonalistów z ok. 120 krajów, dając możliwość wymiany poglądów, ustalania wspólnego 

stanowiska i harmonogramu działań w najważniejszych dla środowiska sprawach oraz 

nawiązywania i zacieśniania współpracy między uczestniczącymi podmiotami - instytucjami i 

stowarzyszeniami. W 2014 roku kongres miał miejsce we Francji (Lyon), w 2013 w Singapurze, w 

2012 w Helsinkach, w 2011 roku w Puerto Rico, w 2015 roku w Kapsztadzie (RPA) a w 2016 roku 

w Stanach Zjednoczonych (Columbus, Ohio). Polska organizowała wydarzenie w 2017 roku we 

Wrocławiu, z okazji 100-lecia powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kongres odbył się 

pod hasłem „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo” i był okazją do pokazania dorobku polskiego 

bibliotekarstwa. Podczas kongresu IFLA we Wrocławiu udostępniono na portalu IFLA nowy serwis 

informacyjny Library Map of the World - reprezentatywne źródło podstawowych informacji 

statystycznych o bibliotekach na całym świecie zebranych w jednym miejscu, z możliwością 

przeszukiwania wg krajów, typów bibliotek i innych danych statystycznych. Kolejne spotkanie w 

2017 roku odbywało się w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, gdzie zaprezentowana została nowa 

strona internetowa tzw. ideas store6, platforma integrująca społeczność biblioteczną, miejsce 

komunikacji, wymiany poglądów, a przede wszystkim dzielenia się pomysłami i możliwościami ich 

wdrożenia. Efekt działania strony, gdzie w ciągu roku od utworzenia zebrano kilka tysięcy 

pomysłów został przedstawiony, a sama strona udoskonalona w 2018 roku podczas kongresu, 

którego gospodarzem były greckie Ateny.   

Pojawienie się na przełomie 2019 i 2020 roku na świecie epidemii koronawirusa wpłynęło na 

funkcjonowanie społeczeństw, gospodarki krajów, jak również na organizację niemal wszystkich 

wydarzeń kulturalno-artystycznych, które były w pierwszej fazie pandemii odwoływane, a później 

przenoszone do spotkań zdalnych. Po raz pierwszy w historii Światowy Kongres Bibliotek i 

Informacji IFLA 2021 odbywał się online pod hasłem „Let’s work together for the future”7. 

Wydarzenie wspierał Holenderski Komitet Narodowy.  

Jednocześnie planowany na 2022 rok stacjonarny Kongres w Rotterdamie w Holandii został 

przeniesiony na 2023 rok i odbędzie się w formacie hybrydowym (tradycyjnie i online). 

                                                      

6 Strona internetowa  https://ideas.ifla.org/ stworzona przez IFLA, celem wymiany informacji i pomysłów 
7 Szczegółowe informacje dostępne są na https://www.ifla-wlic2021.com/# 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=20148
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=20148
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=20148
https://librarymap.ifla.org/
https://ideas.ifla.org/
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Ważne konferencje organizowane są w ramach działalności Ligue des Bibliothèques 

Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries (LIBER) skupionej wokół 

instytucji naukowych w Europie, ale istotnych również z punktu widzenia biblioteki publicznej.  

LIBER rozwija również katalog zrealizowanych projektów i czasopismo naukowe, a także 

posiada dedykowany architekturze dział. Grupa LIBER wspiera wymianę doświadczeń między 

bibliotekarzami i architektami z całej Europy oraz stara się podnosić poziom świadomości nowych 

trendów. Odbywa się to poprzez seminaria oraz dokumentując nowe budynki, renowacje, remonty i 

rozbudowy.   

Najbardziej aktualnym źródłem informacji pozostają internetowe portale informacyjne i 

blogi, dotyczące zarówno bibliotekoznawstwa, jak i architektury (patrz netografia). Są one na 

bieżąco aktualizowane, pozwalając uzyskać najnowsze informacje dot. wydarzeń bibliotecznych, 

nowo otwieranych budynków itp. Uzupełnieniem dla tych źródeł są autorskie strony biur 

architektonicznych, które w różnym zakresie udostępniają materiały zarówno graficzne, jak i 

techniczne dotyczące budynków. Autor korzystał również z bezpośredniego kontaktu z dyrektorami 

bibliotek, bibliotekarzami i projektantami konkretnych budynków. 
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5. Definicje i pojęcia 

Istotne z punktu widzenia problematyki pracy jest zapoznanie czytelnika z definicjami i 

pojęciami dotyczącymi bibliotek i bibliotekoznawstwa.  

Archiwum (gr. Archeion) to zbiór dokumentów, pism, akt, także miejsce, budynek, w którym 

się je przechowuje; instytucja zajmująca się przechowywaniem i udostępnianiem pism, 

dokumentów. Archiwa były w starożytności tworzone dla potrzeb urzędów; w VI w. n.e. 

wyodrębnione przez cesarza Justyniana I Wielkiego jako osobna instytucja, następnie łączone z 

dworami i kancelariami, a w XVI w. jako archiwum centralne. W okresie rewolucji francuskiej 

wyodrębniła się funkcja archiwum narodowego ‒ instytucji dostępnej dla obywateli.8 

 

Biblioteka (gr. Biblion, biblos – księga, theke – składnica) ‒ księgozbiór, pomieszczenie dla 

książek; także instytucja, która je gromadzi i udostępnia, mająca określone zadania wg 

obowiązujących norm oraz ideę informowania o zbiorach. Za najstarszą znaną bibliotekę uważa się 

Bibliotekę Assurbanipala w Niniwie z VII w.p.n.e. Obecnie biblioteki dzielą się pod względem 

funkcji, rodzaju zbiorów, czy też zasięgu działania.9  

 

Centrum Kultury to instytucja, której celem jest kreowanie, upowszechnianie i kreowanie 

kultury. W ścisłym natomiast tego słowa znaczeniu, proponowanym przez definicję Głównego 

Urzędu Statystycznego, prowadzą one wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, 

mieszcząc się w odrębnym i specjalnie wyposażonym budynku (chodzi tu przede wszystkim o 

obecność sali kinowej lub widowiskowej). Obiekty mają jasno zdefiniowaną w prawodawstwie 

misję, którą określa Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Składają się na 

nią edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, stwarzanie pola dla rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego i zainteresowania wiedzą i sztuką oraz rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie 

potrzeb i zainteresowań kulturalnych. Współczesne centra kultury w swoim programie 

funkcjonalnym uwzględniają również miejsce dla przestrzeni bibliotecznej jako szerokie ujęcie 

działalności kulturalno-społecznej. 10 

 

Czytelnia (łać. Lectorium) to pomieszczenie w bibliotece wydzielone do korzystania z 

książek na miejscu; do poł. XIX w. funkcjonowała łącznie z magazynem jako jedna sala, zwykle 

bogato zdobiona; Leopold della Santa w książce „Della costruzione e dell regolamento di una 

publica universale biblioteca” uzasadnił konieczność rozdziału pomieszczeń wedle ich 

przeznaczenia, wprowadzając zasadę trójdzielności na czytelnię, magazyn i pomieszczenia 

bibliotekarzy. W kolejnych latach ze względu na rodzaj udostępnianych zbiorów nastąpiły dalsze 

podziały funkcjonalne czytelni.11 

 

Informacja jest to każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 

Informację mogą zawierać: książka, czasopismo, normy, patenty, bazy danych, oprogramowanie, 

multimedia, videotekst, CD-ROM itp. Informację zawiera rozkład jazdy, program zajęć 

uniwersyteckich, książka telefoniczna, adresowa, a w gazecie plan dyżurnych szpitali, aptek, 

teatrów, kin, wystaw itp. Dlatego też informację można podzielić na: publiczną Dotyczącą prac 

rządu, sejmu, senatu, ekologii), powszechną i użytkową (która służy jednostce w poruszaniu się w 

życiu codziennym), uniwersalną Dotyczącą edukacji, kultury, literatury; realizowaną głównie przez 

biblioteki oraz wyspecjalizowane instytucje, takie jak archiwa, muzea, urzędy statystyczne), 

                                                      

8 Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 

im.Heleny Radlińskiej., 2005, s. 283 
9 Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, op.cit., s. 287 
10 Więcej informacji na http://www.zoomnadomykultury.pl/czym-jest-dom-kultury/ 
11 Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, op.cit., s. 289 
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naukową Zawierającą wyniki badań, wymienianych przez wyspecjalizowane ośrodki np. medyczne, 

biologiczne, astronomiczne, ekonomiczne, albo uczonych i specjalistów.12 

 

Kultura pisma to wszelkie praktyki, które wymagają czytania lub pisania, a także 

zdobywania tekstów bądź wiedzy o nich. To definicja pod pewnymi względami szeroka Włącza na 

przykład hybrydyczne praktyki związane z korzystaniem z Internetu do celów związanych z kulturą 

pisma), a pod innymi wąska Obejmuje wyłącznie praktyki – czytanie książek będzie jej elementem, 

ale sama książka już nie). Uczestnikiem tak rozumianej kultury pisma jest osoba, która przynajmniej 

od czasu do czasu coś czyta lub pisze.13 

 

Kultura książki to wszelkie praktyki związane z czytaniem książek, wymienianiem wiedzy 

o nich, zachęcaniem do czytania, a także zdobywaniem, wymienianiem i gromadzeniem samych 

książek. W pracy piszemy niekiedy o bardziej lub mniej zaangażowanych uczestnikach kultury 

książki, a więc o osobach, które częściej lub rzadziej odpowiadają twierdząco na pytania o 

wymienione praktyki. Kulturę książki można określić jako podzbiór praktyk składających się na 

kulturę pisma – takich, które po prostu wiążą się z książkami (a nie prasą czy korzystaniem z 

Internetu).14   

 

Mediateka (inaczej biblioteka multimedialna) to odpowiednik instytucji bibliotecznej 

skupionej na przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów w formie cyfrowej tj. plików 

multimedialnych. Jednocześnie nazwa może być w przypadku wielu obiektów myląca, gdyż 

mediateki w przeważającej większości nie zdecydowały się na rezygnację z udostępnienia 

tradycyjnych, czyli drukowanych książek.  

 

Socjalizacja czytelnicza to termin bliski wychowaniu, ale obejmujący także takie wymiary 

życia społecznego, które kształtują nasze postawy i nawyki, mimo że nie jest to ich jawna funkcja. 

Elementem socjalizacji w przypadku kształtowania postaw wobec czytania książek może być na 

przykład to, że ktoś z naszych domowników sam czyta książki lub należy do klubu czytelniczego.15 

 

Wolny dostęp do półek (zbiorów) to przede wszystkim zakomponowanie przestrzeni 

bibliotecznej w ramach jednego pomieszczenia służącego za czytelnię i magazyn. Zdarzają się 

obiekty, które są niewielkie i nie posiadają rozbudowanego magazynu, a niemal całość księgozbioru 

prezentują w sali czytelni. Dla dużych instytucji sytuacja jest inna. Książki są w otwartym dostępie, 

ale same magazyny przeniesione zostały do odrębnych obiektów przeznaczonych na ten cel. Wolny 

dostęp dla rozwoju bibliotek miał fundamentalne znaczenie, gdyż dobitnie podkreślił otwarty 

charakter instytucji i trudno było sobie wyobrazić, aby od połowy XX w. powstawała biblioteka 

oparta o inną ideę. Należy zauważyć, że organizacja przestrzeni z wolnym dostępem wymaga 

zapewnienia większej powierzchni wolnego miejsca niż bywało to w układzie zwartym, który był 

popularny wcześniej. 16 

 

 

 

                                                      

12 Kołodziejska J., Drukowany Świat, op. cit. , s. 18 – 19 
13 Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, oprac. D. Michalak, I. Koryś, J. Kopeć; dostęp https://www.bn.org.pl/raporty-

bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2015-r., s. 9 
14 Tamże, s. 10 
15 Tamże, s. 10 
16 Bibliotekarstwo, op. cit. s. 165 – 166 
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Najważniejsze założenia wolnego dostępu17: 

 bezpośredni kontakt użytkownika ze zbiorami, eliminacja pośredników pomiędzy odbiorcą a 

zbiorem 

 zwiększenie samodzielności decyzyjnej użytkownika 

 nieskrępowany wybór materiałów 

 możliwość wzbudzenia zainteresowania książką poprzez jej ekspozycję. Założenie, które 

podejmował w swoich częstych wypowiedziach Umberto Eco: że otwarty dostęp sprawia, iż 

sięgamy po książkę, której nie szukamy. 

 ułatwienie w sprawdzeniu treści. Bez bezpośredniego kontaktu nie zauważymy cech 

woluminu 

 oszczędność czasu, gdy nie czekamy na dostarczenie książki 

 łatwa dostępność do najnowszych materiałów / pozycji 

Krytyka wolnego dostępu polega na18: 

 założeniu, że łatwy dostęp do literatury sprzyja jej szybkiej konsumpcji 

 powstaje ryzyko wprowadzenia nieporządku na półkach. Problem związany nie tylko z 

kulturą użytkownika, który może sam odłożyć książkę, ale także z organizacją pracy 

bibliotekarzy, którzy sprawnie powinni uporządkować regał 

 możliwość kradzieży lub zniszczenia. Jednocześnie badania, które były przeprowadzane, nie 

potwierdzają, aby wolny dostęp prowadził do znacznych pogorszeń statystyk w tym 

względzie. Poza tym pojawiły się systemy zabezpieczające przed kradzieżą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

17 Tamże, s. 165 – 166 
18 Tamże, s. 165 – 166 
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II. BIBLIOTE KA NA PRZESTRZE NI WIE KÓW  

 

 

„Co pozostaje bez bibliotek? Nie mamy przeszłości ani przyszłości” 19 

Ray Bradbury 

 

 

Początki bibliotekarstwa związane są z zapotrzebowanie społeczeństw na dostęp do oświaty, 

nauki i kultury. Umożliwiło go pojawienie się książki – w pierwszej kolejności ręcznych zapisów 

na glinianych tabliczkach, następnie na papierze, rewolucję druku w różnej formie i opracowaniu, 

aż po współczesne elektroniczne sposoby zapisu.  

Początków biblioteki należy szukać w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, w przynależnych 

pałacom salach. Przez fakt, że ówcześnie tylko wąska grupa osób potrafiła pisać (byli to przeważnie 

kapłani) więc i samą książkę w formie zapisów na tabliczkach traktowano jako dobro unikalne. 

Dostęp do sal, w których się znajdowały, był ograniczony. Posiadanie księgozbioru podkreślało 

bardzo dobrą reputację właściciela. Biblioteki były wówczas ekskluzywne, przypominały salę 

muzealną do użytku wąskiej grupy osób.20 

Starożytność w Grecji to okres powstawania bibliotek zarówno prywatnych, jak i 

przynależnych świątyniom, szkołom, gimnazjonom (ówczesne obiekty kulturalno-sportowe). 

Grekom przede wszystkim zależało na wykształceniu społeczeństwa oraz na dalszym rozwoju 

uczonych. Stąd wiele bibliotek miało fachowe przeznaczenie, jak np. biblioteka lekarska na wyspie 

KOS. Za najbardziej okazałą bibliotekę uznaje się Aleksandryjską, zlokalizowaną przy Museion ‒ 

świątyni Muz. Była nie tylko miejscem gromadzenia zbiorów (przyjmuje się, że zbiór składał się z 

70 tysięcy zwojów), ale także pracy uczonych, filologów i odbywania się wydarzeń kulturalnych.21 

Biblioteka Aleksandryjska została niestety zniszczona – spłonęła w I w. p.n.e. Idea odbudowy 

budynku pojawiła się w 1974 r. z inicjatywy prezydenta Egiptu Husni Mubaraka, ale trzeba było 

czekać jeszcze kilkanaście lat na organizację konkursu architektonicznego. Ten pod szyldem 

UNESCO zorganizowany został w 1998 r., a główna nagroda przypadła ówcześnie rozpoczynającej 

swoją działalności norweskiej pracowni Snohetta. Ze względu na zbieranie funduszy oraz 

przeciągającą się budowę finalnie budynek został otwarty dopiero w 2002 r.  

                                                      

19 Autorskie tłumaczenie, źródło: https://eu.dailyamerican.com/story/entertainment/2017/01/12/without-libraries-we-

have-no-past-and-no-future/116261420/ Raymond Douglas Bradbury to popularny amerykański pisarz z nurtu fantastyki. 

Autor m.in. “Kronik marsjańskich” i "451 stopni Fahrenheita".  
20 Walentynowicz. M., Podstawy czytelnictwa powszechnego. Wrocław 1970, s. 19 
21 Sadowska J., Zimnoch K., Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności [w:] Biblioteki bez 

użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca 

zbiorowa pod red.  H. Brzezińskiej-Stec i J. Żochowskiej, Białystok 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 

2015, i J. Żochowskiej, Białystok 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 20 

https://eu.dailyamerican.com/story/entertainment/2017/01/12/without-libraries-we-have-no-past-and-no-future/116261420/
https://eu.dailyamerican.com/story/entertainment/2017/01/12/without-libraries-we-have-no-past-and-no-future/116261420/
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Była to wyrazista, przypominająca ścięty cylinder forma, która poprzez wykończenie fasady 

i monumentalność w sposób jednoznaczny odwoływała się do przeszłości. O współczesności 

świadczyła jej organizacja funkcjonalno-przestrzenna z centralną wielką halą obejmującą 

wielopoziomową czytelnię, która mieści do 2000 czytelników. Oprócz samej biblioteki obiekt 

zawiera również kilka oddziałów muzealnych, planetarium i centrum konferencyjne. Pod względem 

architektoniczno-konstrukcyjnym był to koncept odnoszący się do tendencji budownictwa 

modularnego, ale śmiały pod względem dynamicznego kształtowania obszaru dla czytelników 

wspinających się na 8 poziomach i jednolicie wykończonych drewnem.22 

 
II.2 Zdjęcie ruin Serapejonu, gdzie zlokalizowana była część biblioteki aleksandryjskiej dostępnej 

dla mieszkańców miasta (po lewej). Rysunek przedstawiający wyobrażenie o wyglądzie oryginalnej 

biblioteki aleksandryjskiej (po prawej) 

 

 
II.3 Współczesny budynek biblioteki aleksandryjskiej, zdjęcie z lotu ptaka i widok wnętrz (projekt 

Snohetta) 

Ideę biblioteki publicznej otwartej na każdego należy przypisać Rzymianom. Chociaż w 

starożytnym Rzymie większość stanowiły księgozbiory prywatne, to już Juliusz Cezar planował 

otwarcie biblioteki powszechnie dostępnej, jako przestrzeni kultury dla wykształconych 

mieszkańców miasta. W efekcie pierwsze obiekty powstały w 39 r. p.n.e., dzięki działaniom 

ówczesnego konsula Gajusza Azyniusza Polio. W kolejnych latach powstało więcej placówek, z 

których korzystały głównie osoby ze środowisk akademickich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

22 Więcej informacji na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina 
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1. Rozwój czytelnictwa i bibliotek w Europie 

Rozdział należy zacząć od krótkiego wprowadzenia nie tyle o samym budynku biblioteki, co 

o książce. Upowszechnienie typografii sprawiło, że książka była dostępniejsza, gdy stała się 

drukowana, a nie ręcznie pisana. Pierwsze druki wytłoczono w XV w. Przebyły one długą drogę 

ewolucji od okresu Gutenberga do tzw. dojrzałości, jaką osiągnęły w XVI w. Najwcześniej 

drukarstwo rozwijało się w Niemczech, a następnie w takich krajach, jak Włochy, Francja, Polska, 

Anglia czy Turcja obejmując w pierwszej kolejności instytucje kościelne, uniwersytety i ośrodki 

władz państwowych. Kolejnymi etapami były: ujednolicenie krojów pism, modernizacja elementów 

porządkowych, spisu treści, okładki, kart, a także popularyzacja stylu zdobnictwa.23  

Początkiem powstania instytucji biblioteki były księgozbiory prywatne, gdyż pierwsze druki 

miały charakter w większym stopniu elitarny. Popyt na książki uzależniony był nie od jakości i 

ilości, ale od kosztów. Drukarze i księgarze skupiali się w pobliżu uczelni czy ważniejszych 

urzędów, gdzie obrót był największy. Popularyzacja książki odbywała się poprzez sprzedaż 

księgarską, a także zyskujące od XV w. renomę tzw. targi książek, co jako wydarzenie utrzymuje się 

również w czasach dzisiejszych. Początków bibliotek, jako budynków ogólnie dostępnych, należy 

więc szukać w okresie renesansu, gdzie książka zyskała ugruntowaną pozycję przedmiotu 

pożądanego i ekskluzywnego, źródła wiedzy i emocji. Bibliofilstwo wskazywało na ludzi 

wykształconych i głęboko humanistycznych. Popularność zyskały tzw. spotkania przy książce, gdzie 

wspólna lektura łączyła często osoby z odmiennych obozów politycznych czy światopoglądowych. 

Ówczesne obiekty spotkań, czyli biblioteki, były ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i 

towarzyskimi, wyznacznikami poziomu i pozycji ich właścicieli.24   

 
II.4. Wnętrze biblioteki Mediceo-Laurenziana jest długim pomieszczeniem z ławkami do czytania, 

dobrze oświetlonym rzędami okien między pilastrami, które odpowiadają belkom stropowym 

Rozpowszechnienie się instytucji bibliotek publicznych w XVI w. w Europie związane było 

z ideą upowszechnienia dostępu społeczeństw do książki, stąd pierwsze obiekty znajdowały się we 

Włoszech, Francji i Niemczech. Za pierwsze biblioteki publiczne w nowożytnej Europie uznaje się 

włoskie obiekty. Bibliotekę Mediceo-Laurenziana ufundował w 1444 r. we Florencji Kuźma 

Medyceusz. W 1521 r. księgozbiór przeniesiony został do nowego budynku projektu Michała 

Anioła. Drugi obiekt to datowana na 1452 r. Biblioteka Malatestiana w Cesenie. Są to przykłady 

ważne, gdyż to księgozbiory, które nie znajdowały się w pałacach czy w części innych budowli, ale 

posiadały swoje własne, specjalnie zaprojektowane w tym celu budynki.  

Można przyjąć, że wyróżnikiem biblioteki renesansowej był system salowy: budynek o 

podłużnej, wąskiej formie z centralną przestronną salą, prześwietloną wysokimi oknami. Sale po 

bokach posiadały szafy z półkami na książki, a centralną część zajmowały pulpity i meble służące 

bezpośrednio czytelnikom. Jako ciekawostkę można dodać, że ówcześnie na stołach znajdowały się 

przybory do pisania, aby umożliwić korzystającym kopiowanie tekstu.  

                                                      

23 Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, op.cit., s. 71 – 75 
24 Tamże, s. 79 – 80 
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Oczywiście należy mieć na uwadze, że w większości udostępnianie zbiorów nadal odbywało 

się w ramach istniejących już lokali. Jednocześnie rozwój bibliotek najbardziej widoczny 

pozostawał nadal w środowisku szkolno-uczelnianym oraz w ramach organizacji kościelnych. 

Nowo powstające uczelnie europejskie uwzględniały już funkcje gromadzenia i udostępniania 

swoich, najczęściej przejmowanych, księgozbiorów. Druk okazał się więc narzędziem 

umożliwiającym niewątpliwy rozwój cywilizacyjny, a idea szerszego dostępu do wiedzy i kultury, 

jaką oferowały książki wpisywała się w oczekiwania społeczne.25  

 
II.5. XV wieczna sala biblioteki Malatestiana we Włoszech. Była to pierwsza powstała biblioteka 

nowożytna udostępniona dla publiczności 

 

 
II.6. Biblioteka Mazarine, zrealizowana w 1643 roku, jako pierwszy obiekt dostępny publicznie we 

Francji. Czytelnia o charakterystycznym systemie salowym z galerią po obrysie rzutu 

Kilka przykładów pierwszych, istotnych z punktu widzenia narastających tendencji lokowania 

bibliotek w nowych obiektach. W Anglii pierwsza biblioteka powstała w 1602 r. przy uniwersytecie w 

Oxfordzie, a biblioteka państwowa udostępniona zostało w 1759 r. Francja swoją pierwszą bibliotekę 

publiczną ‒ Biblioteque Mazarine ‒ zyskała w 1643 r., a wcześniej prywatna Biblioteka Królewska  stała 

się ogólnie dostępna w 1735 r. Następnie przemianowano ją na Bibliotekę Narodową. Podobnie w 

Niemczech ‒ prywatne kolekcje zostały udostępnione dla ogółu. Przykładem biblioteka w Wolfenbuttel 

z 1604 r. oraz berlińska Królewska Biblioteka z 1701 r., przemianowana w 1919 r. na Pruską Bibliotekę 

Państwową Zapoczątkowana zbiorami Fryderyka Wilhelma, elektora branderburskiego). We Włoszech 

w XVII w. w Mediolanie otworzyła się Bibliotheca Ambrosiana, w Rzymie Bibliotheca Angelica i 

Bibliotheca Barberina. Polskim przykładem jest zrealizowana w latach 1780-1784 r. sala zajmująca 

skrzydło biblioteczne Zamku Królewskiego w Warszawie zaprojektowane przez Dominika Merliniego, 

mieszcząca księgozbiór gromadzony przez Stanisława Asugusta Poniatowskiego. Niestety przeszkodą w 

jej udostępnieniu stały się wydarzenia w kraju.26 

                                                      

25 Tamże, s. 81 – 82 
26 Tamże, s. 121 – 122, 144 
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II.7. Biblioteka Ambrosiana we Włoszech, centralnego pomieszczenia pochodzącego z XVII 

budynku odznaczającego się efektownym sklepieniem kolebkowym 

 

 
II.8. Biblioteka Angelica we Włoszech założona w przez Angelo Roccę 1604 roku, druga otwarta 

dla wszystkich obywateli w Rzymie. Główną uwagę w sali czytelni skupiają ściany pomieszczenia 

w całości przeznaczone na księgozbiór. Było to rozwiązanie wyznaczające kierunek dla ówcześnie 

realizowanych instytucji 

 

 
II.9. Biblioteka Strahov w Pradze  obejmuje dwie sale, zrealizowane w 1671 i 1679 roku. Dzięki 

swoim efektownym, dekoracyjnym sklepieniom oraz przyściennym regałom wypełnionym zbiorami 

jest uważana w wielu rankingach za jedną z najpiękniejszych bibliotek świata 

Od narodzin idei sal bibliotecznych szczególną wagę przywiązywano do ich strony wizualnej. 

Zarówno wygląd pokoi, jak i umeblowanie, było artystycznie przemyślane. Już wtedy można było 

odczuć nobilitujący charakter tzw. „świątyni wiedzy”, który całą oprawę wizualną miał podkreślać.  

Sposób wykończenia wnętrz był elementem teoretycznych traktatów i łączył pracę architektów, 

rzeźbiarzy oraz malarzy, korespondując ze stylami danej epoki. I tak w okresie baroku przeważały 

monumentalne prace malarskie, rokoko charakteryzował przepych dekoracji, a klasycyzm umiar i 

harmonia. Idea budynku w systemie salowym została zachowana do XIX w.27 

                                                      

27 Tamże, s. 119 
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Wiek XIX uważany jest powszechnie za wiek zmian i początek nowej epoki. Wystarczy 

wspomnieć jego znaczenie historyczne: wygaśniecie Wielkiej Rewolucji we Francji, panowanie 

Napoleona, a po jego klęsce kongres wiedeński z 1815 r., którego efektem było wprowadzenie tzw. 

ładu europejskiego. Państwo polskie upadło.  

Jednocześnie wiek XIX często nazywany jest okresem pary i elektryczności, podkreślany jest 

charakter  trwającej w jego czasie rewolucji przemysłowej. Postęp technologiczny nierozerwalnie 

związany jest z budownictwem. Rozwiązania dotyczące transportu, komunikacji i łączności miały 

szczególny wpływ na funkcjonowanie obiektów, rozwój fabryk, sposób wznoszenia budowli. Prąd 

usprawnił bardzo wiele procesów. Drukarstwo należało do tej gałęzi przemysłu, która również 

znacząco zyskała, a przy tym uważana była za ważną z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego. 

Książka przeszła więc wiele udoskonaleń. Usprawniono sposób jej produkcji, co przy wzrastającym 

popycie przełożyło się na wysoką podaż i w efekcie  poszerzenie ofert sprzedaży. Można uznać, że 

w wieku XIX odbyła się również kolejne rewolucja – książki.28 

Skoro wiek XIX przyniósł jeszcze większe zainteresowanie książką, a technologia 

umożliwiała jej łatwiejszą produkcję liczba woluminów wzrastała. Dodatkowo obok książek 

pojawiły się również inne wydawnictwa, jak choćby czasopisma, która zyskiwały coraz większą 

popularność. Przekładało się to wprost na większe zapotrzebowanie ich dostępności dla 

czytelników. Obserwowane wzrosty zainteresowania wynikały z faktu, że klasy średnie i niższe 

także chciały mieć kontakt z kulturą. W efekcie dawne przestrzenie biblioteczne przestały być 

wystarczające. Zmiany w bibliotekach odbywały się na dwóch poziomach: typologii funkcji i 

zmianach organizacji przestrzennej. Obok bibliotek narodowych powstawały specjalistyczne, z 

ograniczonym dostępem, skierowane ku konkretnej grupie odbiorców, jak i o różnym szczeblu 

administracyjnym: krajowe, regionalne itd. Podstawową wadą idei salowej była ograniczająca 

aranżację powierzchnia ścian, a także brak wygody w korzystaniu z wysoko zlokalizowanych półek. 

W miejsce obiektów o charakterze jednoprzestrzennej sali pojawiły się obiekty trójdzielne.  

Zasadę trójdzielności, czyli podziału na trzy strefy: czytelni, magazynu i pracowników, 

zaprezentował w 1816 r. Leopoldo della Santa29 w swojej książce Della construzione et dell 

regolamento di una pubblica universale biblioteca. Książki zostały zamknięte w ekonomicznie 

zagospodarowanych magazynach, a najpopularniejsze wystawione w ramach księgozbioru 

podręcznego w pobliżu czytelni. Bibliotekarze znajdowali się na zapleczu czytelni, oferując 

dostarczenie czytelnikom poszukiwanego woluminu, a także pracując nad katalogami.  

Za wzorcowe rozwiązania można uznać przykłady z Anglii: Biblioteki Biritsh Museum z 

1857 r. oraz Francji: Biblioteque Sainte-Genevieve z 1850 r. i Biblioteque Nationale z 1868 r. W 

tych realizacjach magazyny są oddzielone od głównej sali czytelni, jednocześnie ten podział nie 

pozostaje widoczny w bryłach budynków. Gdy spojrzymy na formę zewnętrzną instytucja 

wpisywała się w obowiązujący ówcześnie klasycyzujący styl architektoniczny tożsamy dla innych 

obiektów publicznych miast.  

Referencyjnym, ale równocześnie nowoczesnym przykładem dla bibliotek z tego okresu jest 

Sainte-Geneviève Library, zrealizowana w latach 1838 - 1851 wg projektu Henriego Labrouste. 

Cokół i fasada przypominały budowle rzymskie, jednocześnie proste łukowe okna podkreślały 

jednorodność czytelni wewnątrz. Elementy zdobnicze w postaci płaskorzeźb zostały wprowadzone 

bardzo subtelnie.  

W przeciwieństwie do starszych budowli, najbardziej efektowna nie była fasada, a czytelnia 

wewnątrz. Za innowacyjne można uznać zarówno samą konstrukcję ze smukłymi żelaznymi 

kolumnami i zdobniczymi żeliwne łukami pod dachem, jak i ideę jej ekspozycji, jako 

najważniejszego elementu przestrzeni.  

                                                      

28 Tamże, s. 149, 158 – 159 
29 Leopoldo della Santa, włoski architekt, autor opublikowanej w 1816 r. książki “Della costruzione e del regolamento di 

una pubblica universale biblioteca” w której przedstawił nową organizację biblioteki publicznej na tzw. zasadzie 

trójdzielności. Koncepcja szybko upowszechniła się na całym świecie. Oryginalny tekst jest dostępny na stronie 

https://www.aib.it/aib/stor/testi/dellasanta.htm; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Labrouste
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Organizację przestrzenną cechuje prosta zasada, aby parter zajmowały magazyny i pokoje 

administracji, a piętro w całości przeznaczono czytelni. Monumentalne schody prowadzące z parteru 

do czytelni zostały umieszczone tak, by nie zabierały miejsca, a jednocześnie poprzez towarzyszące 

im freski na ścianach miały stanowić metaforyczne przejście, symbolizujące podróż. Jest to więc 

jeden z pierwszych przykładów w których możemy zauważyć, że wnętrze biblioteki było traktowane 

nie tylko funkcjonalnie, ale również traktowane, jako miejsce oddziaływujące psychofizycznie na 

odbiorcę. Stąd projektant szukał w jej estetyce zarówno tradycji, jak i nowoczesności.  

 
II.10. Wnętrze biblioteki Sainte-Genevieve, zrealizowanej w latach 1838 - 1851 w Paryżu. Czytelnię 

biblioteki wyróżnia innowacyjna konstrukcja z żelazną ramą podtrzymującą dach, zaprojektowana 

przez architekta Henri’ego Labrouste'a.  

 
II.11. Rysunki rzutów i przekroju biblioteki Sainte-Genevieve. Parter przeznaczony jest 

magazynom, piętro czytelni 

Centralną i najważniejszą przestrzenią biblioteki stała się czytelnia, która na początku 

szczególne znaczenie miała przede wszystkim w budownictwie uniwersyteckim. Nadanie znaczenia 

tej funkcji zawdzięczamy Antonio Panizziemu, reformatorowi biblioteki British Museum, który 

wprowadził okrągłą czytelnię oraz magazyny w formie niższych, zwielokrotnionych kondygnacji.  

Na początku lat 50. XIX wieku biblioteka przy British Museum potrzebowała większej 

czytelni. Ówczesny bibliotekarz, Antonio Panizzi, po wcześniejszym konkursie Williama Hoskinga, 

zaproponował ideę okrągłej sali w centralnym dziedzińcu obiektu, który ostatecznie został 

zaprojektowany przez Sydneya Smirke'a i zbudowany w latach 1854-1857.  
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Obiekt odznaczał się zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie zarówno 

konstrukcji betonowo żeliwnych, jak i systemów wentylacji i ogrzewania.  Największe wrażenie 

wywołuje inspirowana Panteonem w Rzymie kopuła o średnicy 42,6 m, zbudowana w segmentach 

na żeliwie, sufit jest podwieszany i wykonany z papier-mâché. Ściany wypełniają regały, które są 

również żeliwne i wspomagają konstrukcję.  

W efekcie od początku XX w. pojawiały się czytelnie półkoliste, prostokątne, a magazyny 

miały konstrukcję stalową samonośną w postaci stropów kratownicowych, gdzie niższe wysokości 

pozwalały gęściej zagospodarować dostępną kubaturę.30 

 
II.12. Okrągła czytelnia w budynku British Museum, zaprojektowana przez Sydneya Smirke’a i 

otwarta w 1857 roku. Czytelnia znajdująca się w centrum Wielkiego Dziedzińca Muzeum 

Brytyjskiego, była niegdyś główną czytelnią Biblioteki Brytyjskiej. W 1997 r. instytucję 

przeniesiono do nowego budynku przy St Pancras. Sala pozostała w swojej pierwotnej formie.  

 

 
II.13. Okrągła czytelnia w budynku British Museum. Od lewej – rzut budynku, zdjęcie fragmenty 

kopuły, zdjęcie z perspektywy stanowisk czytelniczych 

Biblioteka Narodowa Francji wywodzi się z biblioteki królewskiej założonej w pałacu Louvre 

przez Karola V w 1368 roku. Najbardziej interesujący jest jednak rok 1868, gdy padła decyzja o 

przeniesieniu zgromadzonych na przestrzeni lat zbiorów do nowo wybudowanych budynków przy 

Rue de Richelieu, zaprojektowanych przez Henri Labrouste'a. Po śmierci Labrouste'a w 1875 roku 

biblioteka została rozbudowana, m.in. o efektowną klatkę schodową i Salę Owalną, wg projektu 

Jeana-Louisa Pascala.  

W 1988 r. prezydent Francois Mitterrand ogłosił "budowę i rozbudowę jednej z największych 

i najnowocześniejszych bibliotek na świecie, mającej objąć wszystkie dziedziny wiedzy, dostępnej 

dla wszystkich, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie przesyłu danych, z której można 

by korzystać na odległość i która współpracowałaby z innymi bibliotekami europejskimi".  

                                                      

30 Tamże, s. 21 
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W efekcie w 1996 r. został zrealizowany imponujący projekt przygotowany przez biuro 

architektoniczne Dominique'a Perraulta. Projekt od początku wzbudzał kontrowersję swoją 

minimalistyczną, a przy tym awangardową formą – były to cztery wysokościowe, przeszklone bryły, 

które bardziej przypominały budynki biurowe, niż bibliotekę.  

 
II.14. Czytelnia owalna Biblioteki Narodowej Francji, zrealizowanej w 1868 roku w Paryżu.  Jej 

początki sięgają średniowiecza i biblioteki królewskiej założonej w Luwrze. Sala owalna powstała 

jako rozbudowa oryginalnego projektu Henri Labrouste'a wg koncepcji Jeana-Louisa Pascala w 

latach 70. XX wieku 

 

 
II.15. Od 1996 roku siedzibą Biblioteki Narodowej Francji jest kompleks przy Rue de Tolbiac, 

zwany też Site François-Mitterrand. Zaprojektowana przez Dominique’a Perraulta instytucja to 

kompleks czterech szklanych wież, połączonych wspólnym placem. Ich forma ma symbolizować 

otwarte książki. Jednocześnie fasady odznaczają się prostotą estetyki 

Dalsza ewolucja biblioteki to nie tylko jedna sala ‒ czytelnia ogólna, ale jej wewnętrzny 

podział na strefy różnych zbiorów, adresowane do rozmaitych grup odbiorców. Największe 

znaczenie miały biblioteki narodowe, którym przypisywano rolę budowania świadomości 

społecznej i tożsamości narodowej. Podobnie, jak we wcześniejszych okresach, za najbardziej 

innowacyjne i rozbudowane należy uznać biblioteki naukowe, które pozostawały ówcześnie 

dostępne dla ogółu. Ze względu na specyfikę funkcji, zmieniały się one dynamicznie i musiały być 

przez cały czas na bieżąco z aktualnościami bibliotekarskimi.  

W późniejszym czasie wykształciły się obok bibliotek narodowych i naukowych placówki 

określane mianem książnic publicznych, które ‒ obok gromadzenia i udostępniania zbiorów pełniły 

rolę aktywnych centrów kulturalnych organizujących wydarzenia artystyczne, wystawy, spotkania 

itp. Popularne były również kluby czytelnicze i stowarzyszenia, które za miejsce spotkań czyniły 

obiekty biblioteczne.31  

                                                      

31 Tamże, s. 169 – 174 
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Rok 1919 to data zawarcia traktatu wersalskiego i symboliczny początek odbudowy Europy 

po zakończeniu I wojny światowej. Pokój był jednak krótkotrwały, bo do władzy doszły ruchy 

faszyzujące, co przyniosło narastającą agresję i konflikty zbrojne prowadzące do I wojny światowej, 

która trwała w okresie 1939–1945 r. Dla większości krajów oznaczało to niepowetowane straty 

zarówno w społeczeństwie, jak i kształcie państw, które uległy zniszczeniu.  

Zakończenie wojny doprowadziło do nowego podziału w Europie i antagonistycznych stref 

wpływu rosyjskiego i anglo-amerykańskiego. Niezależnie od trudności politycznych i 

gospodarczych w okresie powojennym widoczny był dalszy postęp technologiczny, wykraczający 

znacznie dalej niż wcześniej. Wiek XX to wiek odkryć z dziedzin fizyki, biologii i medycyny, a 

także rewolucji w zakresie elektroniki, komunikacji i łączności. Książki zmieniły swoją formę, były 

produkowane masowo, trafiały do różnych grup społecznych. Obok książek klasycznych pojawiały 

się egzemplarze specjalne, przygotowane pod kątem artystycznym, odpowiadające ówczesnym 

tendencjom typograficznym. Plastycy i drukarze łączyli swoje siły, popularyzując również gatunek 

książki ilustrowanej. Bezpośrednim zagrożeniem dla książki jako takiej było pojawienie się nowych 

mediów audiowizualnych: radia, filmu, telewizji. Jednocześnie najważniejszym środkiem przekazu 

były gazety ‒ źródło podstawowej informacji i czasopisma kolorowe ‒ służące rozrywce. Naturalnie 

proces ewolucji technologicznej zatrzymany został przez okres wojenny, a następnie czas 

odbudowywania się państw.32 

W 1918 r. w Kopenhadze powstała szkoła z dyscypliną bibliotekarstwa, gdzie jednym z 

podejmowanych zagadnień był sposób funkcjonowania nowoczesnej instytucji. Opracowano 

wówczas wiele praktycznych wytycznych w zakresie organizacji czytelni, magazynów, układów 

regałów. Pojawiły się konkretne zalecenia dla konstrukcji budynku, biorąc pod uwagę obciążenia 

np. stropów. Wskazano m.in. parametry dla magazynów ze zmiennym obciążeniem 500 do 1000 kg 

na m², pracowni do 200 kg na m². Dla czytelni określono minimalne powierzchnie przypadające na 

1 osobę w zależności od miejsca/działu, w którym się znajdzie oraz odległości pomiędzy 

charakterystycznym umeblowaniem.33 

Rozwinięciem koncepcji della Santa były cztery zasady stanowiące kanon budownictwa bibliotek: 

 niekrzyżujących się dróg książki, bibliotekarza i użytkownika34  

 potrójnej dostępności magazynu z pracowni, wypożyczalni i czytelni35 

 jednego poziomu: usytuowania głównych agend biblioteki świadczących usługi czytelnikom, 

w miarę możliwości na jednej kondygnacji 

 organicznej rozbudowy: stworzenia możliwości dobudowywania do gmachu biblioteki,                      

w miarę wyłaniających się potrzeb, dalszych części zabudowy – w osi poziomej i pionowej 

XIX w. to także wprowadzenie porządku organizacji zbiorów, gdzie ‒ obok klasycznego 

alfabetycznego ‒ pojawiły się opisy różnicujące i w większym zakresie identyfikujące dzieła. 

Obszerne instrukcje katalogowania były wykonywane indywidualnie przez instytucje dla własnych 

potrzeb, ale również stały się podstawą dalszej ich uniwersalizacji i ostatecznie ‒ norm.  

 

                                                      

32 Tamże, s. 209 – 215. 
33 Bibliotekarstwo (praca zbiorowa pod red. Z. Żmigrodzkiego), SBP, Warszawa, 1994, s. 20 – 21 
34 Zasadę określił niemiecki bibliotekarz Paul Schwenke w 1908 r. i została ona następnie wzorcowo wdrożona w budynku 

Biblioteki Królewskiej w Berlinie. 
35 Zasadę postulował Greg Leyh, powszechnie uważany za jedną z najważniejszych postaci niemieckiego bibliotekarstwa. 

W 1912 roku, w fundamentalnym eseju pt. “Das Dogma von der systematischen Aufstellung” opowiedział się za 

zmechanizowanym układaniem książek w stosach bibliotecznych, bez układu przedmiotowego, ze względu na 

oszczędność miejsca. Rozwiązanie zostało wdrożone w kolejnych latach przede wszystkim w bibliotekach akademickich 

w Niemczech. Jest autorem wielu prac dotyczących innych zagadnień bibliotekarstwa, obejmujących rónocześnie 

zagadnienia organizacji i budowy bibliotek.  
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Mnożenie się spisu bibliograficznego czy ciągły wzrost nowych wydawnictw przekładał się 

na potrzebę szerszej obsługi instytucji, a co za tym idzie: powstania nowej dziedziny – 

dokumentacji. Miało to wpływ nie tylko na bibliotekarstwo, ale także i na funkcjonowanie 

budynków.36 

Duży wpływ na charakter bibliotek miały zmiany technologiczne, które polegały przede 

wszystkim na usprawnieniu systemu przechowywania zbiorów. Magazyny stały się bardziej 

kompaktowe, pozwalały na bardziej efektywne ich wykorzystanie, ale jednocześnie utrudniony w 

ten sposób był do nich dostęp.  

Nowe media w rodzaju czasopism oraz wydawnictw, które dla użytkownika powinny być 

łatwo dostępne sprawiły, że podejmowanie próby wydzielania dodatkowej powierzchni w ramach 

czytelni, przeznaczonej dla ekspozycji najnowszych zbiorów. Dyskusje stały się przyczynkiem do 

rozwinięcia koncepcji wolnego dostępu do półek.  

Biblioteka z wolnym dostępem umożliwiała użytkownikowi samodzielny wgląd do regałów, 

przeglądanie wydawnictw bez ich wypożyczania. Zmiana ta odcisnęła swoje piętno na sposób 

organizacji przestrzennej instytucji. Największe znaczenie miała wówczas organizacja regałów, a 

także podział powierzchni na strefy o różnym sposobie użytkowania. 

 
II.16.  Biblioteka w Sztokholmie (projekt Eric Gunnar Asplund) to zbudowana w latach 1924-1928 

pierwsza instytucja w Szwecji zrealizowana w idei wolnego dostępu do półek, wzorowanego na 

bibliotekach amerykańskich. Architektowi zależało równocześnie na podkreśleniu rangi instytucji, 

stąd sięgnął po cylindryczną kubaturę głównej czytelni, która widoczna jest również w bryle 

biblioteki. Modernistyczną estetykę przełamują subtelnie wprowadzone elementy dekoracyjnych 

ornamentów 

W 1933 r. Andrew S. McDonald wraz z K.D. Metcalfem i R.E. Elllsworthem sformułowali 

ideę zmienności układów konstrukcji w budownictwie bibliotek, dostosowaną do przeznaczenia 

użytkowego – określając ją nazwą „konstrukcji modularnej”. Sformułowana zasada podkreślała 

znaczenie nie tylko modułowej konstrukcji, jako rozwiązania ekonomicznego, ale przede wszystkim 

uzyskanej dzięki niej elastyczności. Architekt zakładał, że na przestrzeni lat sposób funkcjonowania 

biblioteki będzie się dynamicznie zmieniał, a przede wszystkim będzie większa potrzeba szybkiego 

dostępu do najpopularniejszych zbiorów. McDonald uznał, że konstrukcja oparta o siatkę słupów ‒ 

rozstawioną w równych osiach, bez ścian ‒ pozwoli nie tylko wprowadzić funkcję, ale również 

umożliwić potencjalne zmiany, czyli uzyskać elastyczność - giętkość, zmienność, przystosowalność. 

Rzut oparty był o trzon komunikacji oraz siatkę słupów w rozmiarze standardowym 6 x 6 m.  

                                                      

36 Tamże, s. 175 – 176 

https://en.wikiarquitectura.com/architect/asplund-eric-gunnar/
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Układ umożliwiał w efekcie zagospodarowanie wnętrz, przesuwanie ścian i mebli, a także 

nowe rozwiązania instalacyjne (jak np. prowadzenie ich w słupach). Pierwszą realizacją był aneks 

Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie z 1935 r. W Polsce przykład stanowią biblioteki AGH w 

Krakowie z 1966 r. oraz Uniwersytecka w Toruniu z 1963 r.37 

Przykład biblioteki w Viipuri pokazuje, jak dynamiczne zmiany odbywały się w sposobie 

funkcjonowania instytucji w pierwszej połowie XX w. Obiekt zaprojektowany przez Alvara Aalto 

został wybrany do realizacji w ramach konkursu architektonicznego z roku 1927, a budowa trwała 

w latach 1933 – 35. Swój wpływ miała również historia, gdyż miasto pierwotnie należało do 

Finlandii i był w tym czasie kwitnącym ośrodkiem przemysłowym i handlowym, jednocześnie 

zlokalizowanym w pobliżu niestabilnej wschodniej granicy z ZSRR. Rząd fiński oficjalnie przekazał 

miasto Związkowi Radzieckiemu na mocy traktatu po wojnie zimowej 1939-40, po czym został on 

odzyskany przez wojska fińskie podczas II wojny światowej, a następnie przejęty przez Sowietów 

w 1944 roku. W efekcie Viipuri poniosło znaczne straty w zakresie architektury i statusu, a także 

spadła liczba mieszkańców. 38  

Niezależnie od historii obiekt pod względem architektury stanowi referencyjny przykład idei 

otwartego planu, tożsamego dla kierunku w jakim miała podążać instytucja w kolejnych latach. 

Budynek składa się z dwóch prostokątnych brył, które przecinając się tworzą wspólną przestrzeń 

komunikacyjną. To wyraźne rozdzielenie brył odpowiada programowi podzielonemu na czytelnię 

oraz pomieszczenia obsługi i administracji. W obszarze parteru znalazła się obok strefy wejściowej 

z szatnią również sala konferencyjna. Osobno wydzielona została również strefa przeznaczona 

bibliotece dziecięcej. Na szczególną uwagę zasługują powiązanie czytelni na dwóch kondygnacjach 

szerokimi schodami oraz idea doświetlenia przestrzeni poprzez świetliki. 

 
II.17.  Rzuty i przekroje biblioteki w Viipuri, zrealizowanej w latach 1933 – 36 wg projektu Alvara 

Aalto. Obiekt stanowi referencyjny przykład ewolucji organizacji przestrzennej instytucji, 

podkreślając znaczenie otwartej przestrzeni czytelni z wolnym dostępem do półek 

Realizacja biblioteki w Viipuri miała równocześnie duże znaczenie dla dalszej działalności 

twórczej Alvara Aalto, który w kolejnych projektach rozwijał typologię instytucji z otwartą 

przestrzenią w harmonii z wykorzystaniem różnorodności wprowadzenia światła, co znalazło 

zastosowanie w bibliotekach w Seinäjoke (1963-1965), Otaniemi (1965-1969), Reykjavik (1965-

1968) w Finlandii oraz Mount Angel Benedictine w USA (1967-1970) czy Centrum Kultury w 

Wolfsburgu (1962). Zastosowane zostały również w architekturze biblioteki charakterystyczne dla 

Aalto elementy inspirowane naturą. Miękkie formy widoczne są np. w konstrukcji sufitu sali 

konferencyjnej oraz w meblach, które zostały opracowane w ramach projektu wnętrz.  

                                                      

37 Bibliotekarstwo, op. cit. s. 22 
38 Więcej informacji o modernizacji obiektu: https://www.archdaily.com/630420/ad-classics-viipuri-library-alvar-aalto  

https://www.archdaily.com/630420/ad-classics-viipuri-library-alvar-aalto
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II.18.  Biblioteka w Viipuri (projekt Alvar Aalto) – zdjęcia archiwalne (u góry) oraz współczesne, 

po renowacji obiektu (u dołu) 

Lata 80. XX w. przyniosły zwiększony popyt na książkę, a co za tym idzie wzmogła się 

popularyzacja bibliotek. Uznano, że podlegają one trzem najważniejszym uwarunkowaniom: 

funkcjonalności (widzianej jako dostosowanie do potrzeb pracowników i odbiorców), ekonomii 

(uwzględniającej koszty inwestycji, jak i eksploatacji) i elastyczności (zapewnienia możliwości 

rozbudowy). Projektowanie bibliotek stało się tematem dyskusji odbywających się na konferencjach 

i na łamach czasopism naukowych. Starano się sprecyzować najważniejsze wytyczne i zalecenia, 

które miały pomóc w realizacji nowych inwestycji.  

Na łamach pism bibliotekarskich Rolf Fuhlrott, Drahoslav Gawarecki i Gerhard Schwarz 

wskazywali kilka punktów, istotnych podczas opracowania projektów nowoczesnych instytucji 39: 

 przed przystąpieniem do projektowania należy rozważyć w aspekcie ekonomicznym sprawy: 

wymiarów powierzchni, kształtu budynku, lokalizacji, klimatu, materiału budowlanego, 

metod konstrukcji i sposobu budowania oraz wyposażenia technicznego (instalacji) 

 należy wziąć pod uwagę długość drogi dojścia do biblioteki głównych grup czytelniczych od 

miejsca ich zamieszkania albo pracy — określa ona efektywność działania placówki 

bibliotecznej i nie powinna przekraczać 1 kilometra (15 minut na przejście pieszo) 

 przygotowując założenia projektu, uwzględnia się położenie budynku w zabudowie miejskiej 

(utrzymanie wysokości, odstępy, ochronę przed wiatrem), zadrzewienie otoczenia (stabilizuje 

ono temperaturę i wilgotność w lecie, chroni przed hałasem i pyłem) 

 bardziej wskazane pod względem adaptacji i wygodny są budynki poziome niż wysokościowe  

 należy wybierać najodpowiedniejszy kształt budynku poziomego: formę zwartego bloku czy 

budynku z dziedzińcem wewnętrznym (rozwiązanie zalecone) o zarysie kwadratowym albo 

prostokątnym; formę budynku w kształcie litery L, T lub U 

 liczba kondygnacji — z suterenami włącznie — zależy od wielkości biblioteki; przy 

powierzchni około 7 tys. m², potrzeba 2 do 4 kondygnacji 

 mniejsze biblioteki — poniżej 5 tys. m² — należy łączyć w budynkach wspólnych z innymi 

instytucjami. 

                                                      

39 Tamże, s. 23 – 25 



38 

 

W drugiej połowie XX wieku projektowanie bibliotek stało się o wiele bardziej elastyczne i 

już od pierwszej fazy koncepcji projektanci wraz z dyrektorami bibliotek ustalają konkretne 

wytyczne do funkcjonowania i wyglądu obiektu. Indywidualne podejście do funkcji pozwala np. 

strefować je w odniesieniu do kondygnacji, jak również manipulować wysokością pomieszczeń w 

zależności od potrzeb czy też w sposób nietypowy lokalizować główne funkcje czytelni i magazynu. 

Przeważający jest wolny dostęp do zbiorów, który jednocześnie przekłada się na bardziej swobodny 

i ‒ co za tym idzie ‒ wymagający większej powierzchni i podniesienia kosztów inwestycji.  

Nadrzędne dla projektanta było takie strefowanie, aby zarówno czytelnik, jak i pracownik, 

nie czuł się zagubiony w budynku, jak również, by komunikacja pozostała łatwą i czytelną, by nie 

była zbyt rozbudowana. Należało założyć szybkie przemieszczanie się i uzyskanie informacji na 

logicznie rozmieszczonych stanowiskach obsługi. Wraz z położeniem większego nacisku na wygodę 

czytelnika, pojawiły się dodatkowe czynniki, które miały podnieść komfort użytkowania: właściwie 

podejście do klimatyzacji i wentylacji oraz doświetlenia pomieszczeń. Niezależnie widoczny był 

nacisk na odpowiednie przechowywanie i ochronę zbiorów, a więc również dostosowanie do 

warunków klimatycznych oraz ochrona przed działaniem światła dziennego, kurzu itp. Osobną 

kwestią były warunki bezpieczeństwa związane z ochroną przeciwpożarową.40 

Po okresie spowolnienia gospodarczego, na skutek wojny, zainteresowanie dostępem do 

książki gwałtownie wzrastało. Do oferty bibliotek doszły już nie tylko wydawnictwa piśmiennicze, 

ale także inne zbiory np. filmy, kasety, płyty oraz inne produkty, jak ulotki, normy, kserokopie. 

Zmiany w funkcjonowaniu instytucji zaczęły się, podobnie jak wiek wcześniej, od potrzeby jeszcze 

większej precyzji katalogowania. Odpowiedni spis bibliograficznym stał się wyzwaniem. Biorąc 

pod uwagę układ budynku, widoczna była więc potrzeba stworzenia dodatkowego pomieszczenia, 

którego przeznaczeniem było nie tyle udostępnianie zbiorów, co dostęp do katalogów, aby w 

łatwiejszy i wygodniejszy sposób móc znaleźć konkretny wolumin. Należy w tym miejscu 

zauważyć, że ‒ ze względu na ilość materiałów ‒ większość z nich instytucje musiały magazynować, 

a nie – jak to było dwa wieki wcześniej ‒ eksponować w sali. Obok wielkich sal czytelni głównych 

powstawały mniejsze, kameralne czytelnie specjalistyczne, a także pokoje przygotowane do 

odtwarzania nagrań audiowizualnych. W przypadku tych ostatnich wyraźna stała się potrzeba 

wprowadzania do obiektów rozwiązań elektrotechnicznych. Doprowadziło to do rezygnacji ze zbyt 

sztywnego i ogólnego założenia układu trójdzielnego, który ustępował założeniom o wiele bardziej 

elastycznych. Za podstawę takiego układu można uznać wpływy amerykańskie, których założeniem 

było projektowanie budynków na siatce modularnej, aby ich konstrukcja pozwalała na otwarty plan 

i dopuszczała zmiany w układzie mebli itp. Wzorem jest biblioteka Harvarda z 1933 r.  

Dalsze wytyczne i obserwacje dotyczące projektowania bibliotek stały się tematem 

konferencji bibliotekarzy. Tutaj warto wymienić Liber Architecture Group. Obok otwartego planu 

czytelni oraz wprowadzenia dodatkowych, kameralnych mniejszych stref, dużym wyzwaniem była 

przestrzeń magazynowa. Zwiększająca się powierzchnia zbiorów w szybkim czasie zaczęła 

stanowić kłopot, generując potrzebę zwiększenia magazynu. W przypadku wielu obiektów duża 

przestrzeń magazynowa okazywała się zbyt kosztowna, a trzeba mieć na uwadze, że w okresie 

powojennym czynnik ekonomiczny był szczególnie istotny przy realizacji budownictwa. 

Projektanci podpowiadali przechowywanie części zbiorów w innych budynkach tzw. składnicach, 

wprowadzano również magazyny wielokondygnacyjne, a także pojawiły się specjalne systemy 

regałów kompaktowych, które udoskonalane są aż po czasy dzisiejsze. Jednym z rozwiązań 

ekonomicznych było też intensywniejsze tworzenie sieci obiektów, które mogły w wygodny sposób 

ze sobą współpracować i przy tym zapewniać dostęp lokalny do zbiorów.41 

                                                      

40 Tamże, s. 25 
41 Tamże, s. 223 – 225. 
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II.19.  Biblioteka w Berlinie (projekt Hans Scharoun) to przykład realizacji biblioteki, jako jednej, 

ogromnej przestrzeni łączącej w sobie miejsca do czytania i pracy 
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Wzorcowym przykładem nowoczesnego podejścia do czytelni był pochodzący z 1967 r., a 

zrealizowany w 1978 r. projekt nowej biblioteki dla głównej instytucji w Berlinie. Koncepcję 

przygotował Hans Scharoun, który kilka lat wcześniej zakończył budowę swojej pierwszej dużej 

inwestycji, berlińskiej filharmonii. Niestety architekt zmarł przed zakończenie budowy, którą 

dokończył pracownik biura Edgar Wiśniewski. Podejście Scharouna do przestrzeni bibliotecznej 

było bliskie organizacji przestrzennej, która widoczna była we foyer Filharmonii. Była to rozległa 

otwarta przestrzeń z antresolami, równocześnie inspirowana geometrią przyrody. Jednocześnie 

czytelnia oferowała różne w sposobie użytkowania miejsca, aby każdy użytkownik mógł znaleźć 

stanowisko, które odpowiada jego potrzebom. Dla architekta to użytkownik i jego potrzeby były 

najważniejsze.  

W okresie powojennym widoczny był rozdźwięk pomiędzy europejskimi krajami, które są w 

strefie wpływów anglo-amerykańskich i rosyjskich, co przekładało się odpowiednio na dwa bloki: 

zachodni, widziany nowocześnie, i wschodni – w znacznym stopniu odcięty od potencjału 

technologicznego i informacyjnego. Tam postęp technologiczny był ograniczony przez wzgląd na 

bariery polityczne i kryzys gospodarki socjalistycznej. Zachodnie kraje mogły w bardziej widoczny 

sposób przeżywać rewolucję książki, otwierając wiele nowych obiektów lub modernizując starsze, 

w oparciu o wspomniany system modularny i otwarty plan. Tutaj warto wymienić Berliner 

Zentralbibliothek w ówczesnym RFN, uniwersyteckie obiekty w Madrycie, Brukseli, Getyndze, 

Bibliotekę Prawa i Nauk Ekonomicznych w Montpelier, Bibliotekę Instytutu Pasteura w Paryżu. 

Wzrastająca liczba nowych obiektów prowadziła do chęci ich usystematyzowania, a więc też 

tematyka architektury stała się również częścią dyskusji podczas międzynarodowych konferencji.42 

Ewolucję bibliotek w XX wieku obrazuje przykład instytucji w Malmö. W 1946 roku 

Biblioteka Miejska w Malmö przeniosła się do renesansowego budynku w ogrodach pałacowych 

położonych w centrum miasta. Kilkadziesiąt lat później biuro architektoniczne Henning Larsen 

został wybrane do zaprojektowania rozbudowy tej instytucji kulturalnej, uwzględniając nowe 

potrzeby społeczne. Zrealizowany w 1999 r. nowoczesny gmach, charakteryzuje efektowna wysoka 

przestrzeń czytelni, która miała podkreślać kosmopolityczny i otwarty charakter społeczeństwa.  

Budynek został zbudowany w sąsiedztwie obiektu historycznego z którym jest powiązany 

funkcjonalnie poprzez łącznik wyeksponowany dodatkowo w cylindrycznej formie. 

 
II.20.  Biblioteka w Malmö (projekt Schmidt Hammer Lessen) to przykład obiektu podkreślającego 

zmiany, jakie zeszły w organizacji przestrzennej instytucji 

 

                                                      

42 Tamże, s. 228 – 229. 



41 

 

2. Polskie biblioteki na tle Europy – od średniowiecza po PRL 

Dzieje polskiego bibliotekarstwa nierozerwalnie naznaczone są historią kraju, gdyż to 

uwarunkowania polityczno-gospodarczo miały duży wpływ na to, w jaki sposób Polska rozwijała 

się na tle Europy. Pierwsze biblioteki pojawiły się na terytorium Polski wraz z procesem 

chrystianizacji. Były to: biblioteka katedralna w Gnieźnie, biblioteka przyklasztorna w Tyńcu, 

biblioteki kapitulne w Gnieźnie i Krakowie Z początków XI w. Do XIII w. to właśnie zbiory 

bibliotek klasztornych rozwijały się najbardziej znacząco i dopiero kolejny wiek, który był okresem 

intensywniejszego rozwoju oświaty, przyniósł popularyzację bibliotek związanych z działalnością 

uniwersytetów. Przykładem Akademia Krakowska, następnie księgozbiory Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, później składające się na obiekt Collegium Maius, który stał się główną biblioteką 

uczelni.43 

Okres wczesnego średniowiecza pod względem czytelnictwa skupiony był wokół elity 

dworskiej i kościelnej, a kolejne wieki, XIV i XV, upowszechniły dostęp do woluminów również 

niższym szczeblom kleru, urzędników, pracowników uczelni czy mniej zamożnej szlachty. Coraz 

intensywniej zaczęło rozwijać się znawstwo ksiąg, a co za tym idzie bibliofilstwo, szczególnie 

popularne wśród biskupów, teologów, historyków czy prawników.44 

Renesans przyniósł znaczące pozytywne zmiany w funkcjonowaniu księgozbiorów, w 

związku z pojawieniem się wynalazku druku. Dzięki drukowaniu książka przestała być 

przedmiotem ekskluzywnym i zaczęła docierać do szerszego grona odbiorców. Nastąpił, obok 

budynków uczelnianych o już ugruntowanej pozycji, rozkwit bibliotek magnackich, dworskich i 

szlacheckich, które pełniły funkcje ośrodka wymiany myśli i zainteresowań. Początków 

największych księgozbiorów należy upatrywać u ówcześnie panujących władców tj. króla 

Zygmunta Augusta, kanclerza Jana Zamoyskiego, polityka i dyplomaty Erazma Ciołka oraz 

duchownych: biskupa Jana Dantyszka, arcybiskupa Andrzeja Krzyckiego, biskupa krakowskiego, 

kanclerza Piotra Tomickiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego. Dostępne 

materiały dowodzą, że księgozbiór Zygmunta Augusta był imponujący, skupiony wokół 

wytwornych woluminów, wyselekcjonowanych obiektów typograficznych i ksiąg o różnej 

tematyce. Niestety po śmierci króla całość uległa rozproszeniu. Podobny los spotkał wiele innych 

kolekcji z okresu XVI w.45 

 
II.21. Sala biblioteki Stanisława Augusta Poniatowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, 

zrealizowana w latach 1780-84 wg projektu D. Merliniego i J. Ch. Kamsetzera. Zdjęcie archiwalne 

(po lewej), zdjęcie współczesne (po prawej) 

Koniec renesansu i nastanie baroku, a szczególnie jego schyłek, określany „czasem saskim”, 

wiązał się kryzysem kultury książki i dopiero prądy oświeceniowe w drugiej połowie XVIII w. 

odmieniły życie kulturalne kraju i zaowocowały nowymi bibliotecznymi obiektami.  

                                                      

43 Mężyński A., Z dziejów bibliotek w Polsce, SBP, Warszawa, 2017, s. 11 – 12 
44 Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 

1992, s. 112 – 117 
45 Tamże, s. 118 – 117 
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W okresie baroku, chociaż powstało wiele księgozbiorów królów Polski, to nie miały one 

ciągłości i nie zyskały statusu, jakie miały podobne zbiory w zachodnioeuropejskich monarchiach. 

Dla przykładu: Jan III Sobieski był wielkim orędownikiem książki, gromadzącym szczególnie te 

historyczne, związane z prawem czy naukami ścisłymi i sztuką. Przeznaczył na nie specjalną salę w 

Pałacu w Wilanowie. Żadne ze zbiorów nie osiągnęły jednak statusu książnic królestwa i nie zostały 

szerzej udostępnione, pozostając prywatnymi lub ostatecznie będąc rozgrabione.46 

Wprowadzone reformy określiły normy zarówno w zakresie bibliotekarstwa, jak i 

budownictwa, podkreślając publiczny charakter ich działalności. Wcześniejsza biblioteka Akademii 

Krakowskiej została połączona z Jagiellońską, Akademia Wileńska została przekształcona z 

zakonnej w publiczną, w Warszawie powstały: Biblioteka Narodowa i Biblioteka Załuskich, a 

później Biblioteka Stanisława Augusta Poniatowskiego w Zamku Królewskim. Ta ostatnia miała 

być udostępniona ogółowi, ale nie stało się tak przez wzgląd na śmierć króla. Księgozbiór został 

rozproszony.47 

Król Stanisław August Poniatowski był znanym koneserem sztuki i entuzjastą nauki. 

Gromadził nie tylko wartościowe księgi, ale również wydane z wielką starannością. Oprawa dla 

kolekcji musiała więc również być szczególna. Biblioteka zlokalizowana została w ówcześnie 

wzniesionym skrzydle Zamku Królewskiego, projektu Dominika Merliniego. Sala nazywana do dziś 

Stanisławowską zwraca uwagę nie tylko przepychem i zdobnictwem, ale też harmonią i umiarem. 

Wiele wnętrz bibliotecznych urządzanych było z dużą ilością ornamentu i wręcz przytłaczającą 

dekoracją, której blisko jest do równie zdobniczych okładek ksiąg. Tutaj jednak widoczne są: 

porządek, kolumnady i powściągliwość detalu przy jednoczesnym starannym i przemyślanym 

używaniu prac rzeźbiarskich. Samo wnętrze jest jasne, dzięki doświetleniu naturalnemu, ale też 

wykorzystaniu bieli ścian i sufitów oraz połyskowi posadzki. O ile księgozbiór króla został 

rozproszony, to niektóre kolekcje zostały zachowane. Przykładem zbiory braci Ignacego i 

Stanisława Kostki Potockich, które trafiły w kolejnych latach do Biblioteki Narodowej. Zbiory 

Czartoryskich stały się podstawą późniejszej biblioteki. Częściowo utracona została kolekcja 

Radziwiłłów, która trafiła do Paryża. Część została jednak w bibliotece dworskiej w Nieborowie. 

Ważnym wydarzeniem było stworzenie sieci bibliotek szkolnych. Oczekiwano, że dostęp do książki 

będzie wszechstronnie wpływał na osobowość i postawę obywateli. Schyłek XVIII w. był  trudnym 

okresem, zbliżającego się upadku państwa polskiego.48  Warto jednakże wrócić do kolekcji 

utworzonej przez braci Andrzeja i Józefa Załuskich, którą była pierwszą biblioteką w kraju oddaną 

do użytku publicznego. O ile gromadzenie zbiorów na przestrzeni lat stawało się coraz 

popularniejsze i obejmowało nie tylko osoby należące do elity, poważane, zamożne, ale również te 

średniozamożne, mieszczan, to upowszechnienie było elementem ideologii czasów, które nadeszły. 

Koncepcja otwartej książnicy była częścią strategii podkreślającej narodową rolę książki i chęć 

dzielenia się z każdą chętną osobą skarbnicą piśmiennictwa. Otwarcie Biblioteki Załuskich nastąpiło 

w 1747 r. w Pałacu Daniłowiczowskim w Warszawie. Działający do 1794 r. księgozbiór 

rozbudowywał się, stając się jedną z najważniejszych kolekcji w Europie. Za ciekawostkę należy 

uznać, że Załuscy gromadzili również rękopisy, kartografie czy grafiki, a także obok czytelni w 

programie funkcjonalnym uwzględniono gabinet fizyczny, obserwatorium astronomiczne i muzeum 

przyrodnicze. W efekcie instytucja była aktywnym ośrodkiem kulturalnym, stając się miejscem 

spotkań osób związanych z nauką i sztuką, co można uznać za wzorzec dla późniejszej Biblioteki 

Narodowej. Niestety kolekcję spotkała grabież, w związku z kolejnym rozbiorem Polski.49 

W 1795 r. dokonano III rozbioru - państwo polskie zostało podzielone przez trzy państwa: 

Austrię, Królestwo Prus i Rosję. Podział państwa spowodował falę emigracji, której głównym 

kierunkiem były tereny dzisiejszych Włoch, a także Saksonia i Francja.  

                                                      

46 Tamże, s. 124 – 127 
47  Mężyński A., Z dziejów bibliotek w Polsce, op.cit., s. 14 – 18 
48 Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki... op. cit., s. 134 
49 Tamże, s. 128 – 129 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saksonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
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W styczniu 1797 powstały oddziały wojska polskiego zwane Legionami Polskimi we 

Włoszech. Klęska powstania listopadowego w 1831 roku wzmocniła pozycję Imperium Rosyjskiego 

w Europie i negatywnie wpłynęła na sytuację społeczeństwa polskiego. Jednocześnie był to okres 

wzmożonej urbanizacji, znacznego rozwoju przemysłowego i rodzących się – nieznanych dotąd lub 

też nieodgrywających większej roli w Polsce klas: robotniczej, inteligencji i burżuazji, a wraz z nimi 

nowych prądów politycznych o podłożu społecznym.50 

 
II.22. Pałac Daniłowiczowski, określany również „Domem pod Królami” został wzniesiony w 1621 

r. jako rezydencja Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego. W latach 1736-47 

przebudowany na siedzibę Biblioteki Załuskich, pierwszej w Polsce Biblioteki Narodowej. Po 

powstaniu kościuszkowskim został splądrowany przez rosyjskich żołnierzy i strawiony przez ogień 

w 1807 roku. Odbudowy doczekał się po 13 latach. W 1900 roku rozebrano oficyny przed 

budynkiem i przeniesiono z nich rzeźby głów królewskich na frontową fasadę. Zdjęcia porównują 

stan obiektu z lat 1927 (po lewej) i 2022 (po prawej)  

Zabory przerwały rozwój kultury i co za tym idzie również budownictwa instytucji z nią 

związanych. Był to czas trudny dla całej Europy. Pierwsza ważniejsza biblioteka ‒ Uniwersytecka, 

widziana jako ośrodek oświaty, została założona w Warszawie w roku 1816, po utworzeniu 

Królestwa Polskiego. Był to obiekt istotny ze względu na zbiory. Na przestrzeni kolejnych lat 

dochodziło w nim do przekształceń51.  

Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego przerwała klęska powstania listopadowego, a 

z części zbiorów biblioteki stworzono Bibliotekę Rządową, przemianowaną później na Bibliotekę 

Warszawskiego Okręgu Naukowego. W latach 1862 – 1869 była to siedziba Szkoły Głównej, nowej 

polskiej uczelni.52 W 1894 r. istniejące zbiory przeniesiono do kolejnego gmachu, gdzie spoczywały 

do końca XX w. W 2002 r. trafiły do awangardowego i wówczas nowoczesnego obiektu, który 

znamy jako BUW53 do dzisiaj. Warto tutaj wspomnieć, że projekt architekta Marka Budzyńskiego 

jest jednym z najważniejszych i najbardziej radykalnych przykładów architektury 

postmodernistycznej oraz integrującej budynek i krajobraz poprzez połączenie z zewnętrznym 

ogrodem, z wykorzystaniem zielonych dachów, po których można spacerować. Jest to równocześnie 

przykład budynku, którego sukces był większy, niż jedynie dobrze funkcjonującej instytucji. Stał się 

miejscem spotkań, a także do dziś jest miejscem na mapie turystycznej pasjonatów nie tylko 

architektury.  

                                                      

50 Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Rzeczypospolitej_pod_zaborami#1795%E2%80%931831 
51 Mężyński A., Z dziejów bibliotek w Polsce, op.cit., s. 19 – 21 
52 Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki... op. cit., s. 141 
53 Projekt został zrealizowany, jako efekt przetargu z 1993 roku w którym zwyciężyła oferta Marka Budzyńskiego i 

Zbigniewa Badowskiego. Koncepcja przede wszystkim zakładała realizację dwóch części. Handlowo-usługowej od strony 

ulicy i służącej miastu oraz zasadniczej biblioteki w części ogrodowej. Ta idea miała wpływ nie tylko na funkcjonalne, 

ale również wizualne ich odróżnienie. Projekt obejmował rozległe, zielone zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem 

stropodachów. Koncepcję ogrodu przygotowała Irena Bajerska, architektka krajobrazu, wykładowczyni akademicka i 

członkini Stowarzyszenia Architektów Polskich biorąc pod uwagę nie tylko zróżnicowanie roślin, wplatając w założenie 

wiele metaforycznych odniesień, co nadaje miejscu wyjątkowy charakter. Budowa trwała w latach 1996-99 r.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_(spo%C5%82ecze%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bur%C5%BCuazja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Rzeczypospolitej_pod_zaborami#1795%E2%80%931831
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II.23. Fasada frontowa Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (projekt budynku Marek 

Budzyński) 

 

 
II.24. Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (projekt zieleni Irena Bajerska) 

Kongres wiedeński z 1815 r. usankcjonował rozbiory Polski i utrwalił na dłuższy czas 

podziały w Europie, co w praktyce oznaczało dla kraju brak nadziei na odzyskanie niepodległości 

w najbliższej przyszłości. Na kształt dzisiejszej kultury Polski duży wpływ miał czas Wielkiej 

Emigracji, przez wzgląd na twórczość literatów i ich wpływ na świadomość Polaków. Księgozbiory 

cierpiały jednakże przez grabieże dokonywane w czasie rozbiorów. Jednocześnie odczuwano 

wzmożoną potrzebę ich gromadzenia i chronienia. Troską otaczali je szczególnie znamienici polscy 

patrioci tworzący mecenaty i fundacje.54 

W początkach XIX w. ważnym ośrodkiem życia kulturalnego w zaborze rosyjskim było 

Wilno, a w szczególności Uniwersytet Wileński. Głównie skupiał się na działalności artystycznej 

Początki romantyzmu) i drukarskiej Druk nowych edycji książek i wartościowych czasopism). W 

Warszawie najprężniej działało Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1800–1832 r.) rozwijające tradycje 

oświecenia. Po jego zamknięciu, kilkadziesiąt lat później powołano Towarzystwo Naukowe 

Warszawskie działające w okresie między- i powojennym.55 

Ze względu na sytuację polityczną wiele placówek bibliotecznych traciło swoje zbiory, bo 

obiekty nie były dostateczne pilnowane lub były wprost niszczone. Powstawały więc biblioteki 

prywatne, których zadaniem była ochrona zbiorów. Józef Maksymilian Ossoliński budował swoją 

bibliotekę od końca XVIII w., ostatecznie zakładając fundację i osadzając ją w nowym obiekcie we 

Lwowie. Powstawały tzw. biblioteki wielko ziemiańskie tworzone przez zbieraczy i twórców 

kultury. W XIX w. pojawiały się także specjalne gmachy, które miały chronić zbiory, a także 

pamiątki narodowe: Biblioteka Zamojskich w Warszawie i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.56 

                                                      

54  Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, op.cit., s. 182 – 184. 
55  Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki... op. cit., s. 64 – 65 
56  Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, op.cit., s. 195 – 198. 
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II.25. Budynek Ossolineum we Lwowie, do którego w 1827 r. po śmierci J.M.Ossolińskiego 

przewiezione zostały wybrane zbiory 

Działalność organizacji oświatowych na polu krzewienia czytelnictwa na przełomie XIX i 

XX wieku należy ocenić jako pozytywną, zważywszy zwłaszcza na nienormalną sytuację polityczną 

naszego kraju. Przy braku opieki państwowej i samorządowej powszechnej już wówczas w Stanach 

Zjednoczonych, Anglii i Skandynawii, przy skrępowanym lub nieistniejącym w ogóle polskim ruchu 

wydawniczym, przy braku szkolnictwa w Królestwie i pruskiej części zaborowej — organizacje 

oświatowe rozwinęły działalność na szeroką skalę, stosując wiele ciekawych, oryginalnych form 

pracy oświatowej. Biblioteki tych organizacji wyszły daleko poza zwyczajowe wypożyczenia 

powieści do czytania. Stały się ogniskami pracy samokształceniowej dla społeczeństwa 

pozbawionego polskiej szkoły. Stąd organizatorzy bibliotek przywiązywali dużą wagę do czytelni 

jako nieodzownej części składowej biblioteki. W oparciu o nią organizowano kursy, odczyty, 

wyświetlano przeźrocza itp.57 

 
II.26. Budynek Biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, elewacja południowa i 

wschodnia, zdjęcia archiwalne z 1933 roku 

Okres międzywojenny był czasem, w którym Polska starała się odbudować księgozbiory, 

skupiając się głównie na obszarze obiektów uczelnianych, na czele z Biblioteką Jagiellońską. 

Odbudowano zbiory przy uniwersytetach działających w Warszawie, Wilnie, Poznaniu. Wraz z 

powstaniem w 1918 r. Uniwersytetu Lubelskiego utworzono bibliotekę. Gmach Szkoły Głównej 

Handlowej stanowił tymczasową siedzibę Biblioteki Narodowej w Warszawie. Nadal działały 

biblioteki wielko ziemiańskie, które powstały podczas zaborów. W Krakowie najbardziej 

wartościowe zbiory udostępniała Biblioteka Czartoryskich, a w Poznaniu nadal najprężniej działała 

Biblioteka Raczyńskich58. W obu przypadkach obiekty wymagały jednakże bieżących modernizacji 

i większych przebudów, które odbyły się już w XXI w. i były wzorcowym przykładem nowoczesnej 

rozbudowy, która szerzej zostanie omówiona w rozdziałach dotyczących analizy współczesnych 

budynków bibliotek.  

                                                      

57 Kołodziejska J., Publiczne Biblioteki Samorządowe w okresie międzywojennym, SBP, Warszawa, 1967 s. 26 – 27 
58 Mężyński A., Z dziejów bibliotek w Polsce, op.cit., s. 33 – 39 



46 

 

Wojna i okupacja dokonały zniszczeń na wielu polach, zarówno likwidacji zbiorów, jak i 

budynków i ich wyposażenia. Te, które poniosły najmniejsze straty: Biblioteka Czartoryskich, 

Jagiellońska, Polskiej Akademii Umiejętności, Kórnicka, przyjmowały ocalone części zbiorów. 

Poza granicami Polski pozostały aktywne biblioteki we Lwowie, Wilnie i Grodnie, ale przeniesienie 

ich zbiorów było w ówczesnej sytuacji politycznej dużym problemem. Jako pierwsze swoje zbiory 

odbudowywały więc placówki naukowe.59 

W 1844 r. w Warszawie, w dzielnicy Praga, otwarto dwie ogólnodostępne czytelnie, a rok 

później w centrum miasta przy ul. Koszykowej została otwarta główna siedziba Biblioteki 

Publicznej. Ta placówka pozostawała dłuższy czas aktywna i w ostatnich latach XXI w., po 

gruntownej przebudowie, jest jedną z nowocześniejszych bibliotecznych przestrzeni w kraju.  

Sytuację ożywiło ustanowienie Naczelnej Dyrekcji Bibliotek (NDB), czego pokłosiem było 

wprowadzenie instrumentów prawnych, a następnie utworzenie sieci samorządowych bibliotek 

powszechnych, nad którymi państwo zobowiązało się trzymać nadzór. Powstała sieć niewielkich 

bibliotek gminnych, powiatowych, następnie przekształcanych w wojewódzkie, widoczna jest do 

dziś. Ich działalność była jednak na płaszczyznach administracyjnych utrudniona przez względy 

polityczne – związane z indoktrynacją komunistyczną. Wpływ władz państwowych był na tyle duży, 

że wiele zbiorów spotkały czystki. NDB została przekształcona w 1951 r. w organizację podległą 

Ministerstwu Kultury i Sztuki. Był to więc okres ideologizacji bibliotek. Dostęp zapewniony był 

jedynie do wybranych zbiorów. Restrykcje dotykały zarówno obiektów publicznych, jak i 

naukowych. Trwały do 1956 r.60  

Klęska Niemiec hitlerowskich w II wojnie światowej i odzyskanie przez Polskę 

niepodległości stały się początkiem rewolucji kulturalnej. Głównymi celami były walka z 

analfabetyzmem, demokratyzacja i upowszechnienie kultury. Pierwszy krok to reformy szkolnictwa, 

a kolejny ‒ wprowadzenie strategii kulturalnej, również związanej z książką. Wydawcy mieli cele 

ideowo–wychowawcze i starali się dostarczać odbiorcom jak największą liczbę publikacji po 

niskich cenach. W pierwszej kolejności w okresie 1944-1949 pojawiały się więc nowe wydawnictwa 

państwowe, spółdzielcze i prywatne. Równocześnie można było zaobserwować wzrastająca 

zapotrzebowanie na książki, co ‒ chociaż było efektem oczekiwanym ‒ to ostatecznie doprowadziło 

do kryzysu drukarskiego i niewydolności przemysłu poligraficznego oraz papierniczego. Stąd wiele 

książek wydanych w tym okresie dziś nie jest zachowanych w dobrym stanie. Dystrybutorem 

książek były przede wszystkim księgarnie, które – szczególnie w dużych miastach – rozwinęły 

swoje sieci, upowszechniając łatwiejszy dostęp do książki. Obok tego funkcjonowały kiermasze i 

sprzedaż kolporterska.61 

Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości dla placówek bibliotecznych były trudne. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, przyjęto strategię, aby w pierwszej kolejności zadbać o 

placówki naukowe i oświatowe. Powstały więc zarówno rozbudowy, jak i nowe obiekty przynależne 

tworzącym się uczelniom, takim jak Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie czy Uniwersytet 

Poznański. Osobną kategorią były biblioteki specjalistyczne, takie jak Biblioteka Głównego Urzędu 

Statystycznego, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Powoli 

rozwijała się sieć bibliotek samorządowych, głównie ze względów ekonomicznych, ale również 

polityczno-administracyjnych. Sejm nie uchwalił bowiem żadnej ustawy dot. bibliotekarstwa, które 

wciąż traktowane było jako dział administracji.62 

Rok 1956 przyniósł wzrost liczby placówek bibliotecznych. Za najważniejszą inwestycję 

należałoby uznać nowy gmach Biblioteki Narodowej, ale od rozstrzygnięcia konkursu 

architektonicznego w 1963 r., który wyłonił zwycięską koncepcję, musiało minąć aż 14 lat, zanim 

rozpoczęto budowę.  

                                                      

59 Tamże,, s. 59 – 61 
60 Tamże, s.63 – 70 
61 Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki... op. cit., s. 95 – 110 
62 Tamże, s.160 – 162 
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Dopiero w 1983 r. w budynku pojawiły się przeniesione zbiory. Budynek wciąż jednak nie 

był ukończony. Biblioteka Narodowa, chociaż założona w 1928 r., przez pierwszy okres trwania nie 

posiadała jednej siedziby, kolekcja rozproszona była po różnych budynkach. Wybuch wojny na 

wiele lat uniemożliwił dalszy rozwój placówki.63 

 
II.27. Budynek Biblioteki Narodowej w Warszawie, wzniesiony w latach 1962–1976 (projekt 

Stanisław Fijałkowski), szkic koncepcyjny, zdjęcia współczesne budynku 

W 2017 r. zaprezentowana została kompleksowa wizja modernizacji Biblioteki Narodowej, 

przygotowana przez architekta Tomasza Koniora, który podkreślał, że jego wizja zmian od początku 

powstawała z myślą o rozwoju, ponieważ to właśnie rozwój, wraz ze zmianami technologii i 

oczekiwań użytkowników, wpisany jest w misję i cele Biblioteki Narodowej. Dzięki modernizacji 

Biblioteka Narodowa ma stać się miejscem nowoczesnym i otwartym, a więc przede wszystkim 

przyjaznym dla czytelników. Prace budowlane trwały przedłużały się w związku z wystąpieniem 

pandemii covid-19 i w efekcie zakończyły się dopiero w 2021 r., a otwarcie budynku odbyło się w 

lutym 2022 r.64  

 

                                                      

63 Długi czas budowy nowego gmachu Biblioteki Narodowej nie był planowany. Opóźnienia wiązały się głównie z 

problemami konstrukcyjnymi, związanymi z uwarunkowaniami topograficzno-geologicznymi lokalizacji. Koncepcja 

przygotowana przez architekta Stanisława Fijałkowskiego zakładała wizję odwołującą się do zasady trójdzielności, a 

estetycznie pozostającą w charakterze polskiego socjalistycznego funkcjonalizmu. Ówcześnie w Europie porzucono 

zasadę trójdzielności, a nowe obiekty posiadały modularny, otwarty plan. W efekcie nowo powstała placówka, chociaż 

okazała, nie odpowiadała już standardom bibliotecznego budownictwa. Warto wspomnieć o zbyt rozbudowanej 

komunikacji i kłopotach technicznych, związanych z magazynowaniem i zapewnieniem odpowiedniej termiki przegród. 

Do zakończenia budowy potrzebnych było kolejnych wiele lat, aż do roku 1998. 10 lat później rozpoczęto plany 

całościowej modernizacji obiektu. Mężyński A., Z dziejów bibliotek w Polsce, op.cit., s.71 – 72 
64 Koncepcja zakłada przede wszystkim przebudowanie czytelń umożliwiąc łatwiejszy dostęp do zbiorów – poprzez 

realizację przestronnej sali z wolnym dostępem do półek oraz mniejszych specjalistycznych czytelń o kameralnym 

charakterze. Korzystanie z biblioteki było znacznie prostsze dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym. Biblioteka 

Narodowa ma pełnić rolę nie tylko miejsca nauki i pracy, ale też centrum kultury, które zachęca do spotkań, rozmowy i 

relaksu. https://www.bn.org.pl/projekty/nowa-biblioteka-rzeczypospolitej/modernizacja-czyteln 

https://www.bn.org.pl/projekty/nowa-biblioteka-rzeczypospolitej/modernizacja-czyteln
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II.28. Nowoczesne wnętrza Biblioteki Narodowej w Warszawie po modernizacji w latach 2017 – 

2022 (projekt Tomasz Konior) 

W latach 1961-1963, po znaczącym wzroście zbiorów, rozbudowana została również 

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Gmach budynku jest powszechnie uznawany za jedną z 

najważniejszych realizacji krakowskiego okresu międzywojennego. Jego autor architekt Wacław 

Krzyżanowski wykonując projekt wpisywał się z jednej strony w charakter architektury podniosłej 

i monumentalnej, a z drugiej uzyskał nowoczesną i minimalistyczną estetykę.  

Za najbardziej znacząca rozbudowę Biblioteki Jagiellońskiej należy uznać dobudowanie 

nowego skrzydło, co dokonało się dopiero w latach 90. XX w. według projektu dr. inż. arch. 

Romualda Loeglera. Jednocześnie punktem wyjścia dla rozbudowy jest widoczne kontynuowanie 

przyjętego w oryginalnym budynku z latach 30. Stylu, podkreślającego znaczenie rytmu i prostoty 

detalu.  

Projekt zakładał niemal dwukrotne powiększenie powierzchni użytkowej i magazynowej. 

Wyzwaniem dla architekta było dokomponowanie nowej bryły do istniejącej, która powszechnie 

uważana jest za modelowy przykład modernizmu. Jedność formalną i stylistyczną podkreśla 

ujednolicona kolorystyka i identyczny materiał wykończeniowy elewacji. Stara i nowa część 

budynku zostały połączone komunikacją wewnętrzną. W nowej ogólnodostępnej przestrzeni parteru 

zaprojektowano hol wejściowy, szatnie, wielofunkcyjną salę konferencyjną i wystawową, bufet oraz 

toalety. W strefie bibliotecznej centralnie usytuowano wypożyczalnie oraz piony komunikacji do 

kilku czytelni ‒ neofilologicznej, naukowej, multimedialnej. Dwie ostatnie kondygnacje 

magazynowe przewidują przechowywanie zbiorów na tradycyjnych regałach stacjonarnych.                        

W realizacji nie brakuje przykładów wdrażania do obiektu nowoczesnych ówcześnie technologii.65 

 
II.29. Makieta pracy konkursowej przygotowanej przez Atelier Loegler, która zwyciężyła w 

konkursie architektonicznym na koncepcję rozbudowy Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 

                                                      

65Juchniewicz R., Rozbudowa Biblioteki Jagiellońskiej [w:] EBIB nr 4/2001 (22) Architektura Bibliotek. Projekty.   

Dostęp elektroniczny: http://www.ebib.pl/2001/22/juchniewicz.html   

http://www.ebib.pl/2001/22/juchniewicz.html
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II.30. Gmach Biblioteki Jagiellońskiej po rozbudowie w latach 90. XX w. (projekt Romuald 

Loegler). Realizacja jest przykładem nowoczesnego podejścia do rozbudowy, uwzględniając 

zarówno technologiczne udogodnienia, jak i widoczne w bryle odniesienia do pierwotnej formy 

architektonicznej. Zdjęcie po lewej pokazuje oryginalny obiekt, zdjęcie po prawej nowe skrzydło 

biblioteki.  

W przypadku mniejszych bibliotek gminnych i powiatowych, które przekształcono na 

wojewódzkie (ówcześnie liczba województw dodatkowo wzrosła) po zmianach administracyjno-

politycznych, rozwój nie był już tak odczuwalny. Władza uznała bowiem, że nie są one już tak 

pożyteczne w zakresie ideologicznym. W związku z tym zbiory pozostawały w tych samych 

lokalach, które nie będąc modernizowane, stawały się mało atrakcyjne dla czytelników. Ze względu 

na reformę szkolnictwa przybywało przynależnych szkołom bibliotek, które najczęściej stanowiły 

część budynku. Nie były one tak zorganizowane w działaniu, jak biblioteki publiczne. Nowością 

było pojawienie się bibliotek związanych z zakładami pracy.66 

II.31. Biblioteka Kórnicka zlokalizowana w Zamku w Kórniku to jedna z najstarszych, a 

jednocześnie nadal funkcjonujących tego typu instytucji w Polsce. Jej założenie datuje się na roku 

1826. W 1953 roku Biblioteka została włączona do Polskiej Akademii Nauk 

Własną sieć bibliotek posiadała choćby Polska Akademia Nauk, na którą składało się 5 

samodzielnych obiektów. Biblioteka Kórnicka zlokalizowana w Zamku w Kórniku, Biblioteka 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Ulokowana w dawnym barokowym zespole 

klasztornym Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, Biblioteka Gdańska PAN Realizacja 

projektu została zlecona miejskiemu inspektorowi Karlowi Kleefeldowi, który zaprojektował 

ceglany budynek w neogotyckim stylu, Biblioteka PAN w Krakowie W zabytkowej kamienicy 

ówczesnego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Biblioteka PAN w Warszawie Powstała już 

po wojnie, jako jedyna z nich dziś nieaktywna.67 

                                                      

66 Mężyński A., Z dziejów bibliotek w Polsce, op.cit., s.74 – 83 
67 Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki… op. cit., s.176 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/1826
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akademia_Nauk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Szpitalnik%C3%B3w_z_Czerwon%C4%85_Gwiazd%C4%85_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Szpitalnik%C3%B3w_z_Czerwon%C4%85_Gwiazd%C4%85_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_Krzy%C5%BCowc%C3%B3w_z_Czerwon%C4%85_Gwiazd%C4%85
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W tym miejscu warto wrócić do biblioteki w Gdańsku, gdzie po kilku zmianach lokalizacji 

(m.in. w 1819 r. był to kościół Św. Jakuba) instytucja ta trafiła do nowego obiektu, który od podstaw 

był tworzony na jej potrzeby. Wspomniany neogotycki budynek narożny powstał w 1905 r. Mimo 

wygody jego użytkowania zwiększające się potrzeby gromadzenia zbiorów wymagały jego 

rozbudowy. Pierwsza rozbudowa nastąpiła w 1975 r. Powiększyła bryłę w stronę ul. Łagiewniki. 

Pod koniec XX w. podjęto decyzję, aby wybudować vis a vis historycznego budynku drugi, który 

pozwoliłby na nowoczesne magazynowanie zbiorów oraz uzupełnianie funkcji o dodatkowe 

przestrzenie dla bibliotekarzy oraz czytelników. W 2005 r. obiekt oddano do użytku.68 

 
II.32. Biblioteka Gdańska założona w 1956 r. to druga nieprzerwanie działająca najstarsza biblioteka 

miejska w Polsce. Zdjęcia siedziby przy ul. Wałowej to ceglany budynek w neogotyckim stylu, 

projektu Karla Kleefelda z rozbudową z lat 70. XX w. (po lewej) i nowy gmach otwarty w 2005 r. 

vis a vis budynku (po prawej) 

Obowiązująca od lat 70. sieć bibliotek publicznych dzieli się na biblioteki wojewódzkie, 

miejskie, miejsko-gminne i gminne Wiejskie. Biblioteki miejskie obejmują własne sieci: filie, 

punkty, wypożyczalnie. Niektóre z bibliotek publicznych łączą funkcje oświatowe z naukowymi, 

przykładem Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy czy Miejska Biblioteka Publiczna Raczyńskich w 

Poznaniu, które w ostatnich latach zostały w nowoczesny sposób zmodernizowane i rozbudowane.69 

W okresie powojennym państwo polskie uznało, że inwestycja w biblioteki jest inwestycją w 

rozwój narodu. Rola biblioteki stała się więc rolą społeczno-edukacyjną, prowadzącą do likwidacji 

analfabetyzmu, a także przyczyniającą się do edukacji młodych pokoleń. Gwałtowny popyt na 

książkę sprawił, że pojawiało się wiele nowych wydawnictw, drukowanych było jeszcze więcej 

książek, często nawet kosztem jakości wydań. Wraz z rozwojem handlu detalicznego wzrastała i 

popularność bibliotek. Państwo wspierało biblioteki publiczne i dynamizowało rozwój sieci 

bibliotek w obszarach miejskich i wiejskich, aby każdy miał dostęp chociaż do mniejszej filii. Przez 

wiele lat biblioteka była powszechnie uważana za ważną instytucję kultury, oświaty i nauki.70 

Stan polskiego bibliotekarstwa powojennego podsumowywały dokumenty. Pierwszym był 

przygotowany przez Państwową Radę Biblioteczną Raport o stanie bibliotek polskich, pochodzący 

z 1974 r.  Jego celem było krytyczne spojrzenie na sytuację i potrzeby bibliotek. Kilka lat później 

ten sam organ wykonał drugie opracowanie. Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do roku 

1990 był efektem toczącej się dyskusji o zaleceniach i wytycznych dla poprawy jakości 

bibliotekarstwa i funkcjonowania obiektów. Wiele działań ku poprawie jakości działalności 

obiektów było oddolnych, wykonywanych przez dyrektorów placówek. Popularność zyskiwały 

konferencje i spotkania, które pozwalały wymieniać się uwagami i tym sposobem doprowadzać do 

większej jednolitości w zarządzaniu.71 

                                                      

68 Więcej informacji: https://bgpan.gda.pl/o-bibliotece/historia/ 
69 Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki... op. cit., s. .185 
70 Sadowska J., Zimnoch K., Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności op. cit., s. 30 
71 Bieńkowska B. Chamerska H., Tysiąc lat książki... op. cit., s. .196 

https://bgpan.gda.pl/o-bibliotece/historia/


51 

 

3. Działalność organizacji bibliotekarskich w XX wieku 

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) z punktu 

widzenia bibliotekarstwa jest jedną z najważniejszych organizacji skupionych wokół promocji 

bibliotek. Jej powstanie zapoczątkowało Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich, najstarsza 

organizacja bibliotekarzy, oraz ‒ powołana do życia w okresie powojennym w Europie ‒ Liga 

Narodów. To w jej sekretariacie w Paryżu w 1922 r. spotkał się Komitet Współpracy Intelektualnej. 

Rok później powołano Międzynarodowy Instytut Współpracy Intelektualnej. Ameryka z Europą 

spotykała się do tej pory na konferencjach. Pojawiła się potrzeba stworzenia platformy współpracy 

międzynarodowej na większą skalę. Wcześniejsze próby zniweczył wybuch I wojny światowej. Do 

pomysłu powrócono w roku 1927, jak sytuacja w Europie uspokoiła się. Inicjatorem powołania 

stowarzyszenia był Gabriel Henriot. Powołano je do życia podczas sesji plenarnej w Rzymie w 1929 

r. Odbywała się ona pod patronatem króla Wiktora Emanuela III. Wówczas ustalono jej nazwę i 

założono, że w ramach jej działalności będzie dochodziło do spotkań co dwa lata w innym kraju 

członkowskim, po to, by wymieniać się doświadczeniami. W 1929 r. w Edynburgu w Szkocji nadano 

organizacji status prawny, niezależnej, pozarządowej organizacji non profit. Isak G.A. Collijn, 

szwedzki bibliotekarz, został wybrany pierwszym prezydentem IFLA. To stanowisko  piastuje się 

przez dwuletnią kadencję.  

Pierwsze lata działalności IFLA były naznaczone polityką. Przez wzgląd na niedawno 

zakończoną wojnę, uważano powszechnie, że biblioteka ma duże znaczenie w odbudowaniu 

tożsamości kraju. Praktyczne efekty działalności IFLA to również upowszechnienie dobrych 

praktyk bibliotecznych, zapoznanie się z nowymi technologiami, wprowadzenie standaryzacji w 

zakresie bibliotekarstwa, mediów audiowizualnych, kanałów komunikacji i łączności. Kilka z 

konferencji, które odbyły się na przestrzeni lat, można uznać za kamienie milowe w zakresie 

działania bibliotek. Dla przykładu: program współpracy międzynarodowej ‒ Universal System for 

Information w Science (UNISIST), program budowy infrastruktur narodowych w zakresie 

dokumentacji, bibliotek i archiwów ‒ National Information Systems (NATIS) czy uniwersalna 

rejestracja bibliograficzna ‒ Universal Bibliographic Control (UBC). Każde ze spotkań posiadało 

temat przewodni, który wydawał się najbardziej aktualny w momencie, w którym znajdowały się 

kraje. Przykładem: wejście w nowy wiek XXI oznaczało konfrontację z postępującą cyfryzacją i 

konieczność dostosowania działalności do panujących trendów. W 2017 r. konferencja odbywała się 

w Polsce pod hasłem Libraries. Solidarity. Society. W jej czasie podkreślano rolę społeczną obiektu, 

a także działania bibliotekarzy, mające wzmacniać więzi społeczne.72 

Aktualnie, na lata 2021 – 2023, prezydentem jest Barbara Lison, która podkreśla, że 

współczesna biblioteka to biblioteka zrównoważona, budowana z myśleniem o przyszłości pokoleń. 

W swojej mowie otwierającej kadencję prezydent stwierdziła, że ci, którzy przepowiadali upadek 

bibliotek w obliczu technologii cyfrowej, okazali się w błędzie, ponieważ wykazana została 

zdolność do adaptacji i znacznego unowocześnienia usług dla użytkowników.73  

Wśród wielu inicjatyw IFLA jest również konkurs na bibliotekę publiczną roku, co ma 

wskazać zainteresowanym najciekawsze przykłady architektoniczne ze świata. Zrealizowane 

obiekty z całego świata oceniane są przez pryzmat dostosowania do lokalizacji, architektury, 

organizacji funkcji i estetyki wnętrz, a także wprowadzania innowacji oraz oddziaływania na 

otoczenie. Nominowane obiekty mogą posłużyć jako drogowskazy dla przyszłości bibliotek. Patrząc 

na projekty, które w ostatnich latach były nominowane lub zwyciężały, można zaobserwować, że 

doceniane są koncepcje uwzględniające stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań 

oraz takie, które pozytywnie wpływają na lokalną i nie tylko społeczność.  

                                                      

72 Gaweł H. Zarys dziejów Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA) [w:] “Universitas 

Gedanensis”, R. 28, 2016, t. 52, , s 53 – 82 
73 Więcej informacji: https://www.ifla.org/president/ 
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Większość nominowanych budynków łączy funkcje biblioteczne z innymi funkcjami, 

uzupełniającymi – urzędami miast, miejscami rozrywki i kultury. Uświadamia to kierunek, w którym 

zmierza budownictwo bibliotek. A zmierza do przekształcenia ich we współczesne centra miejskie. 

Rozwiązania, w których część biblioteki oddana jest kawiarni i tego typu miejscom spotkań, wydaje 

się już być standardem, ale projektanci nadal starają się znaleźć oryginalny sposób na powiązanie 

ze sobą czytelni z kawiarnią, wykorzystując lokalizację budynku np. eksponując widok na miasto. 

Dodatkowo obserwuje się wprowadzanie do wnętrz roślinności. Nawiązania do przyrody, 

stosowanie naturalnych materiałów, wykorzystanie dziennego światła widoczne jest w wielu 

nominowanych obiektach. Jest z jednej strony korzyść dla samego budynku, a z drugiej ‒ sposób 

wpływania na postawy społeczne. Biblioteka w założeniu ma być wzorcowym przykładem 

aktywnego miejsca kulturalnego, ma wzbudzać zainteresowanie, zachęcać do wejścia i wpływać na 

zwiększenie świadomości ekologicznej u odbiorców.74 

W szeroko pojętym obszarze bibliotekarstwa ważna jest działalność Ligi Europejskich 

Bibliotek Naukowych (LIBER). Organizacja powstała w 1971 roku pod auspicjami Rady Europy, 

jako stowarzyszenie europejskich bibliotek naukowych z celem promowania współpracy pomiędzy 

bibliotekami i organizacjami bibliotekarskimi oraz wspierania działań ponadnarodowej sieci 

bibliotek naukowych. LIBER ściśle współpracuje z innymi organizacjami bibliotekarskimi m.in. z 

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Zapewnia to 

niezbędny przepływ informacji pomiędzy bibliotekarstwem europejskim i pozaeuropejskim. Przede 

wszystkim chodzi o kontakty z bibliotekarstwem amerykańskim, które w II połowie XX wieku 

narzuciło tradycyjnemu bibliotekarstwu akademickiemu anglosaski model biblioteki otwartej tak 

dalece, że został on przyjęty za własny w większości krajów europejskich. Grupa ekspertów 

architektów znajdująca się w strukturze sekcji Library Management and Administration powstała na 

początku lat 90. Kieruje nią dyrektor Dolnosaksońskiej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Getyndze 

prof. Elmar Mittler. Członkami grupy są bibliotekarze i architekci, którzy znaczną część życia 

zawodowego poświęcili problemowi projektowania i budowy budynków bibliotecznych. Celem 

działania grupy jest pomoc w wymianie doświadczeń w zakresie budowania nowych gmachów 

bibliotecznych a także dokumentacji tych budynków, ponieważ są to przedsięwzięcia, które zdarzają 

się nie częściej niż raz na jedno pokolenie danej społeczności bibliotekarskiej.  

Najbardziej intensywnym przejawem działalności tej grupy są organizowane co dwa lata 

międzynarodowe seminaria skupiające architektów i bibliotekarzy, integrujące te dwa środowiska 

pod szyldem funkcjonalności i nowoczesności budynków bibliotecznych. Stwarzają one okazję do 

uczenia się i wymiany doświadczeń. Podejmowana jest tematyka współczesnych obiektów bibliotek 

pod kątem ich organizacji przestrzennej, sposobu funkcjonowania, jak i działań architektonicznych 

oraz analizowane problemy rozwoju architektury bibliotecznej w Europie.75  

W rozwoju polskiego bibliotekarstwa najważniejszą rolę odgrywa Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich (SBP). Jest to organizacja zawodowo-naukowa, która powstała jako 

kontynuacja wcześniejszych towarzyst[w:] Związku Bibliotekarzy Polskich (1917-45) oraz 

Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (1946-53). W pierwszych latach organizacja była 

skupiona wokół dbania o interesy oraz reprezentowania bibliotek i bibliotekarzy. Aktualnie pole 

działań obejmuje opracowywanie aktów prawnych, kształcenie bibliotekarzy, promowanie badań 

naukowych w obrębie tej dziedziny, jak i działalność wydawniczą. Wydawnictwa w postaci 

czasopism i książek są wartościowe dla dyrektorów placówek, a także dla osób zainteresowanych 

tematyką. W ramach swojego funkcjonowania SBP organizuje konferencje i seminaria, które stają 

się forum dyskusji na temat kondycji środowiska. Działa też na arenie międzynarodowej, będąc 

członkiem IFLA.76 

                                                      

74 Bibliotekarz-Biblioteka-Historia (red. A. Wałkówski), SBP, Warszawa, 2018, s. 261 – 278 
75 E. Kobierska-Maciuszko, Współczesne budynki biblioteczne w pracach LIBER Architecture Group, Architektura 

bibliotek, EBIB 4/2001 (22), źródło: http://www.ebib.pl/2001/22/kobierska.html 
76 Bibliotekarstwo, op. cit. s. 303 – 304 

http://www.ebib.pl/2001/22/kobierska.html
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III. W DYS KUSJI O BIBLIOTE CE  

 

 

 

 

„Zawsze wyobrażałem sobie Raj pod postacią Biblioteki” 77   

Jorge Luis Borges  

 

 

 

 

1. Biblioteka otwarta - 10 przykazań Harry’ego Faulknera-Browna  

XX w. to rozkwit popularności książki, a także wzrost jej masowej produkcji. Dlatego 

biblioteki stanęły przed nowym wyzwaniem – musiały poprawić zarządzanie jej obrotem w ramach 

budynku. Przy tak dużej liczbie woluminów, wprowadzenie udogodnień ‒ zarówno dla czytelnika, 

jak i obsługi ‒ wymagało szerokiej dyskusji, a w jej efekcie ‒ prób standaryzacji, czyli 

zaproponowania rozwiązań, do których należy dążyć, tworząc funkcjonalny budynek. Miejscem, w 

którym w najwyższym stopniu podejmowane były te zagadnienia stały się konferencje 

organizowane przez Ligę Europejskich Bibliotek Naukowych LIBER). Organizacji zależało na 

zlikwidowaniu różnic, które dzieliły kraje w jakości działalności bibliotecznej. Podkreślana była też 

konieczność współpracy architekta z bibliotekarzem, biorącej pod uwagę ich odmienną wrażliwość 

w podejściu do funkcji i estetyki.  

Za jeden z najważniejszych dokumentów uznaje się zbiór zasad, które w połowie lat 90. 

przedstawił Harry Faulkner-Brown, architekt, autor wielu budynków bibliotek na obszarze Anglii 

(realizacje w Newcastle, Nottingham, czy Loughborough). Zasady zostały przedstawione jako                   

The Ten Commandments wynikały z jego praktyki w zawodzie, i obserwacji zmieniającego się, 

również w odniesieniu do bibliotekarstwa, świata.78 

Tekst Faulknera-Browna pojawił się w momencie, w którym dyrektorzy odchodzili już od 

idei trójdzielności w projektowaniu bibliotek, uznając ją za przestarzałą i zbyt ograniczającą 

funkcjonowanie bibliotek. Zauważalny był już wzrastający popyt na książkę i co za tym idzie 

większa potrzeba zarówno jej magazynowania, jak i odpowiedniego eksponowania czytelnikom. 

Większość zasad dotyczy właśnie przestrzeni dostępu do książki.  

Architekt zwraca uwagę, że budownictwo modułowe jest przyszłością obiektów użyteczności 

publicznej, gwarantuje potencjał zmian funkcjonalnych. Taka modularna konstrukcja pozwala 

zmieniać układ przestrzenny regałów bez ryzyka przeciążenia stropu, jak również w razie potrzeby 

wprowadzać dodatkowe podziały ścianami działowymi.  

                                                      

77 Autorskie tłumaczenie, https://www.librarianshipstudies.com/2018/12/i-have-always-imagined-that-paradise.html  
78 Deve M., Planning Public Library Buildings: Concepts and Issues for the Librarian, Routledge, 2016, s. 217 – 219 

https://lubimyczytac.pl/cytat/20788
https://www.librarianshipstudies.com/2018/12/i-have-always-imagined-that-paradise.html
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Odnosząc się do kształtu rzutu, o wiele bardziej właściwy – jak twierdził architekt ‒ jest 

kształt zbliżony do kwadratu, gdyż dotychczas obowiązujący rzut na wydłużonym prostokącie 

generuje większe odległości w poruszaniu się i tworzy zbędną powierzchnię na komunikację. Taki 

rzut jest też korzystniejszy z punktu widzenia dostępności do czytelni i innych pomieszczeń 

towarzyszących.  

Na etapie przygotowywania koncepcji należy brać również pod uwagę potencjalną 

rozbudowę budynku, co jest o wiele łatwiejsze przy zwartej bryle i modularnej konstrukcji. Brak 

możliwości rozbudowy wcześniejszych bibliotek utrudniał ich dalszą efektywną eksploatację. 

Niezależnie, czy projekt miałby dotyczyć małej, czy dużej kubatury,  

Faulkner–Brown podkreślił, że najważniejszy w budynku jest człowiek. Czytelnik powinien 

szybko odnaleźć się w budynku, niezależnie, czy jest tam pierwszy, czy kolejny raz, mieć szybki 

dostęp zarówno do obsługi, jak i książki, czuć się wygodnie i bezpiecznie. Ponadto wnętrza poprzez 

swoją organizację i estetykę powinny stymulować jego kreatywność. Tutaj duża rola świadomego 

operowania światłem – zarówno naturalnym, jak i sztucznym. Pracownik z kolei winien czuć się 

komfortowo w swoim środowisku. Osobne zasady dotyczą samego budynku. Zwracają uwagę na 

sposób przechowywania woluminów oraz na ekonomię w budowie, a następnie eksploatacji 

obiektu.79 

 

10 zasad Harry’ego Faulknera-Browne’a80: 

 elastyczność81 (flexible) – łatwość przestrzeni w adaptacji i podatność na zmiany 

 kompaktowość (compact) – zwarta bryła umożliwiająca prostą komunikację pomiędzy 

działami 

 dostępność (accessible) – łatwy dostęp do każdej przestrzeni czytelni  

 rozszerzalność (extendible) – możliwości dalszej rozbudowy 

 zróżnicowanie (varied) – ekspozycja książki w przestrzeni bibliotecznej 

 zorganizowanie (organized) – odpowiednia organizacja przestrzeni  

 komfort (comfortable) – wygoda w dostępie do zbiorów 

 niezmienność w środowisku (constant w environment) – właściwe środowisko dla 

przechowywania zbiorów 

 bezpieczeństwo (secure) – zabezpieczenia przez niewłaściwym zachowaniem lub innymi 

czynnikami zewnętrznymi 

 ekonomia (economic) – podejście ekonomiczne do budowy i funkcjonowania obiektu  

Zasady, które przedstawił architekt, zostały podczas konferencji szerzej omówione, a ich 

ogólnych charakter skonfrontowany w konkretnymi przykładami w postaci zrealizowanych 

budynków. Podejście Faulknera-Browna jest podejściem interdyscyplinarnym, podkreślającym 

istotę konsultacji zamawiającego z architektem, jak również projektantami innych branż już na 

wczesnym etapie projektu. Większości problemów, które mogłyby się pojawić podczas 

użytkowania, można wówczas uniknąć. Przykładem budynki z przeszklonymi fasadami, które w 

ówczesnych czasach, choć atrakcyjne wizualnie, niosły ryzyko przegrzewania się. Poza tym 

stosowanie dużej ilości przeszkleń mogło wprowadzać dezorganizację. Trzeba mieć na uwadze, że 

obiekt biblioteczny ma być dostępny dla każdego, w tym dla osób o szczególnych potrzebach lub z 

niepełnosprawnościami, zarówno czytelników na wózkach, jak i niedowidzących czy 

niedosłyszących.  

                                                      

79 Kobierska – Maciuszko E., Współczesne budynki biblioteczne w pracach LIBER Architecture Group, [w:] EBIB nr 

4/2001, Architektura Bibliotek. Projekty. Dostęp elektroniczny: www.ebib.pl/2001/22/kobierska.html 
80 H. Faulkner-Brown, Factors affecting the planning and design of academic libraries, Speakers’ notes for The British 

Council Seminar. [w:] Library planning and design, Newcastle upon Tyne, 11 – 24 Sept. 1994 
81 Tamże. Autorskie tłumaczenie; oryginalny zapis w formie angielskiej zawarty jest w nawiasie 

http://www.ebib.pl/2001/22/kobierska.html
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2. Biblioteka wygodna - dobra przestrzeń biblioteczna wg Andrew McDonalda  

W XXI w. podejmowano dalsze kroki w kształtowaniu oceny przestrzeni bibliotecznej. 

Andrew McDonald, dyrektor Library and Learning Services w University of East London, a także 

przewodniczący sekcji IFLA Academic and Research Libraries w latach 2009–2011, przedstawił 

podczas seminarium LIBER w Utrechcie w 2006 r. propozycję usystematyzowania praktyk w 

odniesieniu do własnych doświadczeń na wzór zasad Faulknera-Browne’a. Mimo, że minęło 

zaledwie kilkanaście lat od wystąpienia brytyjskiego architekta, świat się bardzo zmienił, biblioteki 

stawały się coraz bardziej zautomatyzowane. Trzeba zauważyć, że redefinicji zasad dokonał tym 

razem bibliotekarz, a punktem wyjścia są obiekty akademickie. Można je traktować uniwersalnie, 

biorąc pod uwagę, że granica pomiędzy obiektami naukowymi a publicznymi się przez ten czas 

zatarła.  

 

Ważna jest wizja, której początek jest w świadomości dyrektora przyszłego budynku – 

podkreśla McDonald.  

 

Faulkner-Brown swoje zasady wyniósł z praktyki. Konstruował je od lat 70. XX wieku, co 

sprawia, że współcześnie część haseł wymaga nowego spojrzenia, gdyż mają już nieco inne znacznie 

lub też akcenty uległy zmianom. McDonald nie wartościuje zasad, ale dużą uwagę – już podkreśloną 

w tytule ‒ zwraca na aspekty związane z funkcjonalnością i komfortem użytkownika. W swoim 

wystąpieniu podczas seminarium zaznaczył, że woli używać słowa „cechy”, a nie jak Faulkner-

Brown: „przykazania”. Uznawał, że atrakcyjna przestrzeń biblioteki powinna powstawać 

kreatywnie. Wskazane przez niego cechy nie mają w założeniu stanowić instrukcji obsługi do 

wykonania świetnego budynku, ograniczając wpływ jego twórców. Nie ma i nie powinno być 

gotowych rozwiązań, projekty nie mają być takie same.  

Zasady dobrej przestrzeni bibliotecznej wg Andrew McDonalda82: 

 funkcjonalność83 (functional) – przestrzeń przede wszystkim funkcjonalna 

 adaptowalność (adaptable) – przestrzeń elastyczna w zmianach użytkowania 

 dostępność (accessible) – przestrzeń łatwo dostępna i zapraszająca do wejścia 

 zróżnicowanie (varied) – przestrzeń różnorodna, umożliwiająca dostęp do różnych mediów 

 interaktywność (interactive) – przestrzeń dobrze zorganizowana, umożliwiająca łatwy 

kontakt pomiędzy różnymi usługami i użytkownikami 

 sprzyjające warunki (conducive) – przestrzeń przyjazna i inspirująca 

 odpowiedzialność dla środowiska (environmentally suitable) – przestrzeń tworząca właściwe 

dla odbiorcy środowisko 

 bezpieczeństwo (safe and secure) – przestrzeń bezpieczna, zarówno dla odbiorcy, jak i 

zbiorów 

 wydajność (efficient) – przestrzeń efektywna, zapewniające optymalne warunki zarówno dla 

czytelnika, jak i pracowników 

 otwartość na technologie informacyjne (suitable for information technology) – przestrzeń 

odpowiednia dla nowej technologii informacji, umożliwiająca elastyczne dostarczanie 

informacji do odbiorcy i personelu 

 spektakularność (oomph) – przestrzeń kreatywna, śmiała, odważna, oddająca ducha czasów  

                                                      

82 A. McDonald, The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space, LIBER Quarterly, 162, 2006 

Dostęp elektroniczny: http://doi.org/10.18352/lq.7840 
83 Tamże. Autorskie tłumaczenie; oryginalny zapis w formie angielskiej zawarty jest w nawiasie 

http://doi.org/10.18352/lq.7840
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Zanim McDonald przeszedł do omówienia cech budynku, osobny akapit poświęcił ogólnej 

charakterystyce współczesnych bibliotek. Bibliotek jedynie z nazwy albo bibliotek ukrytych pod 

innymi nazwami, gdyż ‒ jak podkreślił dyrektor  ‒ dzisiejsze budynki mają charaktery hybrydowe, 

oferują równowagę pomiędzy zbiorami tradycyjnymi a elektronicznymi, wsparcie uczenia i badań, 

a także zapewniają rozrywkę. Są to centra nauki, kształcenia, wioski badawcze i wiele innych.  

Autor odniósł się do wieszczonego kryzysu czytelnictwa i końca bibliotek, stwierdzając, że 

rozwój sieci informacji i postęp technologiczny sprawił, że biblioteki stają się doskonalsze, powstają 

nowe budynki, a stare są modernizowane.  

Projektowanie biblioteki należy wg McDonalda rozpocząć od wizji dyrektora, który potem 

wraz z projektantami będzie starał się nadać jej realny kształt. Za podstawę tej pracy należy uznać 

funkcjonalność, którą w prostych słowach opisywał prelegent. Funkcjonalność to przestrzeń, która 

dobrze działa, dobrze wygląda i dobrze się będzie starzała. Jednocześnie – dopowiada - 

funkcjonalność powinna mieć pierwszeństwo nad względami estetycznymi, gdyż wygoda 

korzystania z biblioteki jest najważniejsza. Projekt powinien poprzez właściwie używanie 

technologii, mebli, wykończenia wnętrz, generować dynamiczne i złożone relację pomiędzy ludźmi, 

książkami i przestrzenią.  

Podobnie jak w zasadach Faulknera-Brown’a tak i tutaj funkcjonalność powiązana jest z 

kolejną cechą, elastycznością, jako możliwością zmian i dalszej potencjalnej rozbudowy. O ile 

trudno jest wyrokować, jak zmieni się świat w kolejnych latach, tak można zaryzykować 

stwierdzenie, że potrzeba zwiększenia powierzchni czy reorganizacji wnętrza niewątpliwie się 

pojawi. Niepewna pozostaje część technologiczna, gdyż w tej dziedzinie zmiany wydają się 

najbardziej dynamiczne.  

Funkcjonalność powiązana jest z dostępnością, czyli kolejną oczekiwaną cechą. McDonald 

precyzuje dostępność przestrzeni jako coś zachęcającego i zapraszającego do korzystania, łatwego 

w odbiorze i funkcjonowaniu. Dyrektor wspomina o osobach z trudnościami w poruszaniu lub 

innymi dolegliwościami, gdyż każdy nowy projekt powinien walczyć z ich dyskryminacją. Mając 

na uwadze różne sposoby korzystania, style uczenia się, różne formy nośników czy dodatkowe 

usługi, dostęp powinien być jasny i prosty, ale podkreślający różnorodność. Dla przykładu: właściwe 

projektowanie stref wspólnych i do studiowania samodzielnego z uwzględnieniem nie tylko różnego 

rodzaju mebli, ale też odrębności estetycznej. Niektórzy użytkownicy lubią ciche i spokojne 

środowisko, ale popularność zyskują odmienne, wizualnie pobudzające i hałaśliwe wnętrza. 

Różnorodność przestrzeni powinna być propagowana, przy uwzględnieniu oświetlenia, akustyki czy 

klimatyzacji. Na sposób obsługi powierzchni ma wpływ technologia. McDonald powraca do 

wielofunkcyjnego charakteru budynku, podkreślając, że zacieśnianie współpracy między 

bibliotekami, muzeami i archiwami sprawia, że powstają nowe, ekscytujące miejsca wspólnego 

spędzania czasu.  

Z dostępnością powiązane są kolejne cechy, oczekiwanej interaktywności i przyjazności 

przestrzeni. Lada główna, punkty informacyjne, miejsca do nauki grupowej i sale informacyjne są 

kluczowymi obszarami interakcji w nowoczesnych bibliotekach. To, jak mocno inspirująca może 

być przestrzeń, zależy od pomysłowości projektanta, używania ciekawych środków wyrazu, 

atrakcyjnych mebli, które w całości tworzą atmosferę miejsca. Wysoka jakość wnętrza ma z jednej 

strony zapewnić atrakcyjność, z drugiej ‒ pozwolić na intensywne użytkowanie.  

Niezależnie od walorów funkcjonalnych i estetycznych biblioteki powinny wpisywać się we 

współcześnie nieodzowne przy projektowaniu założenia związane ze zrównoważonym rozwojem 

oraz wprowadzać rozwiązania energooszczędne, aby wpływ budynku na środowisko był 

zminimalizowany, a jego eksploatacja korzystna z punktu widzenia zarządcy.  

McDonald osobny akapit poświęca warunkom bezpieczeństwa, gdyż w przypadku 

budownictwa bibliotecznego chodzi nie tylko o dostrzeżenie zagrożeń dla użytkowników, ale 

również zbiorów, które w wielu przypadkach są bardzo wartościowe i wymagają specjalistycznego 

podejścia.  
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Niektóre rozwiązania, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, mogą mieć wpływ na 

wygodę czy estetykę, bywają też kosztowne. To ekonomiczne podejście do budowy zawarte jest w 

kolejnej z cech – wydajności. U McDonalda pojawia się analiza cyklu życia budynku, gdzie m.in. 

brane są pod uwagę koszty energetyczne użytych materiałów i ich efektywność w czasie.  

McDonald stwierdza, że biblioteki muszą działać w sposób jak najbardziej wydajny i 

ekonomiczny, bo większość dyrektorów podkreśla potrzebę minimalizowania kosztów bieżących i 

utrzymania. Podobnie jest z istniejącymi budynkami, które można próbować rozbudowywać bądź 

modernizować, gdyż nie zawsze nowa inwestycja jest pożądana lub wprost – opłacalna.  

McDonald szeroko omówił również cechę związaną z dostosowaniem do nowych technologii. 

To właśnie postęp technologiczny sprawił, że korzystanie z bibliotek stało się na przestrzeni lat 

bardziej intuicyjne, ale jednocześnie powinniśmy planować budynki tak, aby odzwierciedlały 

technologię jutro – stwierdza dyrektor. Gdy pojawiły się komputery, należało zastanowić się, czy 

nie zapewnić dostępu do nich przy części stanowisk czytelnika. Dzisiejsza infrastruktura jest jednak 

inna, ukierunkowana na sprzęt mobilny, co może się zmienić w biegiem lat. McDonald swój artykuł 

prezentował, gdy sieć bezprzewodowa była obecna, ale nie tak powszechnie jak teraz, co pokazuje, 

że o ile funkcjonalność i estetyka mogą posłużyć w dłuższym okresie czasu, tak dostosowanie 

technologiczne jest wymogiem nieuchronnie prowadzącym do modernizacji. O ile perspektywa 

biurek wyposażonych w stacjonarne komputery wówczas wydawała się bliską ideału, dziś odchodzi 

do lamusa. Bardziej zaawansowane niż kiedyś są również systemy związane z kontrolą i 

zarządzaniem zbiorami.  

Kończąc prezentację, McDonald wprowadził dodatkowy punkt – Oomph, który ma oznaczać 

zachwyt, często określany również jako tzw. czynnik wow. Jest to cecha lub zbiór cech wytworu, 

które sprawiają, że odbiorca odczuwa podekscytowanie i podziw. Zjawisko odnosi się zarówno do 

przedmiotów, działań, jak i obiektów architektonicznych. Łączy je jedno ‒ przez swoją formę i 

działanie, elementy mogę wywoływać entuzjazm. W przypadku architektury są to np. obiekty 

fotogeniczne, które stają się celem podróży samym w sobie, niekoniecznie przez ich funkcję. 84 

McDonald podsumował swoją prezentację obserwacją, że współczesny, nowy budynek 

biblioteki potrafi przyciągnąć nie tylko czytelników, ale zwracać uwagę sam w sobie. Fakt, że 

nowoczesność to automatyzacja i otwartość na nowe technologie, nie oznacza, że biblioteka nie 

może pozostać przyjemna w odbiorze. Wszystkie wymienione cechy składają się na całość, chociaż 

równowaga pomiędzy nimi może być różna i uzależniona od przyjętych założeń projektowych. 

Dyrektor nie obawiał się zmierzchu bibliotek, gdyż niezależnie od zmieniających się czasów to 

właśnie one, poprzez ich integrującą społeczność funkcję, stanowią jedne z najważniejszych miejsc 

na mapach miast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

84 Tamże.  
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3. Biblioteka trzecim miejscem - społeczny wymiar architektury wg Raya 
Oldenburga 

W dostrzeżeniu społecznego potencjału bibliotek dużą rolę odegrały Stany Zjednoczone, 

dostrzegające, że ta przestrzeń nie jest dedykowana jedynie czytelnikom, ale może stanowić miejsce 

interakcji. W 1989 r. amerykański socjolog Ray Oldenburg po raz pierwszy przedstawił ideę tzw. 

trzeciego miejsca. Koncepcji poświęcił książkę The Great Good Place, w której odnosił się do 

znaczenia miejsc w życiu mieszkańców.  

Badacz stwierdził, że życie toczy się wokół trzech sfer aktywności: domu, pracy i życia 

towarzyskiego. Człowiek potrzebuje obok miejsca do mieszkania, którym jest dom, miejsca, w 

którym pracuje np. biura, ale również miejsca, w którym mógłby się socjalizować. To tzw. trzecie 

miejsce ma być czymś pomiędzy przestrzenią, w której czujemy się swobodnie, możemy odpocząć 

i spędzać czas bezproduktywnie, a przestrzenią życia towarzyskiego, którego człowiekowi brakuje 

w pozostałych. Badacz zauważył, że społeczeństwo amerykańskie najwięcej czasu spędza w 

domach, co przekłada się bezpośrednio na rodzaj stagnacji, ale również hamuje ich rozwój 

kulturalny. Istotne jest więc posiadanie swojego trzeciego miejsca dla przełamania tego efektu. W 

Stanach Zjednoczonych takimi miejscami stały się kluby czy puby, kręgielnie, ale również i 

biblioteki.85 

W przypadku bibliotek, aby ich przestrzeń zyskała większą rolę integracyjną, a więc w 

większym stopniu wypełniała założenia idei trzeciego miejsca, najbardziej istotne jest odpowiednie 

strefowanie, biorące pod uwagę różne grupy społeczne i tematyczne oraz wystrój wnętrz, który 

bardziej kojarzy się np. z wnętrzem kawiarni czy klubu. Kluczowe znaczenie ma tu wolny dostęp 

do zbiorów, który potęguje odbiór biblioteki jako otwartej i przyjaznej. W efekcie przestrzeń 

biblioteczna przypomina dom, gdzie możemy swobodnie sięgnąć po książkę z półki w każdej chwili, 

a także siąść do czytania w filiżanką kawy. Często w bibliotekach pojawiają się też wspólne stoły, 

gdy wcześniej obecne były jedynie biurka pracy indywidualnej.86 

Idea trzeciego miejsca ma o wiele szerszy wymiar, gdy odnosimy ją do biblioteki naukowej 

na terenie kampusu, gdzie jest przestrzenią łączącą w wyjątkowy sposób dom i szkołę, a jej 

znaczenie jest niejednokrotnie symboliczne, ale współcześnie taką funkcję przejmują również 

biblioteki publiczne. Studenci często nie opuszczają czytelni po skończonej nauce, a nawet traktują 

bibliotekę jak dom, jedząc tam, słuchając muzyki, oglądając film czy nawet śpiąc. Biblioteka pełni 

więc istotne role społeczne i integrujące.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

85 Ray Oldenburg biography, Project of Public Spaces non-profit organization website, 2018 dostęp: 

https://www.pps.org/article/roldenburg 
86 Rasmussen C. H., Jochumsen H., The Fall and Rise of the Physical Library [w:] Challenges for the New Information 

Profesional, BOBCATSSS 2009, Portugal 2009, dostęp elektroniczny: http://eprints.rclis.org/12925/1/40.pdf  

https://www.pps.org/article/roldenburg
http://eprints.rclis.org/12925/1/40.pdf
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4. Wszechświat to biblioteka - fikcyjna wizja Jorge Luisa Borgesa 

„Wszechświat (który inni nazywają Biblioteką) składa się z nieokreślonej i być może 

nieskończonej liczby sześciobocznych galerii, z obszernymi studniami wentylacyjnymi w środku, 

które ogrodzone są niziutkimi balustradami. Z każdej galerii widać piętra niższe i wyższe: 

nieskończenie. Układ galerii jest niezmienny. Dwadzieścia szaf na książki, po pięć szerokich szaf na 

każdy bok, wypełnia wszystkie boki prócz dwóch; ich wysokość, równa wysokości pięter (…)”87 

 

Jorge Luis Borges to urodzony w Argentynie jeden z najważniejszych pisarzy XX wieku, 

znany z krótkich form literackich, eseistyki, opowiadań i wierszy oraz powracających w jego 

twórczości motywów labiryntu, biblioteki, słowa, znaku. Poprzez mieszanie literatury z osobistymi 

wątkami jest autorem osobliwymi i wymagającym. Jednym z najbardziej jaskrawych tego 

przykładów jest zbiór opowiadań Fikcje, których tematyka łączy filozofię, historię, metafizykę, 

świat rzeczywisty miesza z wyśnionym, a postaciom i książkom istniejącym przeciwstawia fikcyjne. 

Wśród opowiadań jest Biblioteka Babel, której popularność zaowocowała szeregiem dyskusji, 

inspiracji, refleksji w gronie bibliotekarzy i architektów.  

Biblioteka rozumiana jako instytucja jest oczywiście jedną z wielu dróg interpretacji dzieła 

Borgesa. Nawet jest to najbardziej oczywiste odniesienie, które pozwala odczytać tekst jako opis 

struktury fikcyjnej budowli. Już na początku autor nazywa Wszechświat biblioteką, nadając o wiele 

szersze znaczenie obu słowom. Odwołuje się do ich nieskończoności. Są więc sale i galerie jako 

poziomy budynku, balustrady, wreszcie szafy na książki. Mimochodem pisarz wprowadza 

pomieszczenia, gdzie można spać i zaspokoić potrzeby naturalne, co wskazuje, że jest to miejsce, 

którego nie można opuścić. Nieskończoność zaś sygnalizuje wprowadzenie luster, które 

multiplikują przestrzeń. W innym fragmencie Borges traktuje biblioteki jako osobne byty, a książki 

jako nośniki języków.  

 
III.2. Akwaforty Erika Desmazieresa wykonane w 1997 r. jako ilustracje inspirowane opowiadaniem 

„Biblioteka Babel” Jorge Luisa Borgesa, pierwotnie przygotowane w ramach wydawnictw Le Livre 

Contermporain i Les Bibliophiles Franco-Suisses 

Obietnica odniesienia do języka pojawia się już w samym tytule. Wieża Babel to budowla, 

która pojawia się w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju. Planowali wznieść ją ku niebu ludzie 

w krainie Szinear, w południowej Mezopotamii, identyfikowanej z Babilonią. Miała podkreślać 

wspólnotę i jedność. Jak czytamy, Bogowi Jahwe zamiar ten nie spodobał się i aby uniemożliwić 

jego realizację pomieszał budowniczym języki, aby nie mogli się porozumieć. W efekcie budowla 

nie została skończona. Przy czym warto zwrócić uwagę, że sformułowanie „wieża Babel” wprost 

nie pojawia się w oryginalnym tekście. Jest w nim informacja o „mieście i wieży”. Miasto zostaje 

nazwane Babel, co po hebrajsku znaczy „pomieszanie”.  

                                                      

87 Borges J.L. „Fikcje:, PWN Warszawsa 2019 s. 79 
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Babel w Księdze Rodzaju jak jest też miastem, w którym panował Nimrod. Znaczenie 

„pomieszania” wprost odnosi się do sensu przypowieści, gdyż przyświecająca budowniczym idea 

odbierana jako chęć zrównania się z Bogiem została zaprzepaszczona przez pomieszanie języków. 

Przypowieść wydaje się być stworzona na potrzeby dostarczenia czytającym pewnej nauki, ale 

ludzie w tej opowieści osnutej wokół fikcyjnych wydarzeń doszukują się rzeczywistych. Zdaniem 

archeologów biblijna wieża Babel to ziggurat Etemenanki, czyli „fundament nieba i ziemi”, który 

wznosił się w kompleksie świątynnym Esagila w starożytnym Babilonie. Ruiny w 1899 roku odkrył 

Robert Koldewey, domniemający, że była to mityczna wieża. Na tym przykładzie widać chęć 

dążenia ludzkości do urzeczywistnienia, wydaje się, wyśnionej wizji. W ten dyskurs wpisuje się 

Borges, który rozpoczyna swój tekst od opisu, zdaje się, namacalnej budowli, przechodząc do 

refleksji nad życiem człowieka. 

Autor, kreśląc w swoim dziele przestrzeń biblioteczną, naśladuje rzeczywistość, jednocześnie 

wprowadzając wrażenie odrealnienia. Nie wyznacza tej przestrzeni żadnych granic 

powierzchniowych. Zagłębianie się w struktury biblioteki jest więc nieskończone, wymaga 

docierania do kolejnych elementów jej struktury. Od samego początku tego tekstu czy opowiadań 

Fikcji, czytelnik odczuwa niepewność: nie wie, czy przedstawiony świat jest prawdziwy, czy 

wymyślony, co stworzył Bóg, a co umysł człowieka, co jest samonapędzającą się machiną, a co 

zbiorem ułomności. Autor mnoży kolejne motywy i symbole, wprowadza liczby, nadając im 

znaczenie, ale nie tłumacząc, skąd się wzięły.  
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5. Biblioteka na miarę człowieka – wzorcowy budynek wg Umberto Eco 

„Dlaczego dostęp do półek jest ważny? Otóż jednym z nieporozumień, jakie dominują nad 

pojęciem biblioteki, jest pogląd, że idzie się tam po książkę, której tytuł się zna. Rzeczywiście, często 

się zdarza, że idzie się do biblioteki, bo chce książki o znanym tytule, ale główną funkcją biblioteki 

(…) jest odkrywanie książek, których istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla 

nas niezwykle ważne”88 

 

Umberto Eco jest nie tylko powszechnie uznanym włoskim pisarzem, autorem 

bestsellerowych książek, ale również filozofem, semiotykiem, językoznawcą, teoretykiem literatury 

i wreszcie bibliofilem. W swojej twórczości poruszał zagadnienia związane z kulturą masową z 

wrodzoną sobie erudycją i jednocześnie oryginalnym poczuciem humoru.  

10 marca 1981 roku z okazji dwudziestopięciolecia Biblioteki Miejskiej w Mediolanie, 

mieszczącej się w Palazzo Sormani, wygłosił odczyt, którego tematem była biblioteka, a właściwie 

antybiblioteka, gdyż w oryginalny sposób, poprzez przedstawienie negatywnego wzorca, chciał 

pokazać swoje spojrzenie na tę instytucję. Wystąpienie okazało się na tyle dużym sukcesem, że tekst 

został wydany w formie papierowej. Mimo upływu lat wciąż do niego powracają nie tylko 

czytelnicy, ale również bibliotekarze i architekci. Zawarte w nim tezy są w niektórych miejscach 

nadal aktualne, a spojrzenie na wizję, jak ją określił pisarz: „biblioteki na miarę człowieka”, 

intrygujące i wartościowe zarazem.  

Umberto Eco zaczął swój odczyt od przywołania Biblioteki Babel Jorge Luisa Borgesa, a więc 

biblioteki – wszechświata, struktury nieokreślonej, nieskończonej, złożonej z galerii wypełnionych 

regałami. Dla Eco taka wizja była przerażająca, osadzona zarówno w przeszłości (odwoływała się 

do jego doświadczeń z młodości, gdy gubił się w bibliotece), jak i w teraźniejszości (gdy wiele 

placówek przypomina labirynt swą plątaniną korytarzy i głębokich sal), będąca także patrzeniem w 

przyszłość, szukaniem wzorca biblioteki idealnej. Pisarz niejednokrotnie wchodził w polemikę z 

Borgesem, ale i uznawał, że jego wypowiedź jest konfrontacją z biblioteką argentyńskiego pisarza. 

Eco, zaproszony do wypowiedzenia się na temat funkcjonowania bibliotek, zastanawiał się 

nad swoimi wrażeniami z obiektów, z których korzysta lub miał okazję korzystać. Sięgając w 

historię istnienia instytucji, zauważył, że jej funkcjonowanie zmieniało się wraz ze zmieniającym 

się światem. Od idei przechowywania wartościowych zbiorów, poprzez ich przepisywanie, po 

oferowanie do czytania. Szybki przegląd stał się dla pisarza podstawą do przedstawiania 19 punktów 

dotyczących modelu źle funkcjonującej fikcyjnej biblioteki. Ten antyprzykład miał w jaskrawy 

sposób pokazać, czego należy unikać, na co zwracać uwagę przy tworzeniu planu nowoczesnego 

obiektu. W swoim tekście pisarz zachował swobodny charakter wypowiedzi, nie chcąc zabierać 

głosu z pozycji naukowca, raczej osoby, która jest bibliofilem.  

Eco zwraca uwagę na podstawowy element wyposażenia biblioteki, czyli katalog książek, 

który przy zbyt skomplikowanej strukturze staje się dla bibliotekarza i użytkownika odpychający. 

Tymczasem istotny jest łatwy dostęp do książki, szybki czas dostarczenia jej do czytelnika od 

momentu zamówienia.  

Pisarz jest przeciwnikiem kopiowania książek, czemu daje wyraz w jednym z punktów, 

komentując ideę pojawiania się kserokopiarek w przestrzeni czytelniczej. Jego zdaniem przestrzeń 

czytelni powinna być pełna ograniczeń np. zakazywać spożywania jedzenia i picia kawy nad 

stanowiskiem. Bibliotekarz powinien patrzeć na użytkowników podejrzliwym okiem, czytelnika 

widząc jako wroga, nieroba i złodzieja. Uznawać, że naprawdę wartościowi ludzie są w pracy, a nie 

siedzą nad książką. Rola bibliotekarza powinna być względem odbiorcy bierna. W zabawny sposób 

Eco punktuje bariery dla osób niepełnosprawnych i ograniczenia w dostępności do budynku, a także 

dotyczące wygody w jego użytkowaniu.89 

                                                      

88 Eco. U., O bibliotece, Świat Książki, Warszawa, 2007, s. 27 – 28 
89 Tamże, s. 10 – 21 
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Dalej Eco zaprasza czytelnika do posłuchania o dwóch przykładach bibliotek, które regularnie 

odwiedzał i które są bliskie pozytywnemu modelowi instytucji. Są to placówki uniwersyteckie 

Sterling Library w Yale i (ówcześnie nowa) biblioteka w Toronto. Pierwsza to neogotycki klasztor, 

a druga to otwarty w 1973 roku brutalistyczny gmach. Eco spędził dużo czasu, pisząc powieść na 

Uniwersytecie w Toronto, a klatka schodowa tajnej biblioteki z powieści Imię róży jest szczególnie 

podobna do tej w Bibliotece Robarts. O ile estetyka budynków może wzbudzać dyskusje, to dla 

pisarza najważniejsze były zasady i sposób funkcjonowania instytucji, które ‒ mimo dużej 

stylistycznej odmienności ‒ mu odpowiadały.  

Najważniejsza dla filozofa jest wygoda w użytkowaniu obiektu, stąd dużą wagę przykłada do 

długich godzin otwarcia, podkreślając, że krótki czas działania placówek sprawia, że osoby, które 

mają czas wieczorem lub w weekendy, jak on, są wykluczone. Komfort użytkowania biblioteki to 

przede wszystkim czytelna systematyka i sposób katalogowania, który w starszym obiekcie był 

staromodny, a w nowym bardziej zaawansowany technologiczne, ale w obu przypadkach 

pozostawał przejrzysty, umożliwiając proste odnalezienie tytułu.  

 
III.3. Robarts University of Toronto Library (projekt Warner, Burns, Toan & Lunde) to obiekt 

zrealizowany w latach 60. XX w. w stylu brutalizmu. Instytucję przywołał Umberto Eco, jak 

przykład wzorcowej pod względem komfortu użytkowania 

Za atut placówek pisarz uznaje łatwy dostęp do regałów, chociaż zauważa, że w starszym 

obiekcie generuje to bardzo długie aleje wypełnione meblami, stąd łatwo jest się zgubić. 

Mankamentem, który wynika z architektury, jest ograniczony dostęp do światła naturalnego, czego 

nie ma w placówce nowszej. Tam przestrzeń jest jasna, co sprzyja również wygodniejszej lekturze 

przy stanowisku czytelniczym. Ta, dla autora Imienia róży, powinna być dostosowana do jego 

potrzeb. Lubi on, gdy czytelnie działają w połączeniu z miejscami posiłków czy barami, gdzie 

można nie przerywając pracy, „zasiąść za stołem przy kawie i ciastku (…), a wszystko bez żadnej 

kontroli”.90 

W osobnym rozdziale Eco zastanawia się nad kopiowaniem książek, używa terminu 

„kserokultura”. Przestrzeń biblioteczna umożliwia kserowanie, oferując nie tylko pojedyncze 

sprzęty, co pomieszczenia przeznaczonej na ten cel. Chociaż Eco dostrzega wiele plusów i sam 

często kseruje interesujące go tytuły, to zastanawia się, co to oznacza dla wydawnictw.  

                                                      

90 Tamże, s. 21 – 29 
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Poszczególne tytuły są bardzo drogie, co zmusza – szczególnie studentów – do ich 

powielania. Notoryczne kopiowanie niszczy zaś oryginalny druk. Autora niepokoi również łatwy 

dostęp do kopiowania, co może prowadzić do tego, że choć łatwo skopiować wiele książek, to może 

być tak, że potem się ich nie  przeczyta. Zauważa, że własnoręczne notatki gwarantowały jednak 

studiowanie lektury.91  

Podsumowując swoje wystąpienie, pisarz powrócił do zaproponowanego przez siebie 

określenia „biblioteki na miarę człowieka”. Zwrócił uwagę, że rozwój instytucji powinien odbywać 

się z ukierunkowaniem na wygodę i komfort użytkowania, uwzględniając postęp technologiczny. 

Zdaje sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie książka w przyszłość stanie się towarem 

luksusowym, a łatwiej dostępna będzie jej reprodukcja, stąd ważne jest wychowanie pokoleń w 

duchu szacunku do książki oraz czynieniu przestrzeni bibliotecznej jak najbardziej przystępną. 

Ważnym jest, by biblioteki nie były miejscami ponurymi i kontrolowanym, a radosnymi i otwartymi. 

Nawet za cenę ryzyka kradzieży, co filozof podkreśla w porównaniu popularności eleganckich, 

kameralnych księgarń względem przestrzeni sprzedaży w supermarkecie.92 

 

„ (…) biblioteka na miarę człowieka to znaczy także biblioteka radosna, zapewniająca 

możliwość wypicia kawy ze śmietanką, zapewniająca również to, iż para studentów usiądzie sobie 

po południu na kanapie i (…) cząstkę flirtu dopełni w bibliotece, biorąc z półki i odstawiając książki 

naukowe; a zatem biblioteka, do której chodzi się chętnie i która przeobrazi się stopniowo w wielką 

machinę spędzania wolnego czasu (…) gdzie można pójść do kina, przejść się po ogrodzie, obejrzeć 

posągi i zjeść obiad z dwóch dań”.93  

 

Odczyt Umberto Eco miał miejsce na początku lat 80. XX wieku w momencie, w którym 

biblioteki dopiero czekała rewolucja komputerowa, krótko po popularyzacji idei otwartego dostęp 

do półek. Mimo że tekst ma już ponad 40 lat, w kilku miejscach pozostaje wciąż aktualny, gdy 

spojrzymy na to, jak zmieniała się biblioteka na przestrzeni ostatnich kilku dekad. O ile cyfryzacja 

znacząco wpłynęła na usprawnienie systemów biblioteczny i wyeliminowała tradycyjne katalogi, to 

największa ewolucja zaszła w sposobie podejścia do przestrzeni bibliotecznej samej w sobie. Ta – 

zgodnie z oczekiwaniami pisarza ‒ nakreślonymi w finalnej części wystąpienia – przypomina dziś 

w większym stopniu kawiarnię niż rygorystyczną salę ciszy. W miejscu skupionych nad lekturą 

studentów są spędzający ze sobą czas użytkownicy. Czytelnie stały się przestrzeniami 

dynamicznymi i elastycznym w sposobie aranżacji i użytkowania.  

Eco mocno obawiał się kultury kopiowania, ale nie spodziewał się, że jest on jedynie etapem 

w dalszym rozwoju technologicznym, bo papierowe woluminy zastąpią nośniki cyfrowe specjalnie 

przygotowywane przez wydawnictwa. Nie znaczy to, że tradycyjny druk zaniknie, bo przywiązanie 

do niego mimo upływu lat nadal jest w społeczeństwie mocne. Pisarz miał rację oczekując większej 

integracji funkcji bibliotecznej z obiektami kultury i rozrywki. Nowe wielofunkcyjne struktury są w 

XXI wieku coraz popularniejsze, zastępują w wielu przypadkach tradycyjne mono funkcyjne 

obiekty. Kontynuacji stanowiska Umberto Eco względem tych zupełnie nowych bibliotek nie 

poznaliśmy. Pisarz zmarł w 2016 roku.  

 

 

 

 

 

                                                      

91 Tamże, s. 31 – 39 
92 Tamże, s. 40 – 46 
93 Tamże, s. 47 
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6. Zielona biblioteka jako promocja zrównoważonego rozwoju 

Tematyka budownictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą 

rolę we współczesnym budownictwie. Wynika to w głównej mierze z profitów, jakie ma inwestor, 

ograniczając zużycie energii, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania budynku, ale też na 

korzyści dla środowiska. Na przestrzeni wieku XX społeczeństwo zaczęło zwracać coraz większą 

uwagę na znaczenie postaw ekologicznych. Ekologia94 przestała być jedynie nauką, ale stała się 

światopoglądem i elementem kultury z nastawieniem nie tylko na badanie, ale wdrażanie rozwiązań, 

które pozwalają ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. W efekcie 

powstały organizacje, jak np. Greenpeace, które stają w obronie zagrożonych gatunków, 

zanieczyszczania środowiska, czy trwonienia jego zasobów. Trend ekologiczny zaczął być obecny 

również w budownictwie, widoczny przede wszystkim w większej świadomości konsumenta, w 

powrocie do stosowania naturalnych materiałów i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. 

Poszerzeniem funkcjonowania działań ekologicznych w architekturze było wprowadzenie koncepcji 

zrównoważonego rozwoju.95  

Początków budownictwa ekologicznego i zrównoważonego należy szukać w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki w okresie kryzysu naftowego lat 70. XX wieku. Przede wszystkim kryzys 

naftowy całkowicie zmienił sposób myślenia o bezpieczeństwie i niezależności energetycznej. 

Wcześniej surowce takie jak ropa i gaz postrzegano jako dostępny towar na rynku i zakładano, że 

dopóki ktoś może zarobić na ich sprzedaży, to będzie je sprzedawał. Amerykanie uznali za istotne 

ograniczenie zużycia energii, ale również myślenie wykraczające w przyszłość, dostrzegli potrzebę 

zmian w podejściu do budownictwa. Przede wszystkim zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia 

lepszych materiałów budowlanych, którego mogłyby być wtórne i poddane recyclingowi. Odpady 

budowlane powinny stać się biodegradowalne, a emisja spalin i innych szkodliwych substancji 

zminimalizowana. Następnym krokiem jest stosowanie rozwiązań prowadzących do mniejszego 

zużycia energii w budynkach. Preferuje się nowoczesne systemy grzewcze, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjne, a także izolacje o niskich współczynnikach przenikania ciepła. Wraz z dalszą 

popularyzacją zrównoważonego projektowania coraz większy nacisk kładzie się na używanie 

zdrowych i naturalnych materiałów wykończeniowych i konstrukcyjnych. Szczególnie z 

uwzględnieniem tych dostępnych lokalnie, ograniczających potrzebę transportu.96 

 

Idee myślenia proekologicznego, budownictwa inteligentnego, pasywnego czy 

zrównoważonego rozwoju posiadają wspólne cele: oszczędne gospodarowanie zasobami 

środowiska i wypracowanie wysokich standardów użytkowych. 

                                                      

94 Słowo „ekologia” utworzone zostało z dwóch słów greckich, a wprowadzone w 1866 roku przez niemieckiego biologa 

Ernsta Haeckela. Ekologia jest przede wszystkim nauką zajmującą się badaniem środowiska, w którym rozwijają się 

gatunki żywe oraz związków, jakie istnieją między osobnikami i ich środowiskiem. W tym celu wprowadza ona pojęcie 

„ekosystemu”, stwierdzając, że w przyrodzie wszystko zależy od siebie i z tego powodu jedynie całościowe ujmowanie 

zjawisk pozwala zdać sobie sprawę ze złożoności świata, w którym żyjemy. Ekologia podejmuje temat zagrożeń, które 

mogą dotykać środowiska, a więc wpływ budownictwa jest zagadnieniem bardzo ważnym, gdyż postęp cywilizacyjny i 

rozwój przemysłowy wprowadzenie w środowisku nieodwracalne zmiany.  
95 Pierwsza definicja zrównoważonego rozwoju sięga roku 1987 i raportu „Our Common Future” opracowanego przez 

The World Comission on Environment and Development. Raport zawiera listę zagrożeń dla przyszłego rozwoju ludzkości. 

Założono, że rozwój zrównoważony ma sens wtedy, gdy jest realizowany przez wszystkie państwa oraz z myślą o 

zaspokojeniu potrzeb obecnych, jak i przyszłych pokoleń. W 1992 roku na Konferencji Narodów Zjednoczonych 

„Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro przedstawiono dokumenty dotyczące idei zrównoważonego rozwoju. Deklaracja 

w sprawie Środowiska i Rozwoju zawiera zasady określające prawa i obowiązki państw w dążeniu do realizacji rozwoju 

zrównoważonego. Agenda 21 (Konferencja Szczyt Ziemi) zawiera między innymi zagadnienia socjalne i ekonomiczne 

oraz dotyczy sposobu ochrony zasobów naturalnych i wzmacniania roli społecznej w realizacji zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z dokumentem  zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi 

oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi. Final documents of the Conference of the 

United Nations - Environment and Development, Rio De Janeiro 1992, Warszawa 1993 
96 Ekologia, a budownictwo (red. L. Runkiewicza, T. Błaszczyńskiego), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 

Wrocław, 2016 s. 5 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Konferencja-Szczyt-Ziemi;3924905.html
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Trzy pryncypia zrównoważonego rozwoju 97: 

 uwarunkowania ekologiczne – ochrona zasobów naturalnych, obniżenie emisji CO2, małe 

oddziaływanie na środowisko, stosowanie materiałów lokalnego pochodzenia i surowców 

wtórnych. Uwarunkowania ekologiczne tworzą otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i 

kulturowe, wpływając na kształtowanie architektury zrównoważonej. Wzajemnie 

oddziaływujące na siebie systemy: środowisko geograficzne i sztuczne tworzą jeden 

nadsystem przyrodniczo-techniczny, do którego odnosi się współczesna ekologia. 

 

 uwarunkowania ekonomiczne – przystępne i konkurencyjne koszty inwestycji i eksploatacji 

w cyklu życia budynku z wyraźnym wskaźnikiem zwrotu z inwestycji. Zrównoważony 

rozwój wymusza nowe podejście do rachunku ekonomicznego inwestycji, w którym należy 

brać pod uwagę koszty zniszczenia środowiska naturalnego. Tradycyjna ekonomia pojmuje 

środowisko naturalne jako źródło dóbr wolnych, a profity jako dochód. Idea zrównoważonego 

rozwoju każe uznawać takie podejście jako konsumpcję i obniżenie jakości życia. Utrata 

wartości naturalnych zasobów, zanieczyszczenie środowisko powodowane działalnością 

człowieka, starty niewymierne Pogorszenie aspektów estetycznych krajobrazu przekładają się 

na pogorszenie stanu zdrowia ludności. Zrównoważona ekonomia obejmuje szeroko pojętą 

oszczędność, ograniczenie zużycia energii, surowców i materiałów oraz ograniczenie 

powstawania odpadów stałych, emisji zanieczyszczeń, jak również redukcję transportu i 

preferowanie rozwiązań proekologicznych. 

 

 uwarunkowania społeczne – zdrowe i przyjazne dla użytkowników i otoczenia. 

Uwarunkowania społeczne mają duże znaczenie dla tempa i zakresu wdrażania idei 

zrównoważonego rozwoju, a stosowanie właściwych decyzji projektowych skutkuje 

odpowiednim mikroklimatem budynku, zdrowotnością, komfortem użytkowania i 

doznaniami estetycznymi 

 

Norman Foster krótko podsumowuje idę zrównoważonego rozwoju:   

Jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem.98 

 

Obiekty architektury zrównoważonej należy rozważać w cyklu ich funkcjonowania tzw. Life 

Cycle Assessment (LCA).99  Właściwe podejście do cyklu życia budynku polega na wyjściu poza 

standardowe myślenie. Ponadto na analizie zastosowanych materiałów, technologii, ale również 

charakteru funkcji, tak, aby brać pod uwagę ich wady i zalety, uwzględniając przyszłość.  

                                                      

97 L. Kamionka, Architektura zrównoważone i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny, Wydawnictwo 

Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012, s 20 – 24 
98 D. Sudjic, Norman Foster A life w architecture, Weidenfeld & Nicolson, 2010, Norman Foster jest założycielem i 

prezesem pracowni jednej z najbardziej znanych pracowni architektonicznych na świecie Foster+Partners.                          

Pracownia otrzymała kilkaset nagród i wygrała ponad 90 międzynarodowych i krajowych konkursów, a jej biura 

funkcjonują w ponad dwudziestu krajach na całym świecie. Brytyjski architekt został laureatem 21. Pritzker Architecture 

Prize w 1999 i otrzymał nagrodę Premium Imperiale za osiągnięcia w architekturze w 2002 r.. Wcześniej w 1983 r. został 

odznaczony za działalnością na polu architektury Królewskim złotym medalem, w 1991 r. złotym medalem Francuskiej 

Akademii Architektury, a w 1994 r. wyróżniony przez Amerykański Instytut Architektów. W 1990 Normanowi Fosterowi 

w Dzień Urodzin Królowej został przyznany tytuł szlachecki, a w 1999 r. nadany dożywotni tytuł lorda. 
99 Określenie cyklu życia należy rozumieć jako świadome podejście do projektowanie i realizacji, mające na uwadze dobro 

miejsca, w którym obiekt ma się pojawić i jego wpływu na warunki klimatyczno-przyrodnicze. Istotny jest etap 

planowania i określenia potrzeb inwestora, aby wprowadzona funkcja spełniała nie tylko doraźne potrzeby, ale również te 

przyszłe. Etap kolejny to projektowanie, czyli przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wielobranżowej i 

implementacja przyjętej strategii projektowej. Ta strategia powinna uwzględnieniać czynniki ekologiczne, ekonomiczne i 

społeczne. Etap budowy obejmuje realizację i oddanie budynku do użytku. Uwzględnia użytkowanie, jak również zmiany 

i potencjalne przekształcenia w formie lub funkcji budynku. Cykl powinien zakładać etap ewentualnej likwidacji i 

rewitalizacji terenu z założeniem odnowy miejsca. L. Kamionka, Architektura zrównoważona i jej standardy na 

przykładzie wybranych metod oceny, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012 s. 30 
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Minimalizacja wpływu realizacji na środowisko nie jest więc brana pod uwagę jedynie przez 

pryzmat realizacji, ale również funkcjonowania, napraw i potencjalnego wyburzenia obiektu.                      

W praktyce cykl życia bierze się pod uwagę badanie ilościowe tzw. embodied energy, która jest 

przypisana do elementu zastosowanego w obiekcie. W miarę, gdy zwiększamy wykorzystanie 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych np. słońca, wiatru, źródeł geotermalnych, czy biomasy, 

dodatkowym przedmiotem poddawanym ocenie staje się badanie ilościowe energii tzw. embodied 

emissions, powstałych podczas cyklu np. tlenku węgla, siarki czy azotu.  

Dla uporządkowania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, a także w ramach pomocy 

praktycznej dla inwestorów i projektantów powstały systemy certyfikacji wielokryterialnej - 

narzędzia w formie międzynarodowych metod oceny budynków i ich wpływu na środowisko i 

człowieka biorąc pod uwagę triadę uwarunkowań. Ocena pozwala określić, w jakim stopniu 

budynek w całym swoim cyklu życia, czyli od projektu, poprzez budowę, eksploatację, aż po 

rozbiórkę oddziałuje na środowisko naturalne. Jego wpływ na człowieka mierzony jest poprawą 

jakości środowiska wewnętrznego budynku. Niezwykle istotne jest więc, aby ‒ oprócz realizacji i 

eksploatacji budynku ‒ myśleć również o tym, aby pozostawał w swoich rozwiązaniach 

funkcjonalnych elastyczny, mógł dopasować się do zmieniających się czasów, ale też był technicznie 

zaawansowany. Powinien móc sprostać zmieniającym się standardom dotyczącym np. przegród 

termicznych czy akustycznych. Najczęściej stosowane to BREEAM100, LEED101 i WELL102 

(kolejność alfabetyczna).  

O ile systemy BREEAM i LEED można podsumować jako koncentrujące się na 

wymienionych powyżej obszarach, o tyle piąty certyfikat – WELL Building Standard – skupia się 

na zdrowiu, komforcie i samopoczuciu użytkowników budynku, dzięki czemu może funkcjonować 

samodzielnie bądź jako uzupełnienie któregoś z pozostałych. Wielokryterialność odnosi się do 

kategorii, które należy uwzględnić po przystąpieniu do procesu certyfikacji. Zalecana jest praca 

interdyscyplinarna np. ścisła współpraca architekta z architektami krajobrazu, botanikami, 

ekologami, akustykami, firmami od innowacji itp. Systemy oceny różnią się pod względem 

podejścia do funkcji i celu, mogą być stosowane do planowania i projektowania, budowy, 

eksploatacji i konserwacji, remontu i ewentualnych faz rozbiórki zielonego budynku.  

Certyfikacja ma na celu nie tylko doprowadzić do realizacji budynku, który ma ograniczone 

zużycie energii, ale spowodować, by proces realizacji był przeprowadzony z poszanowaniem 

środowiska, minimalizując emisję spalin.103 

                                                      

100 W roku 1990 w Wielkiej Brytanii nastąpiła pierwsza edycja systemu BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assesment Method) wprowadzona przez BRE Global. Pojawienie się narzędzi certyfikacji w Wielkiej 

Brytanii spowodowane było nie tylko troską o środowisko, ale chęcią większej kontroli nad placem i prowadzeniem 

budowy. Bazą systemu jest 8 zagadnień: management, health and wellbeing, energy, transport, water, materials, land use 

and ecology, pollution and waste, innovative. Ocenie poddawany jest wpływ budynku na środowisko podczas i w trakcie 

realizacji. Istotny jest nie tylko sam budynek, ale też transport, plan ruchu i dostaw czy odpowiednia gospodarka odpadami. 

Wiele kryteriów dotyczy rozwiązań technicznych i formalnych w odniesieniu do zdrowia i samopoczucia człowieka, jak 

np. zapewnienie odpowiedniej ilości światła dziennego, jakości wewnętrznego powietrza, ciepła, akustyki itp. Certyfikacja 

zachęca do stosowania materiałów, które wytworzone zostały ekologicznie, pozyskane lokalne lub z odzysku. Zdobyte 

punkty przekładają się na oceny; https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/ 
101 W 1993 roku w Stanach Zjednoczonych powstał system LEED Leadership w Energy and Environmental Design). 

(projekt aktywistów zrzeszonych w organizacji U.S. Green Building Council miał wprowadzić standard, którego celem 

było zminimalizowanie negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, ale również dążenie do uzyskania 

energooszczędności obiektu. Metoda ocenia budynek wg następujących kryterió[w:] zrównoważona lokalizacja i 

integracja ze środowiskiem, efektywna gospodarka wodna, energia i atmosfera, surowce i materiały, proekologiczność i 

komfort użytkowania, innowacyjność i jakość rozwiązań projektowych oraz priorytety regionalne. W każdej kategorii 

przydzielane są punkty, które są następnie sumowane. Ostateczna sumaryczna liczba zebranych punktów wskazuje na 

osiągnięty poziom certyfikacji ‒ zwykły, srebrny, złoty oraz najwyższy platynowy; https://www.usgbc.org/leed/why-leed  
102 WELL Building Standard to system certyfikacji wielokryterialnej budynków wprowadzony przez firmę Delos na 

przestrzeni lat 2007-2014  w Stanach Zjednoczonych. System opracowano w taki sposób, żeby można go było używać w 

połączeniu z innymi systemami, przede wszystkim LEED, ale także BREEAMi. WELL skupia się na zdrowiu i komforcie 

użytkowników budynków. Składa się z szeregu funkcji, zawiera wskaźniki wydajności, strategie projektowania i 

wykonawcze, które służą regulacji różnych aspektów wpływających na zdrowie, komfort i świadomość użytkowników; 

https://www.wellcertified.com/certification/v2/ 
103 World Green Building Concil website; https://www.worldgbc.org/what-green-building 

https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
https://www.usgbc.org/leed/why-leed
https://www.worldgbc.org/what-green-building
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7. Green Library Movement 

Aby usprawnić założenie wprowadzania zrównoważonych rozwiązań do budownictwa, 

powstała instytucja Green Building Councils (GBC), niezależna organizacja non-profit zrzeszająca 

przedsiębiorstwa i organizacje działające w branży budowlanej. GBC zdefiniowało hasło „zielony 

budynek”, który w swoim projekcie, budowie i eksploatacji zmniejsza lub eliminuje negatywny 

wpływ na nasz klimat i środowisko naturalne, a także może wywierać wpływ pozytywny. Zielone 

budynki mają chronić cenne zasoby naturalne i poprawiać jakość naszego życia. 

Koncepcja Green Library Movement pojawiła się na początku lat 90. XX wieku w USA, gdzie 

amerykański oddział GBC zwrócił uwagę, że to budynki bibliotek, przez wzgląd na swoją 

pedagogiczną misję, mogą stanowić znakomity przykład dla pokoleń. Podkreślano, jak ważne dla 

człowieka jest środowisko i jednocześnie eksponowano rozwiązania energooszczędne. 

Idea Green Library Movement w pierwszym okresie dotyczyła głównie bibliotekarstwa, 

sposobu prowadzenia działalności bibliotecznej, dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

promowania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Następnie inicjatywa poszerzyła się o 

zagadnienia związane z budownictwem. Analizowano możliwości zastosowania zielonych 

rozwiązań w już istniejących obiektach. Popularny wówczas stał się trend tzw. zazieleniania 

bibliotek. Kolejne nowe budynki, które miały powstać, brały już pod uwagę doświadczenia 

poprzednich. Twórcy ruchu poprzez realizacje chcieli pokazać, w jaki sposób można minimalizować 

negatywny wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie budować współczesne, atrakcyjne i 

energooszczędne budynki.  

W 1991 r. ukazał się numer The Wilson Library Bulletin’s poświęcony bibliotece i środowisku 

zewnętrznemu. W artykule The Green Librarin S. LeRue wskazała, w jaki sposób należy wspierać 

ochronę środowiska zarówno w domu, jak i w bibliotece. T. Watson w Finding the Trees w the 

Forest: Environmental Information Sources stworzył katalog grup, organizacji, publikacji, które 

składały się na aktualny stan wiedzy na temat środowiska. A. Eagan w artykule Noise w the Library: 

Effects and Control zwróciła uwagę na problem hałasu i rolę akustyki w funkcjonowaniu bibliotek. 

Artykuł The library as an Environmental Alternative Among Other Things) autorstwa S. Smitha 

poruszał natomiast zagadnienia ochrony zarówno środowiska naturalnego, jak i wartościowej 

funkcji biblioteki. Artykuły zyskały szeroki oddźwięk w środowisku i trafiły na podatny grunt 

budowania świadomości ekologicznej w Stanach Zjednoczonych. Powstało m.in. wydawnictwo 

poświęcone temu zagadnieniu, stworzone przez organizację non-profit Green Library w Berkeley w 

Kalifornii wraz z bibliotekarzami z University of Idaho w Moscow, mające uświadamiać 

społeczeństwo na temat polityki środowiskowej.  

W 1993 r. w magazynie Assistant Librarian ukazał się artykuł Green Librarianship: A Revolt 

against Change napisany przez C. Attona, który opisywał, czym jest zielone bibliotekarstwo w USA, 

i wskazał je jako przeciwwagę dla komercjalizacji i konsumpcjonizmu, jaki pojawi się w modelu 

bibliotekarstwa w innych krajach. Library Journal, założone w 1876 r. czasopismo przeglądowe 

dotyczące różnych aspektów pracy bibliotekarzy, zaczęło również umieszczać informacje na temat 

budynków bibliotek, które realizowane były w duchu zielonej architektury. W 2003 r. ukazał się 

artykuł The New Green Standard autorstwa B. Browna, który zielone biblioteki wskazał jako trend 

w budownictwie amerykańskim. W niedługim czasie powstała strona internetowa 

www.greenlibraries.org zbierająca informacje na temat zrealizowanej zielonej architektury 

bibliotek. Na przestrzeni lat zauważalne są konferencje, warsztaty, nowe strony z bazą bibliotek, a 

także szereg kolejnych artykułów i wydawnictw pogłębiających refleksję nad tą tematyką104.   

Celem wyznaczonym dla budownictwa ekologicznego stało się, obok ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery czy obniżeniu zużycia energii konwencjonalnej, również 

edukowanie społeczeństwa.  

                                                      

104 M. Antonelli, The Green Library Movement: An Overview and Beyond, Electronic Green Journal, Volume 27 1/2008 
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Świadomość społeczeństwa na temat wpływu budownictwa na środowisko była wówczas 

znikoma. Proces budowy, wytwarzanie i transport materiałów budowalnych, eksploatacja, hałas, zła 

gospodarka odpadami przyczyniają się do zachwiania równowagi w przyrodzie. Na przestrzeni 

ostatnich lat obniżenie zużycia energii w budynkach poprzez dostarczanie jej w sposób 

niekonwencjonalny można uznać za coraz bardziej istotny cel projektowania. Alternatywą dla ropy 

naftowej, węgla kamiennego czy gazu ziemnego stały się energia słoneczna, wiatrowa, wodna, 

geotermalna czy biomasy. Podczas gdy surowce konwencjonalne nie są niekończące się, a ich 

pozyskanie staje się coraz trudniejsze i kosztowniejsze, korzystanie z niekonwencjonalnych źródeł 

energii jest zaletą, gdyż jest przyjazne dla środowiska i zwiększa komfort eksploatacji budynku105.   

U.S. GBC charakteryzuje bibliotekę jako budynek zaprojektowany w taki sposób, aby 

minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnym podnoszeniu 

jakości środowiska tzw. wewnętrznego, zwracając uwagę na wpływ realizacji budynku na 

lokalizację i ekologiczne jej wykorzystanie, na aspekt gospodarki wodnej i energetycznej, aż po 

świadomy wybór materiałów czy gospodarkę odpadami106.   

 

Idea Green Library Movement wskazuje nie tylko na polu budownictwa obiektów 

bibliotecznych, ale i w skali globalnej, jak ważne jest dziś projektowanie z myślą o przyszłości, z 

naciskiem na komfort użytkownika i ergonomiczne oraz energooszczędne funkcjonowanie 

budynków, jak również realizację z szacunkiem dla środowiska. Ważny jest też czynnik innowacji, 

który prowadzi do indywidualizacji budynków oraz zachęca architektów do korzystania z nowych 

technologii lub szukania rozwiązań związanych z tradycyjnym rzemiosłem lokalnym, z 

wykorzystaniem naturalnych surowców.  Zastosowanie innowacyjnych proekologicznych 

rozwiązań w projekcie daje największe możliwości architektowi, który powinien korzystać nie tylko 

ze współczesnych ułatwień technicznych, ale również z rozwiązań regionalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

105 Homo Naturalis – Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Polska, 2010, s 94 
106 About green building, World Green Building Concil; https://www.worldgbc.org/what-green-building) 

https://www.worldgbc.org/what-green-building
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8. Amerykańskie wzorce 

Stany Zjednoczone Ameryki, rozumiejąc negatywne skutki agresywnego rozwoju 

urbanistycznego, aktywnie wypełniają zalecenia zrównoważonego rozwoju, wypracowując 

odpowiednie systemy działania. Kluczem udanego dalszego rozwoju społeczeństwa jest rozwój 

miast w oparciu o ich potencjał, przy rozumieniu zagrożenia dla środowiska, jakie niesie ze sobą 

działalność człowieka.  

Promowanie rozwiązań proekologicznych poprzez najważniejsze obiekty kulturalne miało 

pokazać ludziom szerokie spektrum rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, a jednocześnie 

tworzyć atrakcyjne i przyciągające odbiorców budynki. Pomocne w tym aspekcie było zlecenie 

projektów znanym biurom architektonicznym. Sprawiło, że obiekty zwracały uwagę również w 

środowisku branżowym. Efektem jednej z takich współpracy jest główna biblioteka miejska w 

Seattle, która równocześnie ugruntowała pozycję biura architektonicznego OMA107 na arenie 

światowej.  

Już w momencie realizacji, w 2004 roku, budynek Seattle Public Library (projekt OMA + 

LMN Architects) został okrzyknięty ikoną światowej architektury, a przez kolejne lata odwiedzany 

był tłumnie przez turystów z całego świata. Stało się tak dzięki stworzeniu oryginalnej, szklanej 

rzeźbiarskiej struktury. Punktem wyjścia dla projektantów była koncepcja, aby każda z funkcji miała 

swoje odzwierciedlenie w skorupie budynku. Duża ilość materiałów o różnym stopniu przezierności 

i eksponowanie wnętrza poprzez sztuczne oświetlenie miało pokazywać biblioteką nie jako 

tradycyjny budynek, a jako żyjącą i zmieniającą się maszynę. Idei towarzyszył pomysł otwartych 

planów kondygnacji, gdzie poszczególne funkcje przenikały się, również dzięki wykorzystaniu 

zmiennych poziomów posadzki. Było to nowoczesne podejście do funkcji biblioteki, zrywające z 

jej klasyczną formą, a bliższe estetyce obiektów widowiskowych.  

Budynek uzyskał „srebrny” poziom certyfikacji LEED, a The American Council of 

Engineering Companies (ACEC) of Washington przyznała bibliotece nagrodę Platinum Award za 

innowacyjność i inżynierię jej rozwiązań strukturalnych. Ponad 20% produktów budowlanych 

użytych w realizacji zostało wyprodukowanych w promieniu 500 mil od Seattle, a ponad 75% 

odpadów z rozbiórki i budowy zostało poddanych przetworzeniu. Aby ograniczyć straty energii, 

obiekt wykorzystuje automatyczne sterowanie oświetleniem. Poprzez dosadzenie drzew wokół 

budynku zmniejszono tzw. „efekt wyspy ciepła”. Zagospodarowanie obejmuje również specjalnie 

dobraną, odporną na suszę roślinność niską, której nawadnianie odbywa się dzięki wodzie opadowej 

zbieranej do zbiornika.  

III.4. Seattle Public Library (projekt OMA + LMN Architects 

                                                      

107 OMA – holenderskie biuro architektoniczne założone w 1965 roku przez Rema Koolhaasa, architekta i publicystę, 

laureata Nagrody Pritzkera z 2000 roku  i Nagrody Miesa van der Rohe 2005 za Ambasadę Królestwa Niderlandów w 

Niemczech. Koolhaas jest jednym z najbardziej wpływowych architektów współczesnych, zarówno przez wzgląd na jego 

architekturę, jak i wiele publikacji oraz wykładów. 
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Stany Zjednoczone posiadają rozwiniętą sieć bibliotek tzw. dzielnicowych, które często 

prezentują wysoki poziom estetyki i rozwiązań technologicznych. Stworzenie nowoczesnych, 

atrakcyjnych budynków nie tylko w centrach miast, ale również na peryferiach, miało ożywić 

lokalną społeczność. Takim przykładem jest sąsiedzki dla efektownego budynku autorstwa OMA, 

zrealizowany w 2005 roku, obiekt dla dzielnicy Ballard.  

Obiekt Ballard Branch of The Seattle Public Library (projekt Bohlin Cywinski Jackson 

Architects) prezentuje mniejszy budżet, inną skalę i zarazem skromniejsze podejście do formy, 

jednocześnie udanie wpisując się w podmiejski kontekst oraz wdrażając ‒ mimo braku przystąpienia 

do certyfikacji ‒ efektywne rozwiązania proekologiczne. Sukces obiektu w środowisku branżowym 

potwierdziły liczne nagrody i wyróżnienia. W 2006 roku budynek został umieszczony przez Komitet 

Amerykańskiego Instytutu Architektów ds. Środowiska na liście 10 najlepszych zielonych 

projektów.  

Charakterystycznym elementem koncepcji jest uniesiony na drewnianych belkach, 

oryginalnie wygięty i w różnym stopniu wystający poza obrys ścian, dach. Zielony, ekstensywny 

stropodach pozwala ograniczyć straty ciepła i ilość wody deszczowej, która dotrze do kanalizacji 

burzowych. Architektom zależało, aby wszystkie pomieszczenia były doświetlone światłem 

naturalnym, co ograniczy korzystanie z oświetlenia sztucznego. Podwinięte, wychodzące na 

zewnątrz belki umożliwiają lepszy dostęp światła do wnętrza, jednocześnie ograniczając 

przegrzewanie się wnętrz i osłaniając przeszklenia od warunków atmosferycznych. Dodatkowo 

wysoka przestrzeń czytelni doświetlana jest poprzez świetliki. Energooszczędność budynku 

widoczna jest nie tylko dzięki stosowaniu drewna czy zielonemu dachowi, ale także przez widoczne 

na dachu panele słoneczne. Zastosowano energooszczędne oświetlenie i czujki ruchu. W toaletach 

znajdują się bezwodne pisuary. Wiele materiałów użytych do realizacji np. wykładzin, szkła, paneli 

sufitowych, wykonana została w oparciu o surowce wtórne.  

 
III.5. Ballard Branch of Seattle Public Library (projekt Bohlin Cywinski Jackson Architects) 

Pico Branch of Santa Monica Public Library (projekt Koning Eizenberg Architecture) to 

zrealizowany w 2014 roku niewielki oddział biblioteki miejskiej Santa Monica. Na przestrzeni lat 

władze miejskie i organizacje wspierające zrównoważony rozwój zauważyły, że dobrą praktyką jest 

realizacja budynku w oparciu o konsultacje społeczne i możliwość jego adaptacyjności w 

przyszłości. Stworzona z myślą o byciu tzw. salonem społecznym biblioteka projektowana była z 

uwzględnieniem spotkań i warsztatów otwartych dla mieszkańców. Punktem wyjścia była integracja 

budynku z pobliskim parkiem oraz powiązanie zagospodarowania z lokalnym targiem rolniczym. 

Wartością projektu, obok podstawowej funkcji czytelniczej, było zorganizowane przestrzeni 

wewnętrznej i zewnętrznej o szerokim działaniu socjalnym.  

Kształt budynku, wystające zadaszenia oraz świetliki pozwoliły architektom na odpowiednią 

gospodarkę światłem tak, aby uniknąć montażu dodatkowych rolet na oknach. W efekcie 

pomieszczenia są doświetlone naturalnie, a jednocześnie w porach ostrego słońca zacienione.  
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Zwracające uwagę rzeźbiarsko przykryte przejście składa się z paneli fotowoltaicznych i 

umożliwia pozyskanie energii. Geometryczny dach posiada system zbierania i zarządzania wodą 

deszczową, która wykorzystywana jest między innymi w toaletach. Komfort termiczny w budynku 

zapewnia specjalny system klimatyzacji, który nietypowo zrealizowany jest w ramach podłóg 

podniesionych. Obiekt uzyskał poziom „platinum” certyfikacji LEED. 108 

 
III.6. Pico Branch of Santa Monica Public Library (projekt Koning Eizenberg Architecture) 

Biblioteka im. Leo & Dottie Kolligian (projekt Skidmore, Owings & Merrill LLP Architects) 

jest obiektem zrealizowanym w 2005 roku w ramach kompleksu zabudowy Uniwersytetu 

Kalifornijskiego w Merced. To jedna z pierwszych, dużych realizacji z myślą o promocji zielonego 

budownictwa bibliotek. Realizacja okazała się sukcesem nie tylko na polu architektonicznym, 

oferując projekt o eleganckiej i jakościowej architekturze, ale również na polu promocji postaw 

proekologicznych. Otrzymała nagrody Energy Efficiency Integration Merit Award w 2007 r, Green 

Good Design Award – Chicago Athenaeum w 2009 r. i Design Excellence Awards AIA – Sierra Valley 

Chapter w 2011 r.  

W idei architektów budynek miał stanowić bramę do kampusu. Jego forma skomponowana 

została z trzech elementó[w:] tradycyjnej biblioteki W oparciu o ideę „stacks and carrels”, 

przestrzeni wielofunkcyjnej oraz przestrzeni organizacyjno-społecznej, nazywanej „latarnią”, co 

podkreśla znaczenie obiektu jako puntu odniesienia na mapie kampusu.  

Największym wyzwaniem było usytuowanie w upalnej lokalizacji Doliny Środkowej, gdzie 

temperatury latem mogą osiągać 100 stopni Fahrenheita. Zastosowano kilka strategii łagodzenia 

działania słońca, aby nie rezygnować z atrakcyjnego widoku na otaczający pejzaż. Budynek 

zorientowany został północ-południe, a jego fasady są głęboko osadzone, aby zapewnić duży cień. 

Żaluzje, loggie, zwisy i arkady spełniają swoją funkcję, ponadto decydują o estetyce obiektu i są 

ciekawym rozwiązaniem urbanistycznym, kreującym przestrzeń na styku wnętrza-zewnętrza. Tym 

samym obiekt potwierdza tezę, że często wpływ na formę i funkcję mają uwarunkowania 

geograficzno-klimatyczne i właśnie dzięki nim powstaje interesujący i nieszablonowy efekt finalny.  

Projekt był realizowany z myślą o przyszłości, co jest jednym z pryncypiów zrównoważonego 

rozwoju, który wprost zaleca, aby przygotować koncepcję, zakładając rozwój jednostek. Stąd 

istotnym kryterium była elastyczność w kształtowaniu przestrzeni, podatność na zmiany, jak i 

możliwość dalszej rozbudowy. Budynek o powierzchni 17 000 m² zużywa o 42% mniej wody i o 

50% mniej energii niż porównywalne obiekty. Większość materiałów wykończeniowych, w 

szczególności posadzki i sufity, wykorzystuje surowce pochodzące z odzysku. Prawie 30% 

materiałów użytych do budowy zostało wyprodukowanych lub pozyskanych lokalnie, co 

spowodowało znaczne oszczędności w zakresie transportu i energii. Obiekt uzyskał poziom „złoty” 

certyfikacji LEED. 

                                                      

108 Merlino, K. R. (2008). Ballard Library and Neighborhood Service Center - Seattle, WA by Bohlin Cywinski Jackson 

Architects [EDRA/Places Awards 2008 -- Design]. Places, 20(3). https://escholarship.org/uc/item/70z975t9 

https://archello.com/brand/skidmore-owings-merrill-llp
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III.7. Leo & Dottie Kolligian UC Merced Library (projekt Skidmore, Owings & Merrill LLP 

Architects) 

Punktem wyjścia dla realizacji nowego budynku biblioteki Langara College (projekt Teeple 

Architects) w Vancouver było nie tylko zaspokojenie potrzeb edukacyjno-socjalnych, ale również 

wspieranie idei zrównoważonego budownictwa. Na początku fazy projektowej Teeple Architects 

przyjęło za cel określenie strategii realizacji ekologicznej wizji przyszłości uczelni, opracowując 

generalny master plan. Zielone zagospodarowanie pozostaje nie tylko na zewnątrz, ale jest 

wciągnięte do budynku, wprowadza roślinność i światło dzienne.  

Program funkcjonalny zamknięty został w prostopadłościennej kubaturze, której kondygnacje 

w rzeźbiarski sposób poprzesuwano. Charakterystycznie wysunięte z bryły zostały przede 

wszystkim przeszklona strefa wejściowa i ewakuacyjne klatki schodowe. Uwagę zwraca ostatnia 

kondygnacja, w ramach której po jednej stronie budynku umieszczono w dynamicznie zawieszonym 

fragmencie bryły sale lekcyjne, a po drugiej tarasowo przesunięte poziomy czytelni. Biblioteka 

znajduje się na wszystkich trzech poziomach budynku, zajmując zróżnicowane w kształcie otwarte 

przestrzenie, wypełnione regałami z książkami i stanowiskami pracy indywidualnej. Przylegają do 

nich sale spotkań i lekcyjne. Wszystkie poziomy łączą: klatka schodowa i wycięte w stropie otwory 

doświetlające czytelnie. W parterze, wzdłuż dłuższej elewacji, znajduje się otwarty na pełną 

wysokość budynku korytarz, którego rolą jest dystrybucja świeżego powietrza z wież wiatrowych.  

Architektom zależało, aby poprzez wygląd budynku eksponowane zostały jego cechy 

ekologiczne. Przykładem dach, którego powierzchnia została ukształtowana tak, aby odnosić się do 

ruchu wiatru, który jest kierunkowany i unoszony do tzw. wież wiatrowych, ciągnących powietrze 

do wewnętrznych przestrzeni. Taki sposób gospodarowania wiatrem i wykorzystanie powietrza do 

cyrkulacji wewnątrz budynku jest rozwiązaniem specjalnie przygotowanym dla inwestycji.  

Certyfikacja ekologiczna promuje rozwiązania innowacyjne, zachęcając projektantów do 

poszukiwania rozwiązań, które nie są powszechnie stosowane, a wykorzystują zjawiska natury. Aby 

system idealnie pracował, ważna jest odpowiednia kontrola i nadzór nad stanem pogody. Stąd na 

dachu zaprojektowana została stacja pogodowa, która wykrywa ruch i kierunek wiatru, a także 

analizuje jego prędkość i wilgotność, następnie w zmechanizowany sposób aktywuje okna 

odpowietrzające w wieżach. Powietrze, zanim dotrze do docelowych wnętrz, jest hartowane, dzięki 

przejściu przez parking podziemny. Stosowanie powietrza wg architektów nie jest jedynie 

zamiennikiem konwencjonalnego sposobu ogrzewania i klimatyzacji, ale jest doświadczeniem 

architektury. Wykorzystanie powietrza jest bowiem odczuwalne dla użytkownika obiektu i wpływa 

pozytywnie na jego odbiór przestrzeni i samopoczucie.  

Popularny system HVAC został zastąpiony przez ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem 

źródeł geotermalnych w połączeniu z wentylacją wyporową, co znacznie ograniczyło 

energochłonność. Klimat w obiekcie jest kontrolowany przez system, wspomagany przez 

ogrzewanie i chłodzenie gruntu, które dostosowuje temperaturę betonowej masy termicznej 

budynku. Zużycie energii jest stale monitorowane, a wewnętrze czujniki jakości powietrza 

monitorują i regulują jego ruch, temperaturę, wilgotność czy zawartość CO2.  

https://archello.com/brand/skidmore-owings-merrill-llp
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Projekt uwzględniał również zbieranie opadów wody deszczowej, która trafia do zbiorników 

zlokalizowanych pod budynkiem. Woda wykorzystywana jest do prac ogrodniczych na terenie 

uczelni. Woda burzowa jest przetwarzana wzdłuż elewacji zachodniej z wykorzystaniem specjalnie 

uformowanych kształtek, które ‒ obsadzone roślinnością i kompostem ‒ pomagają w oczyszczaniu 

spływu. Instalacje higieniczno-sanitarne wewnątrz obejmują wykorzystanie wyposażenia o niskim 

przepływie wody. Zastosowano również bezwodne pisuary.  

Projektanci zwracali uwagę na wykorzystywanie przeszkleń w sposób optymalny zarówno 

dla wydobycia atrakcyjności budynku, oferty widoków z wnętrza, jak również dla ograniczenia 

ryzyka przegrzewania się pomieszczeń i uzyskania ‒ zgodnego z wymaganiami systemu oceny 

LEED ‒ stosunku do ścian pełnych. Budynek wykonany jest w technologii betonowej, ale 

mieszanka betonu, która została użyta, zawiera materiały pochodzące z odzysku np. popiół lotny. 

Betonowa masa termiczna magazynuje ciepło i znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na aktywne 

systemy ogrzewania i chłodzenia. Inne używane w projekcie materiały wybierane były tak, aby 

spełniały kryteria proekologiczne, nie generowały zanieczyszczeń przy ich produkcji, nie zawierały 

szkodliwych związków lub wykorzystywały surowce wtórne. Obiekt uzyskał poziom „złoty” 

certyfikacji LEED. 

 
III.8. Langara College Library, projekt Teeple Architects 
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IV. W OBLICZU ZM IAN – KONDYCJA BIBLIOTEK POD KONIE C XX WIE KU  

 

 

 

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” 109  

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

 

1. Postęp technologiczny, a rozwój bibliotek 

Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił gwałtowny postęp technologiczny, który zmienił nie 

tylko sposób funkcjonowania społeczeństwa, ale również projektowania i użytkowania budynków. 

Szczególne miejsce w procesie zmian rozwojowych zajmują technika i komputery. Oczywiście cały 

wiek XX był ciągłym procesem ewolucji, wprowadzał wynalazki, odkrycia naukowe, badał 

zjawiska. Część z nich dotyczyła sposobu wznoszenia budowli, miała wpływ na stronę techniczną 

powstawania bibliotek. Ostatnia dekada XX wieku to szybkie tempo zmian, które było dla człowieka 

z początku wieku XX niewyobrażalne.  

Wystarczy wspomnieć, że szereg czynności został wyparty przez robotyzację. Maszyny zajęły 

miejsce ludzi. Coraz chętniej na co dzień sięgamy po urządzenia, które są bezobsługowe. Obok 

nowoczesnej funkcji są one często gadgetami, produktami estetyzowanymi, a więc nie chodzi tutaj 

już jedynie o innowacyjność, ale również o posiadanie pięknych przedmiotów, jednocześnie 

wpisujących się w nurt zaawansowanej technologii. 

Biorąc pod uwagę przykład rozwoju telefonii komórkowej, można zauważyć, w jaki szybki 

sposób z towaru luksusowego telefony stały się dobrem ogólnodostępnym. I jak szybko z urządzenia 

służącego jednemu celowi – komunikacji interpersonalnej werbalnej ‒ zmieniły się w nasz 

nieodłączny atrybut o różnorodnym zastosowaniu. Nie tylko już dzwonimy czy piszemy krótkie 

wiadomości, ale na stałe mamy kontakt ze światem przez Internet, korzystamy z wielu aplikacji, 

które usprawniają funkcjonowanie. Zamiast książki w tradycyjnej formie, mamy ją za jednym 

kliknięciem w pamięci urządzenia. 110 

                                                      

109 Johann Wolfgang von Goethe był niemieckim poetą, dramaturgiem, powieściopisarzem, naukowcem, czy reżyserem 

teatralnym. Jego twórczość to: m.in. powieści, poezja epicka i liryczna, dramaty, pamiętniki, autobiografia, krytyka 

literacka i estetyczna. Za największe jego dzieło uważane są “Faust” i “Cierpienia młodego Wertera”; 

https://wsjp.pl/haslo/podglad/6198/kto-nie-idzie-do-przodu-ten-sie-cofa  
110 Pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykonany w 1956 roku ważył 40 kilogramów, a w więc trudno wówczas 

było mówić o nim, jako produkcie przenośnym. W 1973 r. w Nowym Jorku firma Motorola rozpoczęła sprzedaż 

pierwszego telefonu komórkowego Dynamic Adaptive Total Area Coverage o mniejszej wadze. - był to 0,8 kg, a 

wielkością przypominał cegłę. Kolejny model, który jednocześnie już mógł zmieścić się do kieszeni to była Motorola 

Micro TAC 9800X, ważąca jedynie 300 gram. Był to również model, który posiadał klapkę. Pierwsza komercyjna i 

bezprzewodowa sieć telefoniczna o nazwie NMT powstała w Finlandii – wówczas przyjęto założenie określenia sieci 

https://wsjp.pl/haslo/podglad/6198/kto-nie-idzie-do-przodu-ten-sie-cofa


80 

 

 Wzrost liczby posiadaczy smartfonów, łatwy dostęp do informacji w Internecie, 

wprowadzanie w przestrzeniach publicznych technologii bezprzewodowych przyczyniły się 

również do zmiany w podejściu do funkcjonowania bibliotek, które po komputeryzacji stanęły przed 

nowymi i jeszcze trudniejszymi wyzwaniami.  

O ile w latach 90. XX wieku przeznaczenie części powierzchni dla stanowisk komputerowych 

wydawało się krokiem bardzo istotnym z punktu widzenia przyszłości bibliotek, tak w wieku XXI 

okazało się, że wielu użytkowników posługuje się już własnym urządzeniem przenośnym, takim jak 

laptop czy tablet, a także jest posiadaczem smartfona. Inny niż kiedyś jest też dostęp do katalogów, 

które nie wymagają wyznaczonego stanowiska, mogą być dostępne poprzez Internet każdym 

miejscu przestrzeni bibliotecznej albo w domu. W efekcie aranżacja przestrzeni znów się zmieniła, 

a przestrzeń oddana komputerom mogła zostać odzyskana.  

USA jest krajem, od którego rozpoczyna się wiele zmian. Tak było również w przypadku 

upowszechnienia stosowania komputerów. Dla zróżnicowanych pod względem zarówno etnicznym, 

jak i ekonomicznym, środowisk była to okazja do awansu społecznego. Komputeryzowały się 

niemal wszystkie instytucje publiczne, władze miast, ośrodki edukacji i kultury – w tym biblioteki. 

Automatyzacja i mechanizacja bibliotek była nieunikniona przez wzgląd na rewolucję 

technologiczną, która nastąpiła w drugiej połowie XIX w. Pierwsze jej przejawy w przestrzeni 

bibliotecznej to urządzenia przyspieszające czynności biblioteczne ‒ regały przesuwne 

umożliwiające zwarte magazynowanie zbiorów, wózki samojezdne, przenośniki, windy, poczta 

pneumatyczne, które usprawniały przemieszczenia zbiorów, oraz nowe karty selekcyjne, które 

przyspieszały wyszukiwanie informacji. Wpływ na poprawę jakości usług bibliotecznych miały 

także powszechnie już stosowane telefony, sygnalizatory, kopiarki i inna aparatura służąca 

doskonaleniu łączności.  Ponadto możliwość kserowania, a także tworzenia mikrodokumentów plus 

cała aparatura restauratorsko-konserwatorska pozwalały poprawić ochronę zbiorów. Inne formy 

zabezpieczeń zbiorów związane były z rozwojem ochrony przeciwpożarowej, montowane były 

coraz bardziej zaawansowane instalacje elektroniczne i czujniki dymu.111 

 

 

                                                      

zerową generacją. W latach osiemdziesiątych xx wieku powstała pierwsza generacja  analogowej telefonii komórkowej, 

czyli 1G, która polegała na dzieleniu obszaru na komórki,  obsługiwane przez mniejsze stacje bazowe. Od tamtej pory 

rozmowy miały swoją ciągłość, dzięki dynamicznemu połączeniu między nadajnikami. W Polsce w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku powstała sieć komórkowa oparta o tę technologię PTK Centertela. W1995 roku korzystało 

z niej 50 tys. ludzi. Technologia 1G szybko stała się niewystarczająca. Powstała sieć, która jest znana użytkownikom 

telefonów do dziś. – określaną telefonią drugiej generacji – GSM Global System of Mobile Communication), jako  nie 

analogowe, przesyłanie, które dało początek wiadomościom tekstowym tzw. SMS-om. Pierwsza wiadomość tekstowa 

została wysłana 3 grudnia 1992 roku. Poprawie uległy również jakość połączeń i roaming, czyli mechanizm umożliwiający 

korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci 

operatora lub dostawcy Internetu. W pierwszych latach działania sieci, czyli okresie końca XX wieku połączenia były 

kosztowne, co przekładało się na ograniczenia w korzystaniu. Dopiero wzrost konkurencyjności rynku, powstawanie 

kolejnych firm, oferujących usługi i produkty przyczyniły się do spadku cen, a więc i zwiększenia popularności tego 

rodzaju komunikacji. Jeden z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się telefonów Nokii – ówczesnego lidera rynku 

usług komórkowych, model 3310, miał swoją premierę w 2000 roku. Obejmował on funkcje dodatkowe, czyli 

niedotyczące rozmów telefonicznych - zegar, budzik, kalkulator, słownik T9 czy wygaszacz ekranu. Elementem 

rozrywkowym była prosta gra wyświetlana monochromatycznie. Trzy lata później Nokia zaprezentowała N-Gage, jeden 

z pierwszych telefonów, który za cel postawił sobie połączenie funkcji konsoli do gry i telefonu, przy czym urządzenie 

wizualnie nie było poręczne i przypominało bardziej konsolę. W odpowiedzi na działalność Nokii pojawiły się kolejne 

firmy, które prezentowały swoje modele. Za rewolucyjną uznaje się działalność firmy Apple, której flagowym produktem 

jest iPhone, który chociaż nie był pierwszym smartfonem, to w 2007 roku wyznaczył nowy kierunek wykonania i 

funkcjonowania telefonów wykorzystujących dotykowy ekran, pozbawionych fizycznej klawiatury. W efekcie telefon 

przestał służyć dzwonieniu, a stał się przenośnym komputerem zamkniętym w małej obudowie. Apple zwracało także 

dużą uwagę na design produktu, a więc telefon stał się również obiektem atrakcyjnym wizualnie, a nie jedynie 

funkcjonalnym gadgetem. Dalszy rozwój technologii i gospodarki sprawił, że dostęp do Internetu w smartfonie nie był już 

luksusem, ale standardem, co miało wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, pozwalając jego użytkownikom być w 

ciągłym kontakcie z bieżącymi informacjami, co w mniej gwałtowny, ale widoczny sposób przyczynił się również do 

zmniejszenia liczby i ilości sprzedawanych gazet i czasopism.  Gołębiewski Ł., Śmierć książki: no future book, 2008  
111 Bibliotekarstwo op. cit.  s. 281 
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Kolejne zmiany przyniosło pojawienie się w połowie XX w. maszyn cyfrowych, a następnie 

komputerów, które swoje zastosowanie znalazły w administracji oraz ogólnej obsłudze procesów 

bibliotecznych, czyli ewidencji i opracowaniu zbiorów, budowie katalogów, rejestracji 

udostępnienia i wyszukiwaniu informacji. Wówczas możliwe stało się stosowanie programów 

informacyjno-wyszukiwawczych, które oferowały szybki dostęp do baz danych.  

Automatyzacja pozwoliła więc na bieżące aktualizowanie katalogów centralnych z 

natychmiastowym dostępem już nie tylko do biblioteki, z której usług się korzystało, ale każdego 

obiektu, który wchodził w skład sieci bibliotecznej. Oczywiście wdrożenie takich programów 

wymagało czasu i energii. Popularyzacja rozwiązań zachodziła stopniowo, w zależności od kraju 

czy też obiektu. Automatyzacja odbywała się poprzez współpracę programistów z bibliotekarzami. 

Zaczęły pojawiać się również gotowe systemy. Inna droga przekazywania informacji to poczta 

elektroniczna oraz telekonferencje, które znacznie poprawiły komunikację pomiędzy różnymi 

jednostkami. Wraz z pojawianiem się tego typu udogodnień naturalnie przewartościowana została 

przestrzeń biblioteczna. Nie były już potrzebne fizyczne katalogi, chociaż oczywiście przez jakiś 

czas jeszcze funkcjonowały.112 

W procesie postępu technologicznego w przypadku bibliotek duże znaczenie miała 

cyfryzacja. Przyniosła stopniową rezygnację z materiałów drukowanych na rzecz ich cyfrowych 

odpowiedników. Wystarczy wspomnieć, że dziś już nie tylko listy tradycyjne wyparte zostały przez 

wiadomości mailowe. Swoją rolę tracą bilety zastępowane odpowiednimi aplikacjami, których 

możemy używać na swoich smartfonach. Część rozwiązań technologicznych była wprowadzana 

powoli i tak też się przyjmowała u odbiorców. Wynikało to z niepewności społeczeństwa i 

uprzedzenia do nowości.  

Od zarania dziejów podstawowym nośnikiem informacji był przede wszystkim papier i druk. 

Teraz tekst wyświetlany jest na komputerach przenośnych, smartfonach, jak również tabletach–

czytnikach specjalnie przygotowanych dla prezentacji książek. 

Pierwszy koncept czytnika e-booków najprawdopodobniej pojawił się w manifeście Boba 

Browna z 1930 roku. Brown po obejrzeniu pierwszego filmu z dźwiękiem uznał, że książka również 

powinna przejść rewolucję. Stwierdził, że filmy ‒ dzięki dźwiękowi ‒ wyprzedziły książki, dlatego 

wydawcy powinni znaleźć nowe środki przekazu.  

Idea Browna polegała w dużej mierze na reformie ortografii i słownictwa, a nie na zmianie 

nośnika. Jego pomysły uwzględniały stosowanie zbitek wyrazowych, zamiast zwykłych słów oraz 

stosowanie znaków interpunkcyjnych w celu symulowania ruchu. Chociaż model zaproponowany 

przez Browna nie był stosowany w czytnikach e-booków, to zwracał uwagę małym rozmiarem i 

dostosowania się do sposobu wyświetlania do wygody czytelnika. W artykule „The Godfeather of 

the E-book” Jeniffer Schuessler opisuje wizje autora: „Maszyna ta pozwalałaby czytelnikowi 

zmieniać wielkość czcionki, unikać zacięć papierem oraz ratować drzewa, jednocześnie czasie 

przybliżając dzień, w którym słowa będą zapisywane bezpośrednio w drgającym eterze”.113 

Za twórcę koncepcji e-booka uznaje się Michaela S.Harta. Zgodnie z jego założeniami 

największą wartością, którą powinien przynieść rozwój komputerów, nie będzie umiejętność 

wykonywania skomplikowanych obliczeń, ale raczej możliwość magazynowania, upowszechniania 

oraz przeszukiwania zbiorów przechowywanych w tradycyjnych bibliotekach. Za pierwszego e-

booka i jednocześnie pierwszą pozycję Projektu Gutenberg Najstarszej na świecie internetowej 

biblioteki cyfrowej) uznaje się Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, która została 

napisana zwykłym tekstem, aby móc ją pobierać i przeglądać na różnych urządzeniach. Kolejne 

teksty wprowadzone przez Harta miały charakter polityczny i historyczny.  

 

                                                      

112 Tamże, s. 282 – 284 
113 J. Schuessler, The Godfather of the E-Reader Published 2010, „The New York Times”, 2010, ISSN 0362 – 4331  

https://www.nytimes.com/2010/04/11/books/review/Schuessler-t.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/0362-4331
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Przez wiele lat pojęcie e-książki nie było skonkretyzowane i odnosiło się w definicji 

encyklopedycznej do każdego elektronicznego dokumentu czy pliku tekstowego opatrzonego 

spisem treści i systemem nawigacyjnym dającym się odczytać na dowolnym urządzeniu 

elektronicznym. Oznacza to, że należałoby rozdzielić plik od umożliwiającego jego odczyt nośnika 

osobnymi nazwami, odpowiednio: e-książka i e-czytnik. E-książka była więc możliwa do 

przeglądania w pierwszej fazie wprowadzenia na komputerach, a następnie zyskała specjalne 

czytniki, które rozwijane były niezależnie przez firmy takie jak np. Kindle, SonyReader, iLiad.  

Jak w przypadku każdej nowoczesnej technologii, ich popularność stopniowo rosła, gdyż była 

uzależniona od Początkowej wysokiej) ceny. Poza tym pierwsze produkty nie działały jeszcze 

idealnie, gdyż usprawnienie technologii zajęło kolejnych kilka lat. W 2006 roku tylko mały odsetek 

odbiorców stać było na posiadanie e-czytnika, a zdecydowana większość wykorzystywała już 

posiadane urządzenia.  

Wysoka cena, trudności w odczytywaniu tekstu, niewielki wybór wydawnictw miały wpływ 

na brak większego zainteresowania nośnikami. Sytuacja zmieniła się wraz z nową przenośną 

pamięcią mającą zastąpić popularne w latach 90. płyty CD oraz upowszechnieniem palmtopów, 

które odczytywały pliki tekstowo-graficzne. Ich wadą był jednak mały ekran i brak komfortu lektury. 

Zaczęto szukać innych rozwiązań — przede wszystkim urządzeń, które formatem przypominałyby 

prawdziwą książkę, a rozdzielczość pozwalałaby bez zmęczenia patrzeć na ekran. Pod koniec lat 90. 

pojawił się Soft Book Reader firmy SoftBook Press, który wyglądem przypominał książkę i 

oferował magazynowanie tekstu, jednak jego wadą – podobnie, jak przy pierwszych telefonach 

komórkowych – był ciężar i brak wygody w użytkowaniu, co miało wpływ na brak jego 

popularności.114 

 
IV.2. Zmiany wizualne i funkcjonalne e-czytnika Amazon Kindle – zdjęcia modeli kolejnych 

generacji pokazują uproszczenie obsługi i minimalistyczną estetykę 

Ostatecznie pozycja wiodącego e-czytnika przypadła Amazon Kindle115 wykorzystującemu 

ekran w technologii E Ink, wprowadzonemu przez firmę Amazon.com na rynek amerykański w 

listopadzie 2007 roku.  

                                                      

114 Urządzenie wyglądem i formatem przypominające książkę, ważące 1,3 kg i mogące magazynować około 1500 stron 

tekstu. Wyświetlacz reagował na dotyk, co pozwalało na „przewracanie kartek”, a dołączone e-pióro umożliwiało 

zamieszczanie notatek. Chociaż sprzęt nie zyskał popularności, to kolejne modele zachowywały jego atuty, a poprawiały 

mankamenty związane z czasem działania baterii i możliwościami technicznymi. Przykładem Rocket eBook firmy 

NuovoMedia, który w pierwszej wersji mieścił do 4000 stron tekstu, był mniejszy, lżejszy, a bateria wystarczała na 40 

godzin; Gołębiewski Ł., Śmierć książki: no future book, 2008 s. 58 
115 Urządzenie korzysta z własnego formatu plików AZW, opartego na standardzie Mobipocket, jak również z własnego 

systemu DRM, odmiennego niż używany w pozostałych Także polskich) wydawnictwach z firmy Adobe. Odczytuje 

również inne formaty e-booków. Jest to przykład integracji urządzenia ze sklepem wirtualnym, oferującym dostęp do 

cyfrowych wydawnictw. Książki można za opłatą ściągnąć, używając wbudowanej sieci Amazon Whispernet. Pierwsza 

wersja, zwana Kindle, zawierała 6-calowy ekran o 4-stopniowej skali szarości oraz 250 MB pamięci wewnętrznej. 

Użytkownicy mogli tworzyć zakładki, zaznaczać i przeszukiwać treści. Od tego czasu Amazon rozwijał i usprawniał 

znacznie swoje urządzenie, wprowadzając ‒ obok głównej ‒ również inne serie poszerzające działania. Kindle Fire nie był 

jedynie czytnikiem książek, ale dotykowym tabletem z kolorowym wyświetlaczem opartym na systemie Android, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/E_Ink
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amazon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobipocket
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_prawami_cyfrowymi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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Kolejne wersje urządzenia znacząco poprawiały jego funkcjonowanie, a pod względem 

wyglądu produkt przypominał większy tablet. Na przestrzeni lat obok podstawowej wersji powstały 

inne modelu, różniące się wielkością, parametrami, charakterem ekranu, aby każdy użytkownik 

mógł wybrać preferowany produkt, dostosowany do jego potrzeb. Podstawą nadal pozostaje 

wyświetlacz, który w najnowszych modelach pozwala na szerokie spektrum regulacji, dostosowuje 

się do panujących warunków oświetlenia w pomieszczeniu i oczywiście zachowuje najważniejszą 

cechę, związaną z brakiem męczenia oczu podczas użytkowania.  

Należy zwrócić uwagę, że smartfon, tablet, czy e-czytnik – niezależnie od spełnianej funkcji 

zachowywały ostatecznie podobną estetykę wyznaczoną przez minimalistyczny detal, smukłość, 

brak ramek i uzyskanie największej możliwej płaszczyzny wyświetlania. 

Ciekawostką pozostaje fakt, że polu rozwoju technologii tradycyjnie drukowane książki nie 

podzieliły losu np. kaset magnetofonowych, które wyparte zostały przez płyty kompaktowe, a 

następnie przez format cyfrowy, który nie musi posiadać fizycznej formy. Można uznać, że 

przywiązanie do książek jest jednak silniejsze, niż w przypadku technologii, gdzie nowsza z większą 

łatwością potrafi zastąpić starszą. Możliwe, że wynika to z jednej strony z przywiązania człowieka 

do książki jako produktu, którego fizyczna forma nadaje mu większe znaczenie estetyczne, a może 

to jedynie z sentymentu do posiadania lub tradycyjnego korzystania, a więc przeglądania, 

kartkowania, oglądania wybiórczego książki – w przypadku nośników cyfrowych czytanie książki 

nie jest doświadczeniem znacząco innym, niż obcowanie z każdą inną treścią informacyjną. Można 

również założyć stwierdzenie, że kontakt z wydrukowaną ilustracją jest innym doświadczeniem, niż 

obraz wyświetlany. Na podobnej zasadzie wizyta w galerii sztuki i zobaczenie obrazu na żywo jest 

nadal bezkonkurencyjne względem galerii wirtualnych, które są dostępne w przypadku niektórych 

instytucji. Proces wypierania poprzez e-czytniki tradycyjnego druku jest więc nadal widoczny, ale 

już nie w tak mocno odczuwalnej skali, jak w pierwszych latach wprowadzenia urządzeń. Za 

przykład stanowi USA. O ile w latach 2008-2010 nastąpił gwałtowny wzrost zakupu e-czytników, 

tak kolejne lata przyniosły zaskakujące spowolnienie, co oznacza, że nadal taka nowość 

technologiczna traktowana jest bardziej, jak ciekawostka. Jednocześnie rynek księgarski w 

tradycyjnej, drukowanej formie powoli odbudowywał swój status np. poprzez wysoką jakość druku, 

czy oprawy, które to elementy stanowiły o atrakcyjności produktu. Co najciekawsze, szczególnie 

dużą popularność druku obserwuje się u ludzi młodych, którzy rodzili się i dojrzewali w okresie 

powszechnego dostępu do technologii. Z kolei polski rynek nowych technologii jest stosunkowo 

młody, a to przekłada się wprost na dosyć małe zainteresowanie e-czytnikami. 116 

Nowa technologia nie tyle nie budzi już tak dużego oporu, co jest oczekiwana. Społeczeństwo 

jest teraz w większym stopniu świadome rozwoju technologicznego. Osoby urodzone przed 1970 r. 

nie odczuwały tak dużych różnic w świecie, jak dzisiejsze pokolenie 20-latków, osób urodzonych w 

okresie postępu. Stan czytelnictwa na przykładzie Polski pokazuje, że chociaż statystyczny Polak 

coraz rzadziej sięga po książkę, to nadal chce ją posiadać. Jest na tym polu również odczuwalna ‒ 

pojawiąjąca się jako przeciwwaga dla postępu technologicznego, ale niezwykle istotna z punktu 

widzenia istnienia książki ‒ chęć zwrócenia się przez człowieka ku tradycji i naturze. To oznacza 

rolę książki jako produktu atrakcyjnego samego w sobie. Stąd potrzeba stworzenia dostępu do niego 

dla zainteresowanych środowisk. Zainteresowanie literaturą w takiej formie tworzy silną grupę 

użytkowników biblioteki na różnych jej polach. O ile więc kolejnym etapem ewolucji bibliotek 

mogły być nośniki cyfrowe, co oznaczałoby przekształcenie bibliotek w mediateki ‒ tak się 

ostatecznie nie stało. Niektóre mediateki, chociaż ukierunkowane na model cyfrowego zbioru, nadal 

posiadają i udostępniają zbiory papierowe. Biblioteki tradycyjne natomiast oferują również dostęp 

do zbiorów cyfrowych. Jednocześnie należy zauważyć, że charakter zbioru przekłada się 

bezpośrednio na charakter przestrzeni bibliotecznej.  

                                                      

oferującym przeglądanie Internetu i pobieranie cyfrowych treści (filmy, książki, muzyka, aplikacje). Gołębiewski Ł., 

Śmierć książki: no future book, 2008 s. 58 
116 Popielaryczk T., Ebooki miały pożreć papierowe książki. Tymczasem dzieje się zupełnie inaczej. Dostęp elektroniczny: 

 https://antyweb.pl/ebooki-mialy-pozrec-papierowe-ksiazki-tymczasem-dzieje-sie-zupelnie-inaczej 
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Niezależnie od fizycznych budynków bibliotek, mediatek czy centrów kultury, nadal rozwijać 

się będzie świat wirtualny, który oferuje użytkownikowi dostęp do cyfrowych treści, które nie są 

ograniczone jedynie do książek, ale do plików multimedialnych, filmów, muzyki. Obok dyskusji na 

temat ciągłości funkcjonowania i znaczenia bibliotek pojawiają się rozmowy o przyszłości kin w 

obliczu popularności streamingu, czyli oglądania filmów, seriali itp. na własnych urządzeniach w 

dowolnym momencie.  Korzystanie z wirtualnych bibliotek może być procesem, który nadal się 

będzie rozwijał i stopniowo zyskiwał popularność przez łatwość i komfort szybkiego dostępu do 

poszukiwanych treści. Nie zastąpi on jednak fizycznego kontaktu międzyludzkiego, który jest 

również częścią działania biblioteki.  

Wieszczenie końca książki i bibliotek w kontekście globalnym pojawiało się w dyskusjach w 

latach 90. XX wieku co jakiś czas. W początkach nowego wieku już z mniejszą intensywnością. 

Pierwsze wystąpienia, artykuły, wypowiedzi na ten temat pojawiały się w kolebce czytelnictwa, 

Stanach Zjednoczonych.  Kreśliły niepokojące wizje likwidacji obiektów, w skutek pojawienia się 

komputerów i dalszego rozwoju technologii. W latach 70. i 80. można było odczuć pewien lęk przed 

nieznanym,. Nowe technologie przecierały swoje szlaki i nie wiedzieliśmy – jako społeczeństwo ‒ 

do czego mogły prowadzić. Nowe media zwykle zwiastują rychły koniec tych starszych, które 

wydają się nagle anachroniczne. Dziś, chociaż ta ewolucja technologiczno–kulturowa wciąż trwa i 

wydaje się nie mieć swojego końca, granica wdrażania nowych rozwiązań wciąż jest coraz dalej 

przesuwana, to jesteśmy już oswojeni z komputeryzacją, a wizja przyszłości jest nie tyle 

przerażająca, co akceptowalna i spodziewana.  

Można uznać, że ‒ w kontraście do posępności futuryzmu sprzed kilkudziesięciu lat ‒ 

aktualnie więcej jest wizji pozytywnych, oczekujących znaczących, ale wzbogacających życie 

ludzkości efektów. Podobnie było z reakcją bibliotekarzy, którzy od niepewności przeszli przez 

trudny moment komputeryzacji, aby w efekcie skupić się na nowych oczekiwaniach i potrzebach 

społecznych. Wizje przemiany znanej nam stacjonarnej biblioteki na jej cyfrowy odpowiednik, które 

roztaczali dla przykładu J.C.K. Licklider117 czy J.T. Thomson, nie ziściły się.  

Interesujące spojrzenie na przyszłość w kontekście technologii prezentował Alvin Toffler 118, 

który ukuł m.in. pojęcie „szok przyszłości”. U podstaw filozofii Tofflera legło przekonanie, że 

zmiany mają charakter kumulatywny – powodują przeobrażenia wszystkich aspektów życia, 

powodując kolejne fale przemian. W ostateczności stwierdzał, że temu, co nowe, należy wyjść 

naprzeciw i to przyjąć, oferując również coś nowego. Jest to konstatacja bardzo adekwatna dla 

bibliotek, które – patrząc na ich historię – musiały aktywnie reagować na zmieniające się czasy i 

wynalazki, a książka, papierowa, najpierw pisana, potem drukowana, po prostu fizyczna, okazuje 

się nie być formą ostateczną. 

Historię ludzkości Alvin Toffler rozpatruje on w kontekście idei trzech fal technicznych:  

 pierwsza fala – agrarna – związana była, zdaniem Tofflera, z pojawianiem się około 10 000 

lat temu wynalazków i umiejętności związanych z rolnictwem i upowszechnieniem osiadłego 

trybu życia; 

 druga fala – przemysłowa, to związane z wynalazkiem druku i maszyny parowej pojawienie 

się industrializmu; wzbierająca około 300 lat temu fala przyniosła wytwarzanie stali, 

elektryczność, nowe środki transportu i masowej komunikacji, standaryzację i uniformizację; 

                                                      

117 dr Joseph Carl Robnett Licklider był amerykańskim psychologiem i informatykiem, który jest uważany za jedną z 

wybitniejszych postaci w rozwoju i historii informatyki. W 1962 roku sformułował szkicowe idee globalnej sieci w serii 

notatek omawiających Międzygalaktyczną Sieć Komputerową. Jego oryginalne i dalekowzroczne pomysły nakreśliły 

wiele pól, które dziś oferuje Internet: obliczenia graficzne, przyjazne interfejsy użytkownika, biblioteki cyfrowe, handel 

elektroniczny, bankowość online i przetwarzanie w chmurze. W 1965 roku napisał książkę zatytułowaną Libraries of the 

Future Biblioteki przyszłości), w której omówił, w jaki sposób informacje mogłyby być przechowywane i wyszukiwane 

elektronicznie. 
118 Alvin Eugene Toffler ‒ amerykański pisarz żydowskiego pochodzenia, futurolog, znany głównie z prac na temat 

cyfrowej rewolucji, rewolucji komunikacyjnej, rewolucji korporacyjnej oraz osobliwości technologicznej. 
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 trzecia fala – doświadczana obecnie, związana jest bezpośrednio z powstaniem nowych 

technologii umożliwiających nieograniczoną komunikację między jednostkami, dzięki 

rozwojowi usług i odejściu od masowej produkcji; trzecia fala jest dopiero w początkowej 

fazie i napotyka opór obrońców drugiej fali; 

Biblioteki w ostatniej dekadzie XX wieku skupione były na automatyzacji sposobu 

katalogowania oraz usprawnianiu działania z wykorzystaniem nowych technologii i systemów 

bibliotecznych. Zmiany technologiczne, jakie dokonały się w latach 90., były niezwykle radykalne, 

dotykały nie tylko tej problematyki, ale również zmian politycznych i gospodarczych.  

W końcu rozbudowa telefonii, Internetu, komputeryzacja wpłynęły na przemysł i niemal 

wszystkie jego gałęzie, dotykając nie tylko obiektów kultury. Wraz z nimi pojawiły się 

udoskonalenia procesów budowlanych, produkcji materiałów budowlanych, mebli itd.  

Jednocześnie przemysł rozrywkowy oferował ludziom zupełnie nowe doświadczenia. 

Pojawiły się wypożyczalnie kaset video, następnie dvd, salony muzyczne, a także salony gier, do 

których lgnęła młodzież po skończonych lekcjach. Zanim nowa technologia była szeroko dostępna 

w domach, upowszechniała się poprzez punkty usługowe, które stały się lokalnymi centrami 

rozrywki, często z okrojoną infrastrukturą i bez atutu w postaci intrygującego wystroju wnętrz. Na 

tym tle tradycyjna biblioteka z regałami wypełnionymi książkami przestawała być miejscem 

spektakularnym czy choćby nadal ciekawym. Po wzroście statusu społecznego, mieszkańca Polski 

stać było na zakup książki, a biblioteka kojarzona była jedynie z wypożyczalnią, gdzie w przestrzeni 

pomiędzy regałami stoi kilka stanowisk do nauki.  

Nową przestrzenią, która pojawiła się w ramach czytelni na przełomie XX i XXI wieku, była 

ta przeznaczona na stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Wydawało się, że to właśnie 

ona stanie się widokiem przyszłości, zamieniając biurka z pochylonymi nad książką czytelnikami 

na blat ze stojącymi na nich monitorami. Wyszło jednak inaczej, bo Internet stał się bezprzewodowy, 

a następnie powszechny i tani na tyle, że niemal każdy ma do niego dostęp. W miejscu ciężkich 

stacji komputerowych pojawiły się laptopy, potem palmtopy i smartfony. Urządzenia stawały się 

coraz bardziej zaawansowane technologicznie, a jednocześnie lekkie i smukłe. Dziś nie są więc 

szczególnie widoczne i ingerujące w przestrzeń. Tempo zmian technologicznych nadal ma wpływ 

na kształt przestrzeni bibliotecznej, ale nie jest to dziś nic przerażającego, ani zaskakującego. To, co 

pojawia się we współczesnej bibliotece, w jej strukturze, programie, estetyce wynika aktualnie z 

działań, które są pochodną zmian cywilizacyjnych, tego, w jaki sposób zmienia się społeczeństwo i 

jego potrzeby. 

 
IV.3. Widok typowego wnętrza biblioteki ze stanowiskami komputerowymi na przykładzie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
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2. Wpływ zmian kulturowych na działalność bibliotek 

Kryzys czytelnictwa i bibliotek, widoczny szczególnie w ostatnich dwóch dekadach XX 

wieku, można powiązać z rozwojem technologii i pojawieniem się nowych mediów, które zyskały 

większą atencję społeczeństwa. Należy również zwrócić uwagę na dodatkowy kontekst, który 

wydaje się mniej wyrazisty, ale ważny. Wpływu postępu technologicznego nie należy odrywać od 

zmian kulturowych, a więc analizy struktur społecznych, które w zależności od kraju mają swoją 

specyfikę. 

Za najbardziej istotne z punktu widzenia bibliotekarstwa było otwarcie się na nowego 

odbiorcę, niepozostanie w tyle zmian określanych, jako kulturowe, bądź cywilizacyjne. Jeśli nawet 

obiekt zmodernizujemy, wprowadzimy technologiczne udogodnienia, może to okazać się 

niewystarczające. Biorąc pod uwagę model amerykański, gdzie bibliotekarze automatyzację 

wewnętrznych działań bibliotek określali terminem „work in”, a działania mieszczące się w „work 

out” widzieli jako wyjście na zewnątrz, oswojenie się z procesami społecznymi, wprowadzenie 

widocznej aktywności instytucji w świadomości odbiorców. Zrozumienia tego procesu mogło 

zabraknąć w działalności polskich placówek, stąd tak wyrazisty odpływ czytelników w latach 90., 

który, przy wzrastającej popularności nowych mediów doprowadził do widocznego kryzysu i 

spadku korzystania, a nawet likwidacji niektórych obiektów. 119 

Kryzys czytelnictwa mógł być spodziewany, gdy zwrócimy uwagę na wspomniany przekrój 

społeczeństwa. Dominowali mieszkańcy wsi. Osoby pracujące na wsi nie korzystały z książek ze 

względów praktycznych, gdyż ich życie zdominowane było pracą fizyczną. Ponadto były to czasy, 

gdy dobre oświetlenie nie było standardem. Książka również miała charakter dobra elitarnego. W 

Polsce obowiązek edukacji szkolnej pojawił się dopiero w latach 20. XX w. Można więc założyć, 

że osoba pracująca fizycznie, z ograniczonym dostępem do edukacji, w sposób naturalny nie sięgała 

po książkę, a co za tym idzie ‒ na przestrzeni lat nie powstała tzw. kultura czytania. Dopiero w XXI 

wieku granica pomiędzy pracownikiem fizycznym a umysłowym przestała być tak bardzo 

odczuwalna, aby jednoznacznie móc dokonać podziału zainteresowanych książką i negujących jej 

wartość. Sięganie po książki jednak powszechnie było uznane za przynależne osobom 

wykształconym, od momentu, gdy upowszechniła się literatura i wysoka kultura. Jednocześnie 

spoglądając na najczęściej wypożyczane książki, można zauważyć, że obok popularnych lektur 

szkolnych są to publikacje rozrywkowe, a więc lektury mniej wymagające. Biblioteki publiczne, 

aby udanie funkcjonować, powinny analizować strukturę społeczną odbiorców i dostosować ofertę 

do nich, a także poszerzać ją, chcąc pozyskać nowych. 120 

                                                      

119 W przypadku Polski przede wszystkim należy zauważyć, że swoje piętno na społeczeństwie odcisnął okres wojen. Pod 

względem struktur narodowych i etnicznych Polska nie była krajem mulkikulturowym, a pod względem struktury 

zawodowej była w przeważającej większości społeczeństwem chłopskim. Stanowili je głównie rolnicy, robotnicy, 

rzemieślnicy. Istotne zmiany w strukturze społecznej nastąpiły po 1945 r. – były inspirowane z zewnątrz, uwarunkowane 

historycznie, ale uwzględniały udział znacznej części społeczeństwa. Przekształcenia dotyczyły władz, podziałów 

klasowych i kultury. Niezmienne pozostawały obyczajowość i tradycja religijna. Początek lat 80. to dalsze zmiany, które 

wywoła nowa klasa robotnicza, kwestionująca nierówności społeczne i niesprawiedliwość, domagająca się poszerzenia 

obszaru wolności osobistej i swobód obywatelskich. Rok 1989 był kolejną po 1945 kluczową datą zmian ustrojowych, 

które wpłynęły na społeczeństwo we wszystkich dziedzinach życia. Istotą transformacji systemowej po 1989 r. w Polsce 

było odrzucenie centralnie zarządzanego państwa i przyjęcie strategii budowania liberalnej, wolnorynkowej gospodarki. 

Budowania wolności i suwerenności oraz swobody twórczej. W największym stopniu dotyczyło to poprawy stanu 

gospodarki, większego otwarcia się jej na zagraniczne rynki. Działo się to przy jednoczesnym kryzysie związanym z 

bezrobociem, wysoką inflacją oraz spadkiem PKB. Powstało wiele nowych firm prywatnych. Otwarcie się polskiej 

gospodarki na Europę działało w obie strony, co sprawiło, że rodzimi producenci często byli postawieni w trudnej pozycji 

walki o klienta z już ugruntowanymi, światowymi korporacjami. Efekt przekształceń zauważalny był po latach i finalnie 

przybliżył Polskę do rozwiniętych gospodarczo krajów zachodnich. Zmieniła się liczba mieszkańców na korzyść miast, 

zwiększała liczba zatrudnionych w przemyśle (kosztem rolnictwa), a także rozwinęły się sektory prywatne. Gwałtowny 

rozwój dotyczył budownictwa, transportu i handlu. Pojawiały się nowe miejsca pracy i gałęzie usług publicznych. Malało 

zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, a wzrastało znaczenie pracy wykwalfikowanej. Te zawody, które były 

anachroniczne i kojarzone z dawnym ustrojem, ustąpiły miejsca nowym, związanym z postępem technologicznym. 

Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, SBP, Warszawa, 2010, s. 12 – 14 
120 Tamże, s. 19 
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Można założyć, że brak zainteresowania czytelnictwem w społeczeństwie końca XX wieku 

był efektem tego, że w Polsce nie istniał widoczny czynnik kształtowania kultury czytelniczej od 

najmłodszych lat. Obieg książki mógł być widoczny na etapie zdobywania edukacji, kontynuowania 

jej na uczelniach, ale po tym czasie użytkownicy porzucali czytanie. W efekcie, dla większości 

książka była przedmiotem zbytecznym w kontekście codzienności, a środowisko czytające stało się 

hermetyczne. Im wcześniej kraj poradził sobie z analfabetyzmem, tym szybciej i sprawniej potrafił 

wprowadzić kulturę czytania w społeczeństwie. Przykładem są kraje skandynawskie: Dania, 

Norwegia, Szwecja, Islandia. Kraje te nie tylko wzbudzają zainteresowanie książką u najmłodszych, 

ale także pielęgnują dostęp do kultury, uatrakcyjniają jej formę, co wprost przekłada się na wyniki 

nie tylko czytelnictwa, ale wizerunku kraju. W Skandynawii biblioteka to nie tylko miejsce 

wypożyczania książek, ale spotkań międzypokoleniowych i międzykulturowych. Likwidacja 

bibliotek oznacza więc likwidację miejsc spotkań lokalnej społeczności, uczestnictwa w wieczorach 

teatralnych, autorskich i innych.  

Alternatywą dla książki są nowe media, które stały się dostępne dla najmłodszych, gdyż 

dziecko żyje już w ich otoczeniu, telewizji czy powszechnego aktualnie Internetu. Informacja 

internetowa z reguły jest uproszczona względem oryginału, przykładem są powierzchowne 

streszczenia książek zawierające błędy i sprzeczności informacyjne. W czytanie ze zrozumieniem 

książki należy włożyć jednak więcej wysiłku. Jeśli dziecko nauczy się sięgać po skróty, dorastając 

będzie uciekało od lektur i nie będzie czytało dla przyjemności. Profesor stawia odważną tezę, że 

również młodzież na uczelniach już mniej czyta, a samo studiowanie bardziej przypomina 

przyswajanie informacji, bez głębszego wnikania w tekst. Widząc brak wzmacniania kultury 

czytania, trudno było wyciągać inne wnioski i pozytywnie patrzeć na czytelnictwo, które w latach, 

gdy pisała swoje książki Kołodziejska, z roku na rok spadało.121 

Jan Wołosz122 wielokrotnie na konferencjach oraz w artykułach, które pojawiały się na łamach 

bibliotekarskich czasopism, odnosił się do trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się pod koniec XX w. 

polskie biblioteki, jak i samo czytelnictwo. Problemy widział nie tylko w działalności placówek czy 

widocznym odpływie czytelników, co w braku wsparcia państwowego.Wołosz uznawał, że nie 

sposób ocenić sytuacji bibliotekarstwa, nie patrząc w szerszym kontekście na politykę kraju, która 

zignorowała bibliotekarzy. Po II wojnie światowej nadrzędną ideą władzy była walka z 

analfabetyzmem, edukacja, odbudowa tożsamości narodowej. Po osiągnięciu tych celów, państwo 

przestało poświęcać bibliotekarstwu uwagę. Znaczenie dostępu do książki zostało 

zmarginalizowano, gdyż przestało być częścią polityki. Rząd nie oferował już programów, które 

promowałyby książki. Wołosz stwierdza, że w debacie publicznej na temat bibliotekarstwa, która 

odbywała się w ówczesnych czasach, wśród polityków temat ten praktycznie nie istniał. W związku 

z tym zamykanie tej czy innej filii nie spotykało się również z publicznym oporem. Główne media, 

nie śledząc i nie informując o żadnych związanych z działalnością bibliotekarzy wydarzeniach, 

odciągnęły od tego uwagę społeczeństwa. To zmieniło się wraz ze transformacją, która nastąpiła w 

Polsce po 1989 roku.123 

Brak zainteresowania polityków nie był zauważalny jedynie w braku dyskusji o bibliotece, 

ale też w marginalizacji jej znaczenia na szczeblu ministerialnym. W Ministerstwie Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono redukcję zakresu zadań bibliotek, a w 2006 r. likwidację 

art. 28 obowiązującej ustawy o bibliotekarzu, która ustalała zasady funkcjonowania podstawowych 

elementów ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Wstrzymany został również rozwój Polskiej 

Biblioteki Internetowej, a także ograniczono zakres kształcenia bibliotekarzy. Wielu z nich zwracało 

uwagę, że w kraju nie jest istotne rozwijanie bibliotekarstwa jako niezależnej dziedziny, a w 

obiektach mogą pracować osoby przypadkowe. Likwidacja miejsc kształcenia bezpośrednio 

przełożyła się na brak rozwoju kadr lub ich ograniczenie, związane również z zamykaniem 

kolejnych placówek. 124 

                                                      

121 Sadowska J., Zimnoch K., Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności op. cit., s. 33 
122 Jan Wołosz, bibliotekarz, wicedyrektor Biblioteki Narodowej w latach 1991-1998, przewodniczący Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w okresie 2001 - 2005  
123 Wołosz J., Biblioteki w społeczeństwie polskim [w:] Bibbliotekarz 1/2008, s. 2 
124 Tamże, s. 2 – 3 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Narodowa_(Warszawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Bibliotekarzy_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Bibliotekarzy_Polskich
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Wołosz określał nowe społeczeństwo jako społeczeństwo informacyjne, co miało związek z 

nasyceniem cywilizacji nowymi urządzeniami elektronicznymi i multimediami. Elektronika i 

technologia widoczne są w naszym życiu codziennym, w domu, pracy, miejscu nauki, a więc 

wpływają na życie. Można było wówczas postawić tezę, że nowe możliwości komunikowania się, 

otwarcie się zupełnie nowej przestrzeni wirtualnej stało się dla dotychczasowego odbiorcy bibliotek 

na tyle atrakcyjne, że gotów był skupić na nich większą uwagę, odrzucając literaturę jako zbyt 

anachroniczną.  

Biblioteki wymagały nie tylko modernizacji, ale również do pewnego stopnia 

przewartościowania. Uznania że otwarcie się na inny sposób przekazywania informacji jest 

nieuchronne. Obiekt, który w XXI wieku nie miał dobrze przygotowanej strony internetowej, nie 

zapewniał dostępu do Internetu w czytelniach, nie promował swoich działań w przestrzeni 

wirtualnej, mógł być skazany na niebyt. Brak finansowania bibliotek publicznych W lepszej sytuacji 

były placówki naukowe, korzystające z pomocy zagranicznej) i pomysłu na komputeryzację 

placówek był wówczas bardzo odczuwalny, co – jak przyznaje Wołosz – mogło przyczynić się do 

stagnacji, w jakiej znalazły się biblioteki w 2008 r., kiedy to przedstawiał swoje stanowisko w 

artykule „Biblioteki w społeczeństwie polskim”.125 

W Polsce digitalizacja przebiegała w specyficznych warunkach. Była podejmowana 

najczęściej spontanicznie i na miarę możliwości danej biblioteki. Wielkość tych inicjatyw, ich cele, 

źródła finansowania ‒ zwykle niewystarczające ‒ i sposoby wykonania charakteryzuje duża 

różnorodność. Nie były one ujęte w szerszych planach działania. Poza tym programy cyfryzacji o 

charakterze ogólnopolskim cechuje zwykle duża ogólnikowość, która niczego nie przesądza i w 

gruncie rzeczy niczemu nie służy – tłumaczy Wołosz. Nikt nie zastanawiał się nad jakością 

świadczonych usług, kosztami, potrzebami czytelniczymi czy informacyjnymi. Wyniki 

prowadzonych przez Instytut Książki badań nad zasięgiem książki i funkcjonowaniem 

organizacyjnym sieci bibliotek publicznych były traktowane dość sceptycznie.126 

Pamiętając, że wiele wynalazków ludzkości nie było kontynuowanych, gdy pojawiły się w 

ich miejsce nowe, wydaje się, że jeszcze doskonalsze, można było wówczas obawiać się, że podobny 

los spotka książkę, która stanie się jedynie ciekawostką przegrywającą z łatwiejszym dostępem do 

Internetu. O ile radio i telewizja oferowały nieco inne wrażenia i mógłby funkcjonować obok 

książki, tak przeniesienie katalogów i samych książek do Internetu mogło sprawić, że biblioteki 

przestałyby spełniać swoją rolę, a książka byłaby przedmiotem zbytecznym.127 

Biblioteka była powołana do przechowania pamięci o tym, co było wcześniej. Współcześnie 

taka potrzeba nie musi być spełniana w instytucji fizycznej, gdy weźmiemy pod uwagę 

upowszechnienie Internetu i pojawianie się katalogów wirtualnych. Znacznie trudniej jest więc 

określić rolę biblioteki dzisiaj. W związku ze zmianami, jakie dokonały się pod koniec XX wieku, 

nie da się wrócić do struktury jej działania z lat trzydziestych, a nawet sześćdziesiątych. Zmiany 

polityczne i społeczne, wyższy poziom wykształcenia, rozwój technologii, telewizji, Internetu, 

lepsza łączność i wiele innych czynników sprawiają, że atrakcyjności tradycyjnej oferty 

bibliotecznej spadła.128 

Po II wojnie światowej telewizja wpłynęła na codzienne życie kultur narodowych oraz 

szeroko rozumianą kulturę świata zachodniego. Połączenie obrazu z dźwiękiem i łatwa dostępność 

informacji oraz rozrywki to jedno, ale wraz z popularyzacją telewizji pojawiło się widoczne 

zagrożenie. Otóż telewizja nie zachęcała do wysiłku. Szybko stworzyła klasy społeczno-kulturowe, 

które całe dni spędzały przed telewizorem. Nawet gdy nie oglądano programów, odbiornik 

pozostawał włączony. W ten sposób ograniczony został przekaz w formie tekstu.  

                                                      

125 Tamże s. 3 – 4 
126 Tamże s. 5 
127 Sadowska J., Zimnoch K., Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności op. cit., s. 31 – 33 
128 Kołodziejska J., Drukowany Świat, op. cit. , s. 73 
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Książka mogła zaoferować jedynie nową treść, niekoniecznie była w stanie zmienić swój 

nośnik, aby był bardziej atrakcyjny. Działania bibliotek musiały zacząć rozchodzić się w innych 

kierunkach. Zaczęto więc oferować wspólne czytanie książek, wykłady autorów, warsztaty łączące 

edukację z rozrywką.  

Rozwój Internetu i urządzeń mobilnych sprawił, że wiele instytucji ‒ obok swojej działalności 

fizycznej ‒ zaczęło funkcjonować również wirtualnie, tworząc swoje strony internetowe lub stosując 

aplikacje mobilne. Wiele usług bibliotecznych dostępnych jest zdalnie. Nie jest więc potrzebna 

fizyczna obecność czytelnika na miejscu, aby mógł skorzystać z katalogu, zasięgnąć pomocy czy 

złożyć zamówienie. Można więc w tym względzie mówić nie tyle o odpływie czytelników z 

biblioteki, co o ich przeniesieniu się z przestrzeni fizycznej do wirtualnej. Osobnym zjawiskiem jest 

pojawienie się, wraz z początkiem XX wieku, bibliotek cyfrowych, które posiadają zbiory 

zdigitalizowane.129 

Biblioteki cyfrowe, nazywane popularnie mediatekami, mają naturalnie inną organizację 

przestrzeni. O ile podstawą aranżacji bibliotek tradycyjnych jest przestrzeń czytelni, gdzie z kolei 

największą powierzchnię zajmują regały z książkami, tak czytelnie cyfrowe to zupełnie inna 

aranżacja, podporządkowana dostępowi elektronicznemu. Można zauważyć, że powstające w Polsce 

mediateki są nadal obiektami bez tak rygorystycznego rozróżnienia, czyli posiadają zbiory cyfrowe, 

ale nadal pozostają przy tradycyjnej aranżacji czytelni z dostępem do papierowych woluminów. 

Takie działanie to wyraz niepewności, jaka towarzyszy dyrektorom placówek, czy społeczeństwo 

oczekuje jednoznacznej zmiany w instytucji.  

W wielu krajach, w których Internet upowszechnił się szybciej niż w Polsce, teza, że to on 

przyczynił się do odpływu czytelników nie została potwierdzona. W łatwy sposób można przypisać 

popularyzacji dostępu do informacji kryzys książki. Osoby dużo korzystające z Internetu w krajach 

rozwiniętych, gdzie jednak książka była głęboko zakorzeniona kulturowo, nie porzuciły jej. 

Stanowią one nadal najbardziej aktywną grupę korzystającą z placówek. W Kanadzie w 2005 r. 

dostęp do Internetu miało 70% społeczeństwa i 80% deklarowało sięganie po książkę. W krajach 

skandynawskich Internet w płynny sposób uzupełnił ofertę usług bibliotecznych, a czytelnicy nadal 

pozostali aktywni. Dla porównania ‒ w Polsce w analogicznym okresie z Internetu korzystało 36% 

mieszkańców, przy czym byli to głównie młodzi, rzadziej osoby starsze, a seniorzy praktycznie w 

ogóle. W przypadku innych krajów biblioteki oferowały nowości, natomiast w Polsce w okresie 

spadku czytelnictwa biblioteki ograniczyły zakupy. W 2003 r. był to zakup 5.1 książki na 100 

mieszkańców, następnie ‒ dzięki dofinansowaniu rządowemu ‒ udało się do 2010 zwiększyć 

dwukrotnie tę liczbę, ale nadal jest to 1/3 normy wyznaczonej przez organizację IFLA. W sytuacji 

wzrostu cen książek wydaje się, że aktualna oferta bibliotek mogłaby stanowić alternatywę dla osób, 

które chciałyby czytać, a nie chcą kupować do swojego księgozbioru, jak również dla chętnych na 

lekturę mniej zobowiązującą, której posiadać nie zechcą. Zaleceniem wytycznych tworzonych przez 

IFLA było stymulowanie przede wszystkim obszarów wiejskich i podmiejskich, gdzie dostęp do 

kultury jest ważnym elementem strategii rozwoju obszaru. To założenie opierało się o fakt, że duże 

miasta mają ogólnie większy dostęp do książki, poza tym struktura społeczna sprzyja czytelnictwu, 

podczas gdy obszary wiejskie mogą potrzebować miejsc, w których dostęp do kultury jest 

darmowy.130 

Kolejnym powodem słabszej kondycji bibliotek w Polsce może być anachroniczne podejście 

do charakteru instytucji, która ‒ choćby w krajach skandynawskich ‒ dotyczy już nie tylko funkcji 

czytelniczej, ale wychodzi w stronę większych wartości socjalnych i kulturalnych. W Polsce przez 

długi czas widoczne było przywiązanie do tego, co znane, czyli usługi wypożyczalni, jak i książki 

– fizycznego przedmiotu jako głównego celu wizyty. Na to, w jaki sposób biblioteki działają, ma 

wpływ struktura państwa i narzędzia, którymi się posługuje. Ustrój scentralizowany, poprzez system 

kontroli względem obywateli, nie promuje działań społecznych i pozarządowych.  

                                                      

129 Sadowska J., Zimnoch K., Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności op. cit., s. 34 
130 Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, op. cit.,  s. 27 
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Model działający w rozwijających się krajach Europy to społeczeństwo obywatelskie, 

zakładający aktywny udział obywateli w polityce państwa. W jego ramach biblioteka jest nie tyle 

miejscem czerpania wiedzy, ale szerszych działań dotykających społeczności. Polska, pozostając 

przez dłuższy czas w pierwszym systemie, ma widoczny brak na polu odczuwania wspólnoty, a 

także brak ufności ze strony obywateli, co sprawia, że mniej jest działań oddolnych, które mogłyby 

być podstawą socjalizacji, a więc i aktywniejszego korzystania z bibliotek.131 

Trudna sytuacja polskich bibliotek zmienia się bardzo powoli, ale ten proces w drugiej 

dekadzie XXI wieku jest już zauważalny. Na pewno sprzyjają temu nowo powstające placówki, 

gdyż wzbogacają przestrzeń o pomieszczenia spotkań, audytoria i inne o charakterze socjalnym i 

kulturalnym. Działają nie tylko na polu podstawowej funkcji bibliotecznej, ale także dynamizują 

działalność o aktywności artystyczno-kulturalne, inicjatywy promujące czytelnictwo, ale nawet tak 

odległe, jak nauka tańca czy zajęcia plastyczne. Można stwierdzić, że przejmują funkcje domu 

kultury.  

Biblioteka stanowi integralną część instytucjonalnej przestrzeni publicznej. Misja biblioteki 

publicznej nie ogranicza się więc do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania posiadanych 

zasobów. Jej publiczny charakter sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej, 

miejscem sprzyjającym eksplorowaniu historii, tradycji, kultury, obyczajów.  

„Podobnie jak miejscowy park, główna ulica handlowa oraz szkoły, filia biblioteczna the 

Brooklyn Public Library stanowiła, odkąd sięgnę pamięcią, integralną część mojego środowiska. 

Biedny, stary, młody, każdy mógł z niej korzystać. W pobliżu nie było księgarni, biblioteka szkolna 

była niedostępna, więc moja rodzina mogła poznawać to, co w amerykańskiej i światowej literaturze 

było najwartościowsze, a mianowicie książki: Huxleya, Orwella, Cattona, Marxa, Freuda, Sahngera, 

Sinclera, Twaina. To był ten wielki dar, jaki otrzymałem od skromnej filii bibliotecznej”.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

131 Tamże, s. 58 – 59 
132  Suarez R.: Neigborhood Libraiy. Part of the Public Realm. American Libraries. Chicago 2000 June/July 
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3. Zmiany w organizacji przestrzenno-funkcjonalnej biblioteki 

Na przestrzeni wieków, wraz ze zmieniającym się sposobem funkcjonowania bibliotek, 

znikały, zmieniały się istniejące lub pojawiały nowe pomieszczenia.  

Czytelnie. Osobne pomieszczenia biblioteczne z funkcją udostępnienia zbiorów powstały w 

połowie XIX w. Wcześniej takie pomieszczenia były współdzielone z miejscami opracowywania 

lub gromadzenia zbiorów. W kolejnych latach, gdy spopularyzował się wolny dostęp do książki, 

czytelnie stały się centralną częścią biblioteki. Przede wszystkim udostępniają księgozbiór 

podręczny. Można także zamówić do czytelni książkę z magazynu. Podejście do organizacji 

przestrzeni jest różne – zależne od charakteru biblioteki i oczywiście czasów, w których budynek 

powstał. Współczesne czytelnie są o wiele bardziej otwarte i swobodne, zarówno w funkcji, jak i 

estetyce wnętrza.133 

 

Czytelnie specjalne. Gdy czytelnie ogólne stawały się coraz większe, pojawiła się potrzeba 

wprowadzenia dodatkowych, które miały bardziej kierunkowe funkcjonowanie. Powstawały 

czytelnie specjalne przeznaczone dla jednej kategorii użytkownika, ograniczone do jednego 

charakteru zbioru lub realizowane wg innego klucza. Biblioteki publiczne najczęściej wyodrębniają 

osobne pomieszczenia dla czytelni rękopisów, starodruków, kartografii, muzykaliów, grafiki czy 

specjalistycznej literatury.134  

 

Czytelnie czasopism. Najwcześniej, bo już w XIX w., wydzielona została czytelnia 

czasopism ‒ przez wzgląd na dużą liczbę wydawnictw, a także ich systematyczne ukazywanie się. 

Dla bibliotek naukowych była to również najpopularniejsza baza najnowszych informacji. Przy 

prezentacji czasopism pojawia się potrzeba innego podejścia do regałów mających umożliwiać ich 

prezentację. Jednocześnie ze względu na ich narastającą i liczbę, współczesne czytelnie czasopism 

upowszechniają bieżące numery, a archiwalne są często magazynowane oraz – co jest popularne – 

łączone w tomy, aby ułatwić ich katalogowanie.135 

 

Separatki. Czytelnie mają charakter przestrzeni, w ramach których może przebywać wiele 

osób. Dla użytkowników szukających większego skupienia projektowane były mniejsze pokoje tzw. 

separatki, boksy, cele. Można je wprowadzać jako wydzielenie przestrzeni z czytelni lub 

lokalizować w dedykowanej temu powierzchni136.  

 

Katalogi zbiorów. Wzrost liczby woluminów wymagał wprowadzenia precyzyjnego ich 

katalogowania, co samo w sobie jest osobnym zagadnieniem, związanym ze zmianami, jakie zaszły 

w funkcjonowaniu bibliotekarstwa i bibliotek. Jeszcze w końcu XX w., zaraz po wejściu do 

bibliotek, widoczne były gabloty czy skrzynie katalogowe umożliwiające znalezienie książki. 

Dodatkowe meble stawiano w czytelni. W dzisiejszych czasach takie katalogi nie są już potrzebne, 

gdyż zostały przeniesione do przestrzeni cyfrowej. 137 

 

Stanowiska informacji. Jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania bibliotek była 

sprawna informacja. Zanim spopularyzowane zostały katalogi, a szczególnie ich elektroniczne 

wersje, to właśnie kontakt z punktem informacyjnym był najważniejszy dla odbiorcy. Stanowiska 

informacyjne to najczęściej, wzorem lad recepcyjnych, wydzielone w ramach pomieszczenia 

miejsca, które poprzez właściwe wyeksponowanie zwracają uwagę na swoje przeznaczenie.138 

                                                      

133 Bibliotekarstwo, op. cit. s. 148 
134 Tamże, s. 149 – 150 
135 Tamże, s. 150 
136 Tamże, s. 149 
137 Tamże, s. 155 – 156 
138 Tamże, s. 168 
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Organizacja zbiorów. Podstawowym komponentem biblioteki jest ogólna organizacja 

udostępniania zbiorów, która ma umożliwić sprawne działanie placówki.  

 

W XX wieku wykształcone zostały podstawowe zalecenia dla bibliotek: 

 zasada celowych powiązań pomiędzy agendami udostępniania zbiorów, czyli przestrzenne 

powiązania pomiędzy czytelniami, wypożyczalniami, stanowiskami informacji i magazynami  

 zasada dostępności zbiorów, która dotyczy wolnego dostępu do półek, ale również 

magazynowania i wypożyczania na zewnątrz 

 zasada minimalizacji czasu obsługi czytelników, która z biegiem lat stawała się coraz bardziej 

potrzebna, ale jednocześnie postęp technologiczny pozwalał na bieżąco ją usprawniać.  

Powyższe zalecenia pozostają współcześnie aktualne, ale nie stanowią już wyzwania dla 

dyrekcji, gdyż zmiany technologiczne, jakie zaszły, pozwoliły na usprawnienie wielu rozwiązań, 

które w dawnych czasach zrzucone były na barki bibliotekarzy. W XXI w. zaawansowane systemy 

elektroniczne pozwalają na śledzenie obiegu książki w czasie rzeczywistym, rozwiązują problemy 

związane z ewidencją, zaginięciami woluminów itp. Nowoczesne rozwiązania technologiczne 

pozwalają na wygodne przemieszczanie książek, bez angażowania wózków, jak bywało w latach 

wcześniejszych.139  

 

Meble. Wraz z rozwojem bibliotek zmianom ulegało również ich wyposażenie. Zmiany te 

były związane przede wszystkim z ewoluowaniem przestrzeni bibliotecznej, która z zamkniętej o 

funkcji przede wszystkim edukacyjnej, stawała się coraz bardziej otwarta, społeczno-rekreacyjna.  

Na wyposażenie biblioteki składają się meble typowo biblioteczne oraz pomagające 

realizować funkcje o charakterze administracyjnym, socjalnym i rekreacyjnym. Meble biblioteczne, 

w postaci regałów, towarzyszyły pomieszczeniom od początków ich działalności. To, jak wyglądały 

i jak się z nich korzystało, miało związek z okresem, w którym obiekt funkcjonował. Patrząc na 

ryciny i zdjęcia bibliotek z okresu renesansu, baroku i oświecenia, można zwrócić uwagę, że pełniły 

one nie tylko rolę magazynu ksiąg, ale stanowiły o estetyce wnętrz. Za interesujący należy uznać 

fakt, że bywały częścią kompozycji ścian, wielokrotnie je w całości pokrywając. W kolejnych latach 

regały były upraszczane i nie zwracały uwagi, ale aktualne tendencje w projektowaniu wskazują 

znów na kreatywne podejście projektantów do idei regału.  

 
IV.5. Zestawienie dwóch przestrzeni czytelni w obiektach w Paryżu. Tradycyjnej w pochodzącym 

z XIX w.  budynku Bibliothèque Publique d'Information (po lewej) oraz Bibliothèque publique 

d’Information zajmującej przestrzeń Centre Pompidou z 1977 r (po prawej). Oba budynki dzieli 100 

lat, obrazując zarówno analogie, jak i różnice w kształtowaniu przestrzennym i użytkowym czytelni 

                                                      

139 Tamże, s. 168 - 169 
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Pierwsze stanowiska czytelnicze były podporządkowane estetyce wnętrza, a przez fakt, że 

popularyzacja zjawiska studiowania w przestrzeni bibliotek się pojawiała, miały one inną skalę i 

charakter. Po upowszechnieniu się idei biblioteki otwartej, dostępnej dla każdego, przestrzeń 

wymagała wprowadzenia lad recepcji, jako stanowisk punktu informacyjnego, a także gablot czy 

też skrzynek katalogowych. Zwiększający się księgozbiór powodował, że takie katalogi zajmowały 

coraz więcej miejsca, a nawet potrzebowały wydzielonej przestrzeni umożliwiającej łatwy dostęp 

dla odbiorcy. Aktualnie katalogi są już w całości przeniesione do systemu komputerowego Fizyczne 

katalogi przestały być dostępne. Biblioteki, które je posiadały, zmieniły uzyskaną przestrzeń na 

dodatkową czytelnię lub strefę relaksu.  

 
IV.6. Stanowiska komputerowe we współczesnej czytelni na przykładzie Bracknell Public Library  

Wolny dostęp, który stał się popularny w XX wieku, sprawił, że książki zaczęto dodatkowo 

eksponować, stosując specjalne regały i lady prezentacyjne. Do tego doszły inne elementy związane 

z aparaturą techniczną, która towarzyszyły odbiorcy w zależności od postępu technologicznego. 

Przy stanowiskach zaczęły pojawiać się zbiory specjalne czy później komputery stacjonarne. W 

wydzielonych miejscach pojawiły się kopiarki, ksera, odtwarzacze video, cd, dvd itp.  

Rozwój bibliotek sprawił, że w ramach programu funkcjonalno–przestrzennego 

wprowadzane były funkcje pomocnicze. Zapewniały one choćby osobne pomieszczenia 

przeznaczone do pracy skupionej, prezentacji audio-video, nagrywania i odtwarzania dźwięków, ale 

również pomieszczenia warsztatowe czy rekreacyjne. Za każdym razem nowo wprowadzone 

pomieszczenie wymagało indywidualnego podejścia do jego wyposażenia.140 

 
IV.7. Zróżnicowanie stanowisk czytelniczych na przykładzie Malmö Public Library 

Pod koniec XX wieku wielu bibliotekarzy sądziło, że stanowiska czytelnicze będą w całości 

skomputeryzowane, a urządzeń zaawansowanych technologiczne będzie coraz więcej. Okazało się 

jednak inaczej, przez gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych, które w krótkim czasie wyparły 

urządzenia stacjonarne. Wpłynęło to na podejście do wyposażenia czytelni, które znów stały się 

minimalistyczne. Dzięki dobrze zaprojektowanej instalacji elektrotechnicznej pozwalające 

korzystać z własnych urządzeń każdemu odbiorcy. 
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Drugą najważniejszą po czytelni przestrzenią w bibliotece jest magazyn książek. Wraz ze 

wzrostem ich produkcji zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową dynamicznie wzrastało. 

Należało zastanowić się nad takim sposobem przechowywania, który łączyłby wygodę z ekonomią. 

Odpowiedzią były regały do tzw. magazynowania zwartego. Pozwalały one blokować ze sobą 

regały, umożliwiając ich zagęszczenie. Dostęp do każdej sztuki był możliwy poprzez przesuwanie. 

Na przestrzeni lat systemy takie ulegały ciągłym udoskonaleniem oraz mechanizacji. Początkowo 

były ręczne, następnie ze wspomaganiem mechanicznym, aż po zupełnie automatyczne.141 

Koniec XX wieku to okres, w którym w przestrzeni bibliotek coraz odważniej pojawiały się 

aranżacje wydające się odległymi od standardowych (pojmowanych jako przestrzenie czytelnicze 

ze stołami i fotelami). Mające charakter bliższy strefom relaksu, kojarzony z obiektami rekreacji. W 

bibliotekach uniwersyteckich popularne są dziś przestrzenie ciszy, w których można się położyć, 

odpocząć, zdrzemnąć oraz pomieszczenia socjalne z ogólnodostępnym aneksem kuchennym, gdzie 

można przygotować sobie posiłek. Niczym zaskakującym nie jest również wprowadzenie przy 

strefie wejściowej bibliotek kawiarni i gastronomii lub dodatkowej powierzchni przeznaczonej dla 

dzieci z przeznaczoną dla nich literaturą oraz strefą zabawy.  

 
IV.4. Dostosowanie tradycyjnej biblioteki w historycznej siedzibie do potrzeb współczesnego 

odbiorcy na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej, która 

jest główną, publiczną biblioteką województwa małopolskiego. Obiekt nie pozwala na realizację 

rozległej otwartej przestrzeni czytelni i poszczególne działy rozproszone są na kondygnacjach 

budynku. Przestrzeń socjalna znajduje się w strefach komunikacji. Brak jest zróżnicowania 

przestrzeni pod względem ich umeblowania i wyposażenia, a także o charakterze bardziej 

wypoczynkowym. Obiekt posiada kawiarnię i bistro. Zagospodarowana została strefa bezpośrednio 

przy budynku na dodatkową, letnią strefę czytelniczą. Pomimo modernizacji instytucji, zauważalne 

są wady, wynikające z oryginalnej struktury budynku oraz barier technicznych, aby uzyskać 

charakter i funkcjonalność nowoczesnej instytucji. Wszystkie pomieszczenia mają również ten sam 

„szkolny” układ stanowisk pracy. Sale poszczególnych działów posiadają dysproporcję w 

wyposażeniu oraz wygodzie korzystania np. nie wszystkie posiadają łatwy dostęp do gniazdek.  
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4. Kondycja bibliotek i czytelnictwa w XXI wieku 

Cywilizacja słowa drukowanego stworzyła podstawy dzisiejszego rozwoju technologii 

informacyjnych. Jej matecznikiem były i są: Europa oraz Stany Zjednoczone. Produkcja przemysłu 

informacyjnego, zwłaszcza dotycząca nowych technologii, ma charakter globalny, natomiast 

polityka informacyjna wynika z uwarunkowań lokalnych.142 

Początek XXI wieku dla bibliotekarstwa i bibliotek to dalsza zapaść czytelnictwa i braku 

pomysłu na efektywne zarządzanie placówkami. Widoczny w dostępnych statystykach spadek 

czytających i korzystających z bibliotek w latach 90. wywoływał szczególnie w środowisku 

bibliotekarzy wiele dyskusji. Jak pokazywały kolejne lata, mimo poszukiwania sposobów 

przezwyciężania kryzysu, statystyki nie poprawiały się. Przyczyn takiego stanu rzeczy można 

upatrywać w kilku kwestiach. Zauważalne było zubożenie społeczeństwa. Ludzi nie stać było na 

zakup książki, ale też nie mieli wykształconego nawyku korzystania z biblioteki. Odczuwalny dla 

bibliotek był też brak wsparcia ze strony państwa, ponadto brak pomysłów dyrektorów na rozwój 

placówek. Mylnie uważano, że technologiczne dostosowanie biblioteki do nowych czasów Poprzez 

modernizację i wyposażenie obiektów w komputery i dostęp do Internetu) będzie wystarczające. 

Placówki bardzo ostrożnie zmieniały swój sposób działania, oferując ‒ ponad usługi biblioteczne, 

polegające na wypożyczeniu książki lub korzystaniu z niej na miejscu ‒ organizację wydarzeń i 

aktywności kulturalnych, które mogłyby przyciągnąć społeczeństwo. Taka biblioteka mogłaby być 

rozumiana jako centrum kulturalno-oświatowe. Koncept nie był nowy, bo znany już z okresu 

międzywojennego, ale we współczesnej formule.  

Badania statystyczne, które były przeprowadzone w 2010 roku, pokazują, że z jednej strony 

w bibliotekach nie ma zwiększonego ruchu, a z drugiej mały odsetek użytkowników deklaruje chęć 

uczestniczenia w organizowanych przez placówkę wydarzeniach. Większość osób deklaruje chęć 

wypożyczenia książki. Są to osoby starsze, najczęściej mieszkające na wsi i słabo wykształcone. 

Druga liczna grupa to najmłodsi i studiujący, dla których korzystanie z biblioteki jest częścią 

edukacji. Wynika z tego, że problemem bibliotek jest przyciągnięcie osób w średnim wieku, dla 

których obiekt nie jest współcześnie atrakcyjny. Kupowanie książek jest, podobnie jak czytanie, 

przywilejem miejskim. Na wsi popularność biblioteki jest także wynikiem sytuacji społecznej.143 

Krajem o długoletniej tradycji bibliotek publicznych jest Wielka Brytania. W 2000 r. 

obchodzono 150. rocznicę pierwszej ustawy bibliotecznej (1850 r.), która stała się wzorem dla 

innych krajów. 50% Brytyjczyków korzysta systematycznie z usług bibliotek publicznych. 

Regularnie odwiedza biblioteki około 10 milionów osób. Uczęszczanie do bibliotek znajduje się na 

5 miejscu wśród form spędzania wolnego czasu. Na pierwszym miejscu jest odwiedzanie pubów, 

na drugim restauracji, na trzecim jazda samochodem dla przyjemności, na czwartym jedzenie 

posiłków w barach szybkiej obsługi. Są to upodobania typowe dla klas średnich i miejskich.144 

W duńskich bibliotekach publicznych dzieci w wieku od roku do trzech lat mają wydzielone 

pomieszczenie, gdzie mogą się bawić i hałasować. W czasie, gdy ich mamy siedzą w czytelni albo 

robią zakupy, maluchami opiekuje się bibliotekarka, która jest na to przygotowana. Biblioteki 

publiczne w Danii zachęcają rodziców do odwiedzin z dziećmi. Umożliwiają dostęp do zabawek, 

książek i innych atrakcji. Na popularność tych usług mają wpływ również długie godziny otwarcia, 

również podczas weekendów. Dla Duńczyka wizyta w bibliotece nie ogranicza się do książki, gdyż 

może w tym obiekcie posłuchać muzyki, obejrzeć wystawę albo w spokoju poczytać gazety i 

czasopisma, nie wydając pieniędzy. Podobne formy pracy z dziećmi upowszechniają się w innych 

europejskich krajach.145 

                                                      

142 Kołodziejska J., Drukowany Świat, op. cit., s. 21 – 22. 
143 Kołodziejska J., Między tradycją a nowoczesnością bibliotek [w:] Przegląd Biblioteczny 2011 z. 2 s. 180 – 183 
144 Kołodziejska J., Drukowany Świat, op. cit., s. 93 
145 Tamże, s. 89 
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Biblioteki publiczne w krajach skandynawskich stanowią integralną część programu 

realizowanego przez państwo opiekuńcze. I choć trudności ekonomiczne ostatniej dekady XX wieku 

wymusiły oszczędności np. widoczne w zakupach nowości wydawniczych dla bibliotek oraz 

ograniczenie niektórych usług, to budżet państwa w dalszym ciągu partycypuje w kosztach 

utrzymywania bibliotek. Dotyczy to głównie ciągłego udoskonalania technologiczno-

informacyjnego. Dostępność Internetu w bibliotekach stała się możliwa dzięki specjalnym 

subsydiom rządowym. Oprócz nowych technologii informacyjnych, budżet państwa partycypuje w 

utrzymywaniu bibliobusów oraz bibliotek typu county odpowiadających polskim bibliotekom 

wojewódzkim.146 

W Norwegii wszystkie jednostki samorządowe mają jedną lub więcej bibliotek z dostępem 

do Internetu. Stało się tak dzięki specjalnej dotacji rządowej przeznaczonej na zakup komputerów. 

Zainteresowanie czytelników nowymi mediami w bibliotekach jest duże. 20% ogółu wypożyczeń 

stanowią taśmy wideo i książki mówione. Stwierdzony w badaniach spadek zainteresowania 

literaturą piękną na rzecz popularnonaukowej stanowił impuls do przedłożenia parlamentowi 

norweskiemu specjalnego dokumentu informującego o sytuacji w archiwach, bibliotekach i 

muzeach. Zawierał on również propozycje działania na najbliższe dziesięciolecie. Dla bibliotek 

publicznych na szczycie listy priorytetów znalazł się obowiązek promowania literatury pięknej, na 

drugim ‒ wspierania permanentnego uczenia się, na trzecim ‒ rozwój usług informacyjnych.  

W Szwecji, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, każdy uniwersytet i kolegium musi 

mieć bibliotekę. Zmieniają się nie tylko powiązania zewnętrzne bibliotek, ale również ich 

organizacyjne struktury wewnętrzne. Dotyczy to w dużej mierze księgozbiorów. Ich przystosowania 

do edukacyjnych potrzeb użytkowników, wyposażenia w sprzęt elektroniczny i całej powiązanej z 

nim logistyki oraz kwalifikacji bibliotekarzy. Według prognoz duże ośrodki zachowają funkcje 

głównych centrów wiedzy i kultury, natomiast małe będą lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi i 

kulturalnymi. Szwedzkie ustawodawstwo wyraźnie zaznacza, iż główną powinnością bibliotek 

publicznych jest promowanie informacji, oświaty, aktywności kulturalnej za pośrednictwem 

książek, czasopism, książek mówionych i innych materiałów, jak również nagrań muzycznych. 

Ustawa, co najistotniejsze, określa wyraźnie podział obowiązków między samorządami lokalnymi 

a rządem wobec bibliotek publicznych. Dotyczy to zwłaszcza bibliotek typu county. Rząd opłaca 

wydatki związane z ich działalnością, a rozmiary tej pomocy są przewidywane w rocznym budżecie 

państwa.147 

W Islandii książka i czytelnictwo są traktowane jako główne i najpowszechniejsze wartości, 

otaczane opieką, chronione i kultywowane w rodzinie, szkole i środkach masowego przekazu. 

Opowiadanie baśni i czytanie książek małym dzieciom należy do tradycji rodzinnych i jest ich 

codziennością. Efektem takiego podejścia jest fakt, że przeciętne dziecko islandzkie idąc do szkoły, 

umie już czytać i pisać. Książka jest w Islandii przedmiotem pożądanym, mile widzianym jako 

prezent. Dzieci od początku dostają książki np. pod choinkę, co przywiązuje je do nich. Pozwala to 

sądzić, że gdy w przyszłości założą własne rodziny, będą kontynuowały tę tradycję. Islandczycy 

posiadają zarówno biblioteczki domowe, jak i chętnie korzystają z książek pożyczanych od siebie 

nawzajem czy z bibliotek publicznych.148 

Biblioteka Narodowa w Polsce co roku publikuje raport dotyczący stanu czytelnictwa w kraju, 

który zawiera wiele informacji ‒ od tej najważniejszej, ile książek Polak przeczytał w ostatnich 12 

miesiącach, po bardziej szczegółowe, dotyczące nie tylko czytelnika, ale również pracownika. 

Krótka analiza stanu czytelnictwa w roku 2020, z odniesieniem do lat poprzednich, pozwala 

zrozumieć, w jaki sposób zmiany cywilizacyjne i postęp technologiczny wpłynęły na wyniki.  

 

                                                      

146 Kołodziejska J., Drukowany Świat, op. cit. , s. 90 
147 Tamże, s. 91 
148 Tamże, s. 92 
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Pierwszym elementem analizy jest podstawowy wykres obejmujący dwa parametry: 

przeczytana 1 książka i przeczytanych 7 książek lub więcej. Rok 2020 przyniósł mały wzrost obu 

parametrów, względem ostatnich 6 lat. W długofalowej analizie widać, że po pierwszych 4 latach 

XXI w. spadek czytelnictwa był o wiele bardziej odczuwalny. Lata 2006–2008 to spadek 

zainteresowania książką, ale już kolejne lata przynoszą delikatny wzrost. Inny wniosek płynący z 

raportu jest taki, że lektura książek jest domeną kobiet. Kobiety czytają książek więcej niż 

mężczyźni i deklarują, że jest to dla nich przyjemność. W klasyfikacji wiekowej zainteresowanie 

książkami jest największe u młodszych osób. Należy uznać, że jest to wynik odbierania w tym czasie 

edukacji. Wyższy niż wcześniej jest odsetek czytających w dużych miastach. Raport stwierdza, że 

ten wynik stopnia koreluje z poziomem wykształcenia, bo odsetek osób z wyższym wykształceniem 

jest w miastach.149 

Formaty cyfrowe popularne są przede wszystkim u osób młodych, z wyższym 

wykształceniem i mieszkańców większych miast. Jednakowoż czytelnicy zdecydowanie preferują 

książki papierowe. Sięganie po książki w postaci elektronicznej, czytane z ekranu komputera, 

czytnika, smartfonu lub tabletu wymieniło zaledwie 5% osób czytających książki. Urządzenia 

mobilne typu tablet i smartfon służą m.in. jako narzędzia dostarczające rozrywki, przy czym – jak 

można domniemywać na podstawie najczęściej instalowanych aplikacji służących zaspokajaniu 

tego rodzaju potrzeb poprzez uiszczanie jednorazowej opłaty lub opłacanie abonamentu – chodzi tu 

przede wszystkim o filmy i seriale oraz muzykę. Badania zawarte w raporcie nie odnoszą się wprost 

do wykorzystywania smartfonów do czytania innej treści niż książka. Z płatnej rozrywki dostępnej 

za pomocą narzędzi cyfrowych chętniej korzystają osoby, które posiadają na własność książki, 

zarówno drukowane, jak i elektroniczne – w tej grupie Netflix i Spotify mają po 34% użytkowników, 

a Storytel 11%.150 

Można zaryzykować stwierdzenie, biorąc pod uwagę badania z innych dziedzin, że coraz 

więcej – w szczególności młodych ludzi – będzie korzystało głównie ze smartfonu, rezygnując z 

telewizji. Książka oddziałuje na innych polach. Oferuje czytelnikowi poczucie bezpieczeństwa 

płynące z sentymentu do tej formy spędzania wolnego czasu. Ponadto badania zwracają uwagę na 

to, że w przypadku książek udostępnianych cyfrowo pojawia się również forma udostępnienia w 

formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28%) przy jednoczesnym wyraźnym 

zmniejszeniu liczby pobrań (18% w stosunku do 37%), co pozwala wysnuć wnioski, że osoby 

kupujące współdzielą konto. Trudno jednoznacznie odnieść się do powyższych badań w kontekście 

pandemii, gdyż z jednej strony dostęp do księgarni czy biblioteki mógł być utrudniony, a z drugiej 

możliwe, że ludzie mieli więcej czasu na czytanie lub też pracowali zdalnie. Potwierdza się, że 

czytają głównie osoby z większych miast, wykształcone, raczej młode, pracujące lub uczące się.151 

Najpopularniejszą metodą dostępu do książki jest jej zakup. Ludzie kupujący książki oceniają, 

że lubią czytać, posiadają wyższe wykształcenie, dobrze oceniający swoją sytuację materialną oraz 

– co istotne – już posiadający rozbudowany księgozbiór. (51% z nich kupiło co najmniej jedną 

książkę w ciągu roku).  Przeszkodą nie stała się pandemia, gdyż od lat wzrasta zainteresowanie 

sprzedażą internetową – najpopularniejsza forma przy zakupie nowości. Dwa kolejne pod względem 

popularności źródła lektur książkowych to te, którym w największym stopniu towarzyszy 

bezpośrednia interakcja społeczna z osobami z bliskiego otoczenia. Są to prezenty książkowe (34%) 

i pożyczanie od rodziny lub znajomych (32%). Wśród czytelników częściej znajdują się osoby 

lubiące czytać, jednak co piąty czytelnik deklarował obojętny emocjonalnie stosunek wobec 

czytania. 35% takich osób zostało zachęconych do lektury właśnie przez prezent książkowy. 

Pożyczanie książek od innych to praktyka popularna w różnych środowiskach społecznych (średnio 

34% wśród ogółu czytelników).  

                                                      

149 Stan czytelnictwa w Polsce 2020, dostęp elektroniczny: https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-

polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2020-r. s. 5. 
150 Stan czytelnictwa w Polsce 2020 s. 6 – 7. 
151 Tamże, s. 8. 



98 

 

Respondenci chętnie dzielą się książkami z różnych powodów – robią to nawet osoby, które 

specjalnie nie lubią czytać, osoby mieszkające i w wielkich miastach, i na wsi. Biblioteki jako źródło 

czytanych książek ulokowały się na dalszym miejscu pod względem popularności. W bibliotekach 

publicznych, z powodu zamknięcia ich części w czasie pandemii, zaopatrywało się w lektury 14% 

czytelników. Z takich bibliotek liczniej korzystały kobiety (15%) niż mężczyźni (10%) oraz 

czytelnicy najstarsi, po 70 roku życia (21%), niż osoby młodsze. Wypożyczający książki z bibliotek 

publicznych to osoby wywodzące się z różnych środowisk społecznych i wykonujące różne zawody, 

ale lubiące czytać. W porównaniu z rokiem poprzednim, w czasie pandemii, kiedy wystąpiły 

przerwy w otwartym dostępie do bibliotek publicznych, odnotowano stosunkowo niewielki (4%) 

spadek odsetka czytelników pożyczających z nich książki.152 

Spadek czytelnictwa miał charakter płynny z okresami stabilizacji. O ile w latach 2006-2008 

stosunek czytelników książek do osób nieczytających oscylował wynosił 3/5, o tyle od 2008 roku 

wynosi około 2/5. Liczba czytelników intensywnych najbardziej spadła właśnie w tym okresie. 

Warto podkreślić spadek czytelnictwa wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W 

latach 90. XX wieku 2/5 z nich uważało książki za swoje medium, obecnie odsetek ten jest niższy. 

Raport z 2015 r. ukazuje wybierane sposoby dostępu do książek. W 2012 r. najpopularniejszy był 

zakup (38%), ale kolejne miejsce zajmowało pozyskanie książki od znajomych (26%) oraz 

wypożyczenie z biblioteki (23%). Ta tendencja zmieniła się 2 lata później, gdy pożyczanie od 

znajomych stało się równoważne z zakupami Na poziomie 31-32%), dalej znajdowało się 

korzystanie z własnego księgozbioru (30%), natomiast wyraźnie spadło korzystanie z bibliotek Do 

poziomu 15%). Przy czym rok 2015 nie przyniósł na tym polu większych zmian Jedynie na poziomie 

13-16%). Tak było aż do roku 2020 i wspomnianego okresu pandemii, gdzie mimo wszystko procent 

udziału w korzystaniu z biblioteki był nieco wyższy.153  

Interesujące w raporcie z 2015 r. było szersze spojrzenia na czytelnictwo w innych krajach, 

które kojarzone są z kulturą książki. Porównywalne reprezentatywne ilościowe dane ze Stanów 

Zjednoczonych z lat 1992−2012 świadczą o stopniowym spadku czytelnictwa w tym okresie. 

Słabszy okres nastąpił w latach 2002-2008, czyli pokrywają się z gorszym okresem na tym polu w 

Polsce. Co ciekawe, czytelnictwo spadło najwyraźniej w kohortach wiekowych 18−54, a więc wśród 

osób zazwyczaj najintensywniej pracujących lub jeszcze uczących się, często też wychowujących 

dzieci. Wśród badanych, którzy przeszli na emeryturę – i przez to po prostu mających więcej czasu 

– widać wzrost czytelnictwa w badanym okresie. Finowie posiadają inny system liczenia 

czytelnictwa, który uniemożliwia zestawienie z Polską. Uczestnicy badań co 10 lat wypełniają 

kwestionariusze, zdając sprawę ze swoich zwykłych zajęć, a także przez trzy doby w tygodniu 

szczegółowo zapisują swoje zajęcia w specjalnych dzienniczkach badawczych. Stąd najbardziej 

interesujące z perspektywy naszej analizy jest spojrzenie na nawyki czytelnicze. Względem lat 70. 

i 80. widać tendencję spadkową zarówno w odsetku czytających, jak i czasu przeznaczanego na 

lekturę.  

Podobny system badań ankietowych funkcjonuje w Niemczech. Wskaźnikiem, którym 

niemieccy badacze posługują się najczęściej, jest regularność czytania w czasie wolnym. Również 

w tym kraju najbardziej wyrazistym trendem jest zmniejszanie się odsetka czytelników 

codziennych. W badaniu czeskim ‒ po zauważalnym spadku odsetka osób, które przeczytały co 

najmniej 1 książkę oraz korzystały co najmniej raz z biblioteki w roku 2010 ‒ w kolejnych latach 

widoczny jest delikatny wzrost w czytelnictwie, chociaż nadal mniej osób korzysta z bibliotek.154 

Na przestrzeni lat można zaobserwować zjawisko częstszego korzystania z bibliotek nie tylko 

osób najmłodszych lub uczących się, ale seniorów. Dla tych osób w starszym wieku, które czytają, 

biblioteki publiczne stanowią istotne źródło lektur trudno dostępnych innymi kanałami.  

                                                      

152 Tamże, s. 10 – 12. 
153 Stan czytelnictwa w Polsce 2015 s. 44. 
154 Tamże, s. 15 – 20. 
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Książki z biblioteki publicznej wymienił co czwarty czytający senior (25%) oraz 28% wdów 

i wdowców. Obie grupy w dużym stopniu pokrywają się, gdyż 84% owdowiałych respondentów ma 

60 lub więcej lat. W ich przypadku biblioteki, oprócz lektur, mogą oferować bezpieczną przestrzeń 

interakcji Np. z bibliotekarzami) i nawiązywania relacji społecznych (podobną funkcję spełniają 

uniwersytety trzeciego wieku).155 

Fakt widocznego w krajach europejskich, w tym Polsce, rzadszego korzystania z biblioteki, 

w celu wypożyczania książek, nie oznacza rzadszego korzystania z samego budynku. Szczególnie, 

że wiele obiektów współcześnie działa hybrydowo, więc samo wypożyczenie nie musi być celem 

wizyty.  Da się zauważyć, że po zakończeniu edukacji, podczas której korzystanie z książek jest 

intensywniejsze, sporo osób rezygnuje z dalszego kontaktu z książką. To zerwanie kontaktu jest 

zrozumiałe o tyle, że ów kontakt był przymuszony, poza tym pojawiły się i spopularyzowały inne 

media proponujące naukę i rozrywkę. Inny odczuwalny aspekt wiąże się ze zmianami 

cywilizacyjnymi: społeczeństwo jest przytłoczone codziennymi obowiązkami, pracą, na tyle, że 

czas wolny stał się ograniczony, a książka – w uproszczeniu – wymaga skupienia i ciszy. Raporty o 

stanie czytelnictwa – szczególnie te przygotowywane w Polsce – nie są kompletne, gdyż nie 

pokazują w pełni nowych tendencji w korzystaniu z bibliotek, które na przestrzeni lat zyskały 

większe znaczenie społeczne.  
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5. Strategie rozwoju bibliotek w Polsce 

W 2008 r. powstał Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, który 

sporządził Raport o Kapitale Intelektualnym Polski156– dokument ekspercki dotyczący przyszłego 

rozwoju Polski. Dla funkcjonowania bibliotek w przyszłości istotna jest zawarta w nim analiza stanu 

demograficznego Polski, starzenia się społeczeństwa, zaniedbań w dziedzinie kształcenia, zwłaszcza 

najmłodszych, wykorzystania kwalifikacji seniorów, niekonsekwencji w polityce prorodzinnej oraz 

wiele innych związanych z gospodarką, prawem i zarządzeniem. Raport zwraca uwagę na wartość 

edukacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, a także podkreśla rolę placówek związanych 

z oświatą. Działalność oświatową z powodzeniem mogłaby pełnić biblioteka, szczególnie w 

obszarach wiejskich, gdzie dostęp do kultury i oświaty jest trudniejszy. Dobrze działająca sieć 

bibliotek wraz z nowoczesnymi obiektami mogłyby tę przestrzeń wypełnić. Na przełomie wieku XX 

i XXI było o to trudno, gdyż nie było realnego wsparcia ze strony rządu, a także pomysłu na 

aktywność bibliotek ze strony ich dyrekcji.157 

Jakość życia to nie tylko ekonomia, postęp technologiczny i podejmowanie 

współzawodnictwa. Równie ważne, choć tej sprawie poświęca się najmniej uwagi, jest tworzenie 

społeczeństwa obywatelskiego, poczynając od najmniejszych skupisk wiejskich, osiedli miejskich, 

po wielkie aglomeracje i cały kraju. Tego społeczeństwa nie da się stworzyć za pośrednictwem 

dekretów i programów ministerialnych. Tu otwiera się pole do działania dla bibliotek publicznych, 

między innymi dlatego, że są one miejscem naturalnych kontaktów ludzi, którzy mogą 

porozmawiać, wymienić poglądy, podjąć rożne inicjatywy. Dla społeczności lokalnej takie kontakty 

są niezwykle ważne. Rozmowy o książkach, o tym, co się dzieje w środowisku i w kraju, sprzyjają 

wymianie, kontaktom międzypokoleniowym, zakorzenieniu w tradycji i współczesności.158  

W 2009 roku pojawił się kolejny dokument Raport Polska 2030159, który jest próbą 

nakreślenia długofalowego programu strategii rozwoju kraju. Jest to o tyle ważne opracowanie, bo 

dotyka spraw organizacyjno-warsztatowych, nie skupia się na modernizacji i komputeryzacji ( które 

są nieuniknione i powszechnie rozumiane), ale ‒ za przykładem innych krajów ‒ zaleca większy 

nacisk na społeczny aspekt funkcjonowania biblioteki. Proponuje, aby spojrzeć szerzej na problem 

demograficzny, pracę zawodową W szczególności kobiet), dobry dostęp do edukacji na wsi i 

likwidację zróżnicowania rozwoju poszczególnych województw w kraju. Wzorem innych państw, 

biblioteki publiczne mogą przyjąć na siebie rolę organizatora dokształcania oraz ośrodków 

informacji dla poszukujących pracy.160 

Uzupełnieniem tych dwóch raportów są dwa, powstałe w 2009 r., dokumenty dotyczące 

bibliotekarstwa. Pierwszy to Program Rozwoju Bibliotek, powstały w ramach międzynarodowego 

programu Global Libraries, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 

utworzoną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, oraz drugi - rządowy (projekt 

modernizacji gminnych bibliotek publicznych BibIioteka+.161 

 

 

                                                      

156 Dostęp elektroniczny: http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/index.php?r=46 
157 Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, op. cit.,  s. 130 – 131. 
158 Tamże, s. 144. 
159 Raport Polska 2030 to dokument stanowiący podstawę długookresowej strategii rozwoju, został przygotowany przez 

powstały w 2008 roku Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, który jest ciałem opiniotwórczo-

doradczym Premiera RP Donalda Tuska. Działaniom nad raportem przewodniczył Michał Boni, Minister w Kancelarii 

Premiera i szef ZDS; http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf 
160 Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, op. cit.,  s. 147 – 148. 
161 Tamże, s. 149 – 150. 
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5.1. Program Rozwoju Bibliotek 

Program Rozwoju Bibliotek (PRB) to ogólnopolskie przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)162  działającej we współpracy z Fundacją Billa i Melindy 

Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy Global Libraries.163  

Misją fundacji jest rozwój społeczności lokalnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych 

technologii. Działania aktywizujące dotyczą miejscowości do 50 tyś mieszkańców oraz struktur 

związanych z bibliotekami, organizacjami pozarządowymi i szkołami. Istotą projektu PRB jest 

wspieranie bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności 

społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają 

nowe umiejętności i wspólnie działają. Program był wdrażany w Polsce w okresie 2009–2015164. 

Od tego czasu przeszedł w kolejny etap działań trwale wspierających programem zostało objętych 

ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości, znajdujących się w blisko 1.300 gminach w całej 

Polsce. Dzięki PRB biblioteki otrzymały sprzęt informatyczny, a tysiące pracowników 

bibliotecznych wzięło udział w szkoleniach, dowiadując się m.in. w jaki sposób sprawdzać, czego 

potrzebują użytkownicy biblioteki i jak starać się wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw. Elementem 

edukacyjnym były warsztaty organizacji działań w ramach swoich bibliotek na najbliższe lata, a 

zarazem konstruowania nowych, często odbiegających od dotychczasowych, tradycyjnych ofert.  

Wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce fundacja stworzyła program grantowy 

Aktywna Biblioteka. Każda biblioteka uczestnicząca w PRB mogła ubiegać się o sfinansowanie 

projektu, nieprzekraczającego 5 tysięcy złotych. Projekt taki musiał być spójny z planem rozwoju, 

jaki biblioteka przygotowała w rezultacie szkoleń, oraz musiał wpisywać się w jeden ze 

zdefiniowanych, ośmiu obszarów rozwoju biblioteki. Konkurs w ramach tego programu został 

zorganizowany trzy razy – dla uczestników poszczególnych rund Programu Rozwoju Bibliotek. 

Łącznie o finansowanie ubiegało się 735 bibliotek. Każdorazowo wnioski były oceniane przez 

komisję konkursową, w rezultacie przyznano 439 grantów o łącznej wartości 3 milionów złotych. 

Dzięki projektom, jakie zrealizowały biblioteki, korzystający z nich ludzie wzięli udział w 

warsztatach komputerowych, tworzyli gry edukacyjne i audio przewodniki, wystawiali spektakle 

teatralne, poznawali tajniki fotografii i grafiki komputerowej, rywalizowali w turniejach gier albo 

konkursach, oglądali filmy, uczestniczyli w wycieczkach i rajdach rowerowych, poznawali lepiej 

historię swojego regionu, byli uczestnikami spotkań z ciekawymi ludźmi.165 

W ramach PRB zorganizowano pięć ogólnopolskich kongresów bibliotek publicznych, które 

odbywały się w latach 2010-2014, za każdym razem w innym, wyjątkowym miejscu i pod innym 

hasłem przewodnim. Bibliotekarze mieli okazję spotkać się w Centrum Artystycznym Fabryka 

Trzciny, Forcie Sanguszki, Forcie Sokolnickiego, Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii 

Żydów Polskich. Pierwszy kongres odbył się w 2010 roku po nazwą Biblioteka. Lubię to.  Podczas 

inaugurującej sesji plenarnej miało miejsce wystąpienie dr Alka Tarkowskiego ‒ koordynatora 

projektu Creative Commons Polska, członka zespołu doradców strategicznych przy Prezesie Rady 

Ministrów ‒ zatytułowane Jaka przyszłość bibliotek I jak sprawić, by nastała). Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego realizowała wówczas (projekt Scenariusze przyszłości dla bibliotek 

– metodą foresight, z udziałem ekspertów reprezentujących różne dyscypliny.  

                                                      

162 Fundacja założona w 2008 roku przez Polsko– Amerykańską Fundację Wolności PAFW) z siedzibą w USA, jedna z 

największych organizacji grantowych działających w Polsce, której celem jest zwiększenie dostępu i popularyzacja wśród 

obywateli instytucji i organizacji technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych opartych na Internecie, a także 

szeroko pojęta edukacja w zakresie obecnych i przyszłych wyzwań cyfrowych, zwiększania, popularyzacji, wspierania 

działań oraz wiedzy w temacie ochrony środowiska naturalnego i angażowania społeczeństwa w inicjatywy na rzecz jego 

poprawy, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 
163 Charakter i strategia działalności fundacji dostępna jest na stronie https://www.gatesfoundation.org/our-work  
164 Więcej informacji: http://programrozwojubibliotek.org/  
165 Więcej informacji: http://programrozwojubibliotek.org/aktywna-biblioteka/ 

https://www.gatesfoundation.org/our-work
http://programrozwojubibliotek.org/
http://programrozwojubibliotek.org/aktywna-biblioteka/
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Dr Tarkowski przekazał gościom kongresu informacje o przebiegu prac, omówił też ważne 

dla przyszłości świata i bibliotek współczesne trendy społeczne i kulturowe, sięgając 2030 roku. 

Część wykładowa i warsztatowa kongresu obejmowała 32 zajęcia poświęcone różnym 

zagadnieniom, zgrupowanym w cztery bloki tematyczne: Nowoczesna biblioteka, Pasje w 

bibliotece, Wysłuchaj eksperta i Ludzie w bibliotece. Poruszane podczas zajęć tematy dotyczyły 

zarówno ważnych problemów cywilizacyjnych Takich jak rozwój społeczeństwa sieciowego, 

społeczne i kulturowe aspekty nowoczesnych technologii, wykluczenie cyfrowe), jak i praktycznych 

umiejętności przydatnych w zawodzie bibliotekarza – wykorzystania fotografii, filmów i gier w 

pracy biblioteki, działalności na rzecz specjalnych grup użytkowników, działań public relations czy 

projektowania bibliotecznych wnętrz.166 

Wsparcie dla bibliotek składało się z kilku elementów. Na początku powstał poradnik 

Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany167 Jego treść oparto m.in. na doświadczeniach z wizyt i 

rozmów z bibliotekarzami z małych miejscowości. Autorzy to architekci, architekci wnętrz, 

psycholog architektury, przedstawicielka FRSI, którzy postulowali uczynienie każdej takiej 

placówki otwartą, atrakcyjną, wygodną i wielofunkcyjną, poprzez stworzenie całościowej wizji 

rozwoju. Zaproponowana została innowacyjna Rozwijająca ideę demokracji obywatelskiej) metoda 

dochodzenia do wspólnej wizji przyszłości biblioteki przez reprezentatywną grupę pracowników i 

użytkowników. Poradnik jest ogólnodostępny w wersji elektronicznej Polskiej i angielskiej. Stał się 

intelektualną bazą dla konsultantów oraz bibliotekarzy planujących modernizacje bibliotek. Drugim 

elementem było szkolenie dla architektów-projektantów, którzy mieli wspierać biblioteki. Kwestie 

urządzania małych bibliotek, jak i angażowania użytkowników w planowanie, nie są bowiem 

przedmiotem studiów lub doskonalenia zawodowego. W 2010 r. przeprowadzone zostały pilotażowe 

konsultacje w 30 placówkach, które otrzymały rządowe dofinansowanie modernizacji oraz zgłosiły 

potrzebę konsultacji. Granty miały wspierać zaplanowane wcześniej prace modernizacyjne. Celem 

konsultacji było więc lepsze wykorzystanie funduszy, dzięki udziałowi architektów-doradców.168 

Kolejnym znaczącym projektem były Scenariusze przyszłości bibliotek ‒ inspirowane 

ciekawością, jak może wyglądać przyszłość bibliotek w Polsce, oraz potrzebą dyskusji o niej. 

Projekt był próbą podjętą przez kilkunastu ekspertów z kilku dziedzin, w tym bibliotekarzy, 

dziennikarzy, działaczy społecznych, medioznawcy, literaturoznawcy, filozofki, socjolożki, 

architektki oraz dyrektorki regionalnej instytucji kultury) odpowiedzi na pytania o podstawowe 

funkcje bibliotek, biorąc pod uwagę ogólnoświatowe trendy, i o zmiany społeczne, kulturowe oraz 

technologiczne definiujące kształt przyszłych bibliotek. 

W ramach realizacji PRB w latach 2009-2015 wydawane były raporty, podręczniki dla 

bibliotekarzy, broszury, poradniki i inne materiały informujące o  programie i prezentujące 

działalność bibliotek publicznych w Polsce m.in. podręcznik design thinking, czyli myślenia 

projektowego w bibliotekach; poradnik poświęcony współpracy partnerskiej w środowisku 

lokalnym, inicjowanej przez biblioteki publiczne; poradnik dla osób planujących lub prowadzących 

prace inwestycyjne (budowa, rozbudowa, remont, modernizacja) w budynkach bibliotek 

publicznych; Meble w bibliotece: broszura dot. wyboru mebli i wyposażenia małej biblioteki.169 

Jednym z działań PRB była organizacja warsztatów, które pokazywałyby dyrektorom 

bibliotek, jakie znaczenie dla odbioru ich placówki ma dobra organizacja przestrzeni. W efekcie 

Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece to projekt, w ramach którego 30 bibliotek publicznych 

z terenów wiejskich i małych miast w Polsce, modernizujących swoje siedziby, skorzystało z 

konsultacji architektonicznych prowadzonych partycypacyjną metodą projektowania.  

                                                      

166 Więcej informacji: http://programrozwojubibliotek.org/kongresy-bibliotek/ 
167 Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany - poradnik wydany przez FRSI we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Architektów Polskich SARP, Zawiera porady i wskazówki dotyczące aranżacji przestrzeni w bibliotekach. 

https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/biblioteka-male-pomysly-na-wielkie-zmiany 
168 Więcej informacji: http://programrozwojubibliotek.org/sztuka-ksztaltowania-przestrzeni-w-bibliotece/ 
169 Więcej informacji: http://programrozwojubibliotek.org/publikacje-podreczniki-mashupy/ 

http://programrozwojubibliotek.org/kongresy-bibliotek/
https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/biblioteka-male-pomysly-na-wielkie-zmiany
http://programrozwojubibliotek.org/sztuka-ksztaltowania-przestrzeni-w-bibliotece/
http://programrozwojubibliotek.org/publikacje-podreczniki-mashupy/
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Metoda polegała na rozegraniu przez pracowników i użytkowników biblioteki gry 

planszowej, której podstawą jest zeskalowany rzeczywisty plan budynku. W trakcie gry, 

przygotowanej i moderowanej przez architekta-konsultanta, powstawała nowa aranżacja wnętrza 

biblioteki, łącząca oczekiwania pracowników i użytkowników – punkt wyjścia do projektu 

architektonicznego z raportem architekta, zawierającym wskazówki dotyczące dalszego procesu 

inwestycyjnego.  

 

IV.8. Przykładowe strony poradnika „Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany”, 

przygotowanego we współpracy PRB z architektami i przeznaczonego dla bibliotekarzy. Poradnik 

zawierał zalecenia dla organizacji przestrzennej oraz estetyki współczesnej czytelni oraz zawierał 

przykłady kilku projektów modernizacji niewielkich lokali. Ideą wydawnictwa było pokazanie, że 

pozytywne dla odbioru przestrzeni zmiany można wykonać w prosty i ekonomiczny sposób 

FRSI w 2008 roku i 2012 roku przeprowadziła ankiety dotyczące preferencji osób 

korzystających z usług bibliotecznych w gminach do 20 tyś. mieszkańców. Efektem ankiety jest 

kilkanaście istotnych informacji, które pozwolą wyciągnąć wnioski, aby dostosować jeszcze 

bardziej ofertę do potrzeb użytkownika, jak i otworzyć się i zachęcić do wizyty nowych. W obu 

ankietach, których czas wykonania różnił się o 4 lata, profil odbiorcy był podobny. Są to dzieci, 

młodzież szkolna oraz osoby powyżej 55. roku życia.  
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W 2008 roku 91% osób chodzących do bibliotek wypożyczało książki, 31% korzystało z 

komputerów, a 12% brało udział w prowadzonych przez placówkę zajęciach. Te wyniki nakładają 

się na siebie, gdyż czynności mogły być wykonywane równocześnie. Kilka lat później badania 

zostały powtórzone i pogłębione. Wyniki ankiet z 2012 roku wskazały, że 26% osób wypożyczało 

książkę lub czytało na miejscu, 7% korzystało z komputera i Internetu, 30% osób deklarowało 

wypożyczanie książki, przy tym również korzystanie z Internetu, 30% udział w organizowanych 

wydarzeniach i zajęciach, pozostałych 7% osób nie zdeklarowało odpowiedzi. Jednocześnie 

ankietowani zostali zapytani, co zrobią w bibliotece. W efekcie nadal najwięcej osób korzysta z 

wypożyczeń książki do domu oraz z dostępu na miejscu, gdzie przegląda aktualną prasę – 62% i 

57% pytanych. 44% osób używa ksero, 40% komputera, 30% Internetu. Zainteresowanie innymi 

funkcjami bibliotecznymi plasuje się na poziomie 24% dla udziału w spotkaniach i wydarzeniach 

kulturalnych, 19% dla korzystania z kawiarni itp. 8% bierze udział w szkoleniach.  

Główne typy osobowości korzystających z lokalnych bibliotek170: 

 aktywna seniorka, czyli osoba, która była aktywna zawodowo, a po przejściu na emeryturę 

chce zagospodarować swój czas efektywnie, dalej dokształcać się, szukać pasji, spełniać na 

spotkaniach i warsztatach, utrzymywać kontakty społeczne 

 młoda mama, czyli osoba spędzająca czas w domu z dzieckiem, dla której możliwość spotkań 

czy też udziału w zajęciach stanowi urozmaicenie dnia 

 uczeń z pobliskiej szkoły, dla którego bycie w bibliotece to forma spędzania wolnego czasu, 

odrabiania lekcji, spotkania ze znajomymi 

 chłopak z sąsiedztwa, który jest nowy w społeczności i dopiero poznaje innych, buduje swoje 

zainteresowania, korzystając z oferty bibliotecznej. W tym typie osobowości mogą być 

również dzieci z rodzin biedniejszych, których nie stać na dostęp do książek i kultury 

Ankietowani podkreślają, że biblioteka jest dla nich miejscem spotkań, doceniają 

bezpieczeństwo i otwartość przestrzeni, bezpłatną formę działania i przyjazną atmosferę tworzoną 

przez pracowników. Połowa ankietowanych uznaje miejsce w bibliotece za wygodną przestrzeń dla 

pracy oraz rozwoju osobistego. Młode mamy wykorzystują również bibliotekę na tymczasową 

opiekę nad dzieckiem, pozostawiając je z pracownikiem bibliotecznym, a samej mogąc załatwić 

bieżące sprawy w mieście. Emerytowane osoby podkreślają, że dla nich biblioteka jest miejscem 

spotkań ze znajomymi, udziału w warsztatach, ale także zdobywania nowych umiejętności, jak 

korzystanie z komputera i nowych technologii. Wielu seniorów w domach nie ma możliwości 

korzystania z pewnych udogodnień, takich jak komputer, ksero, Internet. Biblioteki oferują pomoc 

w odnalezieniu się w zmieniającym się cywilizacyjnie świecie.  

W 2015 roku w ramach działalności FRSI powstał serwis www.biblioteki.org otwarte 

narzędzie dla bibliotekarek i bibliotekarzy z bibliotek pracujących ze społecznościami lokalnymi. 

Jest to miejsce praktycznej wiedzy, uczenia się, poszukiwania i znajdowania pomysłów. Strona 

oferuje dostęp do wciąż aktualizowanej bazy poradników w szerokim zakresie tematyki związanej 

z bibliotekę, scenariusze aktywności oraz przedstawiania aktualności związane z działalnością 

instytucji, informacje o odbywających się webinariach, kursach, spotkaniach. Najnowsze artykułu 

dotyczą bieżących problemów z jakimi borykają się placówki, a więc powrotu do działalności 

stacjonarnej w ramach radzenia sobie ze skutkami pandemii, rozszerzenia aktywności w sieci, czy 

sytuacji ekonomicznej. 171 

 

                                                      

170 Na podstawie ankiet przeprowadzonych przez PRB w 2008 r.  
171 Biblioteki.org to miejsce aktualności związanych z działalnością bibliotek, jak również oferta związana z dostępnymi 

wirtualnie poradami, kursami, podręcznikami dla bibliotekarzy http://www.biblioteki.org/artykuly.html# 
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Najważniejsze podejmowane działania PRB w czasie 2009-2022172:  

 dostawy sprzętu komputerowego, ponad 12 tyś. sztuk: m.in. laptopy, komputery PC, drukarki. 

 szkolenia dla ponad 11 tyś. bibliotekarzy i osób współpracujących z bibliotekami w zakresie 

planowania rozwoju biblioteki, tworzenia partnerstw, prowadzenia spotkań itp. 

 promocja modernizacji bibliotek, ponad 14 tyś. materiałów w mediach, niemal 2 tyś. 

uczestników ogólnopolskich kongresów bibliotek i użytkowników portalu www.labib.pl 

 integracja otoczenia instytucjonalnego bibliotek. Współpraca z Biblioteką Narodową, 

Instytutem Książki, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, bibliotekami wojewódzkimi 

 instytucje publiczne, firmy, organizacje i osoby indywidualne zaangażowane we wspieranie 

bibliotek M.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Biblioteka+,, 

Microsoft – udostępnienie bezpłatnego oprogramowania, Orange – bezpłatny Internet dla 

bibliotek, organizacje pozarządowe dzielące się z bibliotekami swoim doświadczeniem i 

wiedzą, 110 liderów opinii w Krajowym Partnerstwie na rzecz Rozwoju Bibliotek 

 obecnie kontynuowane są działania wspierające trwałość programu, m.in. dalsze sieciowanie 

bibliotekarzy, promowanie modelowych rozwiązań i wspieranie wykorzystania nowych 

technologii w działaniach bibliotek. 

Uzyskane efekty PRB w czasie 2009-2022173: 

 biblioteki wyszły naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców i rozszerzyły swoją ofertę o 

ciekawe zajęcia, warsztaty, spotkania, w których ważną rolę pełnią nowoczesne technologie 

 dyrektorzy bibliotek poznali nowoczesne sposoby zarządzania placówkami oraz 

pozyskiwania w lokalnym środowisku partnerów do współpracy 

 bibliotekarze odważniej promują działalność swoich placówek, odnosząc ją do lokalnych 

strategii i zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców 

 samorządy zwiększyły nakłady na działalność i rozwój bibliotek 

 mieszkańcy mają lepszy dostęp do bibliotek, które są dłużej otwarte 

 1,1 mln użytkowników zdobyło umiejętności związane z obsługą komputera i Internetu, 1,5 

mln młodych ludzi poprawiło wyniki w nauce, a 2,2 mln dorosłych jest lepiej przygotowanych 

do pracy 

 biblioteki stały się miejscem spotkań, niezbędnym w budowaniu relacji społecznych i kapitału 

społecznego 

FRSI po zakończeniu PRB na lata 2009-2015 kontynuuje swoją aktywność. W roku 2021 

uruchomiona została 4 runda programu w której przyjęto zgłoszenia 75 placówek i pierwsze 

spotkania odbywały się w jesieni 2021 r., a cały program zrealizowany zostanie do końca 2022 r.174 

FRSI powróciło również do idei organizowania spotkań bibliotekarzy. W 2021 roku odbył się 

kolejny kongres bibliotek pod hasłem „Na zdrowie”.175 Temat ten bezpośrednio związany był z 

pandemią koronawirusa z jaką musiał się mierzyć świat w latach 2020-2021. Przez wzgląd na 

względy sanitarne spotkanie odbywało się, jak większość wydarzeń jedynie w formie zdalnej. Brak 

możliwości stacjonarnego funkcjonowania instytucji był dla bibliotek czasem trudnym, ale 

jednocześnie determinującym do działań zarówno na polu oferty wirtualnej, jak i analizy możliwości 

powrotu do tradycyjnego formy działalności, a więc wzmacniania roli społecznej instytucji. Oba 

tematy stanowiły główny trzon dyskusji w ramach kongresu.  

                                                      

172 Więcej informacji: https://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/ 
173 Biblioteka! Więcej niż myślisz to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek w latach 2009–2015. 

Dostęp elektroniczny: https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/biblioteka_wiecej_niz_myslisz 
174 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.prb.biblioteki.org/public/o-programie  
175 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://kongresbibliotek.pl/  

https://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/
https://issuu.com/publikacjefrsi/docs/biblioteka_wiecej_niz_myslisz
https://www.prb.biblioteki.org/public/o-programie
https://kongresbibliotek.pl/
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Wsparcie działalności cyfrowej bibliotek możliwe jest również poprzez korzystanie z kolejnej 

innowacyjnej platformy FRSI, sektora 3.0 - wspierającego tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i 

produktów, które wpisują się w ideę tech for good.  

Oferta łączy wsparcie finansowe oraz wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wdrożenia nowej 

technologii. W ramach funduszu organizowane są szkolenia i festiwal. Program działa na podobne 

zasadzie, jak PRB – przyjmowane są wnioski instytucji, które następnie biorą udział w zaplanowanej 

strategii, wspierającej ich rozwój. Aktualnie w trakcie realizacji jest program na lata 2021-2022. 176 

Ponad wspomniane projekty i programy  FRSI kontynuuje swoją działalność wdrażając 

szereg innych, które dotyczą konkretnych odbiorców, dzieci, młodzieży, seniorów, wspiera 

aktywność lokalną, a także edukuje do nowych wyzwań pracowników bibliotecznych. Tak, jak lata 

2020-2021 były zdominowane sytuacją związaną ze zdrowiem i bezpieczeństwem obywateli w 

skutek pandemii covid-19, tak rok 2022 to akt agresji wojennej Rosji na Ukrainie, w efekcie której 

Polska, jak i wiele innych krajów przyjmowało do siebie uchodźców z Ukrainy. Na tym polu 

biblioteki również w dynamiczny sposób dostosowały swoją ofertę dla nowych odbiorców, jak 

również FRSI uruchomiło stronę „Biblioteki dla Ukrainy” 177, jako narządzie dla instytucji, które 

stoją przed wyzwaniami – wspierania osób przybyłych z Ukrainy, ale też dostosowywania (w 

dłuższej perspektywie) oferty bibliotecznej dla swojej społeczności, której te osoby stały się, lub już 

niedługo staną się, częścią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

176 Sczegółowe informacje dostępne są na stronie https://sektor3-0.pl/fundusz/ 
177 Biblioteki dla Ukrainy to inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Naszym celem jest wspieranie 

bibliotek, które pomagają osobom przybyłym do Polski po inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stać się częścią 

lokalnych społeczności. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/  

https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/
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5.2. Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek 

Biblioteki są instytucjami publicznymi, których ideą jest oferowanie bezpłatnego dostępu do 

kultury lokalnych społeczności. O ile koniec XX wieku przyniósł znaczące zaniedbanie w rozwoju 

ich infrastruktury, tak w nowym XX wieku podjęte zostały działania naprawcze. Jednym z nich było 

stworzenie projektu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek, części Programu Wieloletniego Kultura+ 

na lata 2011-2015, uchwalonego przez Radę Ministrów, z operatorem w postaci Instytutu Książki. 

Główną ideą projektu było wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych 

oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których 

organizatorem założycielskim jest gmina. W efekcie wiele małych i anachronicznych do tej pory 

bibliotek zostało przekształconych w nowoczesne centra wiedzy, kultury oraz ośrodki życia 

społecznego.  

Program obejmował różne kategorie budowlane, remonty, modernizacje, budowę nowych 

obiektów i określał minimalną kwotę dofinansowania wnioskowanego zadania na poziomie 50000 

zł, a maksymalną 1 875 000, przy czym wkład własny wnioskodawców musiał wynosić min. 25 % 

kosztów realizacji.178 

Po zakończeniu programu w latach 2009 - 2015 powstał raport podsumowujący jego efekty, 

dzięki ankietom definiujący wnioski na przyszłość, gdyż zakładano, że program będzie 

kontynuowany. Problemem, jaki się objawił w pierwszych trzech latach naboru wniosków, był brak 

finansowania ze strony gmin, co uniemożliwiało wielu instytucjom przystąpienie do programu, bo 

nie mogły zapewnić wkładu własnego.  

Powstały kolejne programy o podobnym charakterze, przygotowane w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020 oraz ‒ aktualnie wdrażanego ‒ 2021 – 2025.179 

Warto zaznaczyć, że każdy kolejny program nie eliminował z naboru instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie wcześniej. Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian, celem programu jest 

dostosowanie się obiektów do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej oraz 

poprawa atrakcyjności świadczonych usług.  

Program 2021–2025 wspiera w szerokim zakresie biblioteki, opierając się o cztery priorytety: 

poprawę oferty bibliotek publicznych, inwestycję w infrastrukturę bibliotek publicznych, zakup 

nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i 

pedagogicznych oraz program dotacyjny dla bibliotek na promocję czytelnictwa. Zakłada również 

zwiększenie zakresu dofinansowania z 500000 do 2250000 zł na wspieranie bibliotek, które 

zdecydowały o większych inwestycjach, oraz uwzględnia gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców. 

Progi wkładu własnego zostały zróżnicowane i stworzono trzy grupy: 15, 25, 30 % wkładu. 

Wnioskodawcę zalicza się do właściwej grupy na podstawie stosunku wskaźnika dochodów 

podatkowych na jednego mieszkańca w gminie do wskaźnika dochodów podatkowych dla 

wszystkich gmin, wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, aktualnych na dzień 

ogłoszenia naboru wniosków. 

Dzięki działaniom programów w latach 2011– 2021, udało się wybudować, zmodernizować 

czy wyposażyć prawie 500 bibliotek w całej Polsce. W roku 2022 kilkadziesiąt zadań jest 

rozpoczętych, a kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie. Większość inwestycji to doraźna pomoc w 

podniesieniu standardów obiektów, w ramach istniejącej już struktury, ale zdarzają się również 

obiekty budowane od podstaw, w ścisłej współpracy z biurami architektonicznymi.180 

 

 

                                                      

178 Szczegóowe informacje dostępne są na stronie Intytutu Książki: https://instytutksiazki.pl/programy,3,instytutu-

ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2011 – 2015,23.html  
179 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Intytutu Książki https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-

bibliotek-2021%E2%80%932025,82.html  
180 Więcej informacji: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dobra-biblioteka-jak-infrastruktura-bibliotek-zmienia-_nie-

tylko_-biblioteczny-swiat,7178.html 

https://instytutksiazki.pl/programy,3,instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2011-2015,23.html
https://instytutksiazki.pl/programy,3,instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2011-2015,23.html
https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-bibliotek-2021%E2%80%932025,82.html
https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-bibliotek-2021%E2%80%932025,82.html
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dobra-biblioteka-jak-infrastruktura-bibliotek-zmienia-_nie-tylko_-biblioteczny-swiat,7178.html
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dobra-biblioteka-jak-infrastruktura-bibliotek-zmienia-_nie-tylko_-biblioteczny-swiat,7178.html
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Referencyjne przykłady wdrożenia programu: 

 Miejska Biblioteki Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, modernizacja obiektu historycznego 

 Mediateka Biblioteki Publicznej Gminy w Grodzisku Mazowieckim, nowy budynek 

 Biblioteki Publicznej w Piasecznie, przebudowa  

 Mediateka Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, przebudowa  

 Filia biblioteczna w Górze (biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo) 

 Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, modernizacja Kamienicy Kultury 

 Filia biblioteki w Przysietnicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                               

w Starym Sączu, nowy budynek 

 
IV.9. Modernizacja zabytkowego, pochodzącego z 1910 r. budynku na potrzeby realizacji Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, jako przykład wykorzystania dofinansowania z 

programu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 

 

 
IV.10. Realizacja nowego budynku filii bibliotecznej w Przysietnicy, jako przykład wykorzystania 

dofinansowania z programu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 
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V. BIBLIOTE KA W XXI WIE KU – LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWA NIE  

 
 

 

„Mając ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz”181  

Marcus Tullius Cicero 

 

 

 

 

Biblioteki wchodząc w nowy wiek, zyskały nowy wizerunek, instytucji otwartej i szeroko 

dostępnej, miejsca nie tylko nauki, ale również spędzania czasu, spotkań z przyjaciółmi, czy też 

zyskania nowych umiejętności na odbywających się w placówce warsztatach.  

 

Zarówno bibliotekarze, jak i projektanci zaczęli w XXI wieku dostrzegać potencjał w 

strategicznie wskazanej lokalizacji oraz w zagospodarowaniu terenu, które ma szansę stać się 

przedłużeniem czytelni np. poprzez organizację miejsc do lektury na trawie. Współczesna przestrzeń 

biblioteczna to nie tylko świetnie działający budynek, ale również efektownie zaprojektowana 

przestrzeń wokół niego. W przypadku usytuowania budynku w zielonym pejzażu duże znaczenie 

ma ochrona jego wartości przyrodniczo-kulturowych, a przy projektowaniu w strukturze miasta 

zwrócenie uwagi na minimalizację powierzchni utwardzonych, a wprowadzenie powierzchni 

biologicznie czynnej. Tak, jak w architekturze obiektów publicznych w których spędzamy bardzo 

dużo czasu, tak również w bibliotekach duże znaczenie zyskało otwarcie się na naturę, co widoczne 

jest bezpośrednio poprzez zielone zagospodarowanie, dostęp do roślinności, wody, ale również 

pośrednio poprzez stosowane materiały, czy formy wynikające z inspiracji przyrodą.  

 

 

 

 

 

                                                      

181 Autorskie tłumaczenie https://www.brainyquote.com/quotes/marcus_tullius_cicero_104340; Marek Tulliusz Cyceron 

(łac. Marcus Tullius Cicero) – pisarz, mówca, polityk, dowódca wojskowy, filozof, prawnik i kapłan rzymski. Rozwinął 

prozę rzymską, a dziedzictwo filozofii greckiej przekazał następnym wiekom w łacinie. Jego dzieła inspirowały twórczość 

europejską. W roku 55 napisał pierwszą wielką pracę teoretyczną – De oratore („O mówcy”) – w którym objaśnił, na czym 

polega sztuka pisania i przemawiania. 

 

https://www.brainyquote.com/quotes/marcus_tullius_cicero_104340
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_staro%C5%BCytnego_Rzymu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_rzymska&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_staro%C5%BCytna#Filozofia_starożytnej_Grecji
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1. Znaczenie i specyfika lokalizacji 

Podstawowymi elementami identyfikującym współczesne budownictwo bibliotek są 

lokalizacja, rodzaj i skala ich realizacji. Infrastrukturę bibliotek tworzą główne instytucje 

zlokalizowane w najważniejszych miastach obsługiwanego obszaru i kilka, a czasem kilkanaście 

filii w peryferiach większych miast, mniejszych miejscowościach lub / i terenach wiejskich.  

Współczesnym wymogiem projektu na etapie koncepcji jest analiza dostępności budynku 

różnymi środkami transportu oraz bliskość innych usług. Chodzi nie tylko o dostęp pieszy i 

samochodowy, ale przede wszystkim komunikacją miejską oraz alternatywnymi środkami 

transportu, które zyskują coraz większą uwagę u współczesnego użytkownika. Nowoczesny obiekt 

użyteczności publicznej powinien uwzględniać bliskość ścieżek rowerowych, czy przystanków dla 

rowerów, hulajnóg itp. Należy mieć również na uwadze dostępność obiektu bez wykluczeń, a więc 

dla osób z ograniczoną sprawnością oraz z uwzględnieniem ich potrzeb komunikacyjnych.  

Biblioteka, zgodnie z aktualnymi wytycznymi organizacji bibliotekarskich, powinna być 

realizowana tak, aby umożliwić kontakt z placówką większości mieszkańców – są to zalecenia 

dostępności budynku w obszarze 2 km dla filii i 3 km dla głównej placówki w obszarach mniejszych 

miast.182  

Zebrany materiał badawczy pozwolił zwrócić uwagę na znaczenie lokalizacji, jednocześnie 

wskazać tendencje w lokalizacji obiektów (wykres nr 2). Można zauważyć, że lokalizacja w centrach 

miast (92 obiekty = 55,42%) stanowi ponad połowę realizacji i jest najczęstszą decyzją dla 

usytuowanie budynku. Są to zarówno budynki w śródmieściach dużych miast, jak i centralne obiekty 

w małych miejscowościach. Biblioteki w peryferiach miast (54 obiekty = 32,53%) lokalizowane są 

strategicznie, najczęściej celem ożywienia kulturalno-gospodarczego obszaru. Są one najbardziej 

zróżnicowane w swojej lokalizacji pod względem specyfiki ich kontekstu urbanistycznego. W 

regionach wiejskich (10 obiektów = 6,02%) oraz bezpośrednio zlokalizowanych w terenach 

parkowych bez wyraźnego kontekstu zabudowy (10 obiektów = 6,02%) znalazła się taka sama ilość 

obiektów.  

 
Specyfika lokalizacji bibliotek183: 

 centrum miasta – w rozumieniu centralnej części miasta odznaczającej się historyczną 

zabudową lub / i intensyfikacją budynków publicznych i innych istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania miast jak dworce oraz przestrzeniami publicznymi o charakterze 

reprezentacyjnym lub / i rekreacyjnym jak place i parki miejskie 

 peryferia miasta – w rozumieniu obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych 

miasta, jednakże poza jego ścisłym centrum, za peryferia miast traktowane są również 

dzielnice miast lub takie obszary, które funkcjonują na zasadzie aglomeracji większego 

miasta 

 obszar wiejski – w rozumieniu obszarów, które administracyjnie, jak lub / i poprzez charakter 

zabudowy zdefiniowane są, jako wsie, miasta bez praw miejskich 

 obszar parkowy – w rozumieniu obszarów, których powierzchnia należy administracyjnie do 

terytorium parków lub są to obszary zdefiniowane poprzez powierzchnię biologiczną, jako 

przyrodnicze bez wyraźnej struktury zabudowy 

 

 

                                                      

182 Standardy organizacyjne w bibliotekarstwie publicznym, propozycje - referat wygłoszony przez Jerzego Maja w 

ramach międzynarodowego seminarium Efektywność i funkcjonowanie bibliotek - standardy, 2007. 
183 Autor indywidualnie wyznaczył centra miast indywidualnie, poprzez analizę struktury zabudowy miasta, biorąc pod 

uwagę dostępne materiały dotyczące projektów architektonicznych oraz ogólnodostępnych map i zdjęć 
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Wykres 2. Specyfika lokalizacji analizowanych obiektów 

 

Centrum miasta. Biblioteki z racji swojej długiej tradycji w XXI wieku posiadają już 

rozwiniętą infrastrukturę, a wiele z nich znajduje się w centrach miast. W największych miastach, 

stolicach krajów, czy ich województw sytuacja wydaje się prostsza, jednocześnie polityka kulturalna 

miasta jest w większym stopniu konkurencyjna.  

Jeśli pojawia się decyzja o zmianie lokalizacji instytucji towarzyszy jej najczęściej dyskusja 

o tym, czy należy i w jaki sposób przebudować budynek, czy przenieść funkcję w nowe miejsce, 

zajmując inny obiekt lub budując od podstaw. Ze względu na prestiż instytucji, gdy zagadnienie 

dotyczy głównej siedziby nowa lokalizacja musi mieć podobny status – wiele bibliotek jest 

sytuowanych przy najważniejszych placach miejskich lub w miejscach o dużym znaczeniu 

historycznym. Istotna jest również wartość sentymentalna, przywiązanie mieszkańców do miejsca. 

Biblioteka poprzez swój monumentalny gmach jest często wpisana nie tylko w tkankę miasta, ale 

również jest częścią jego tożsamości.  

Przykładem Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (projekt JEMS Architekci), gdzie dyrekcja 

podjęła decyzje o intensywnej rozbudowie istniejącej siedziby, mając świadomość, jak wiele 

budynek znaczy dla mieszkańców. Historyczny gmach stoi w pierzei najważniejszej przestrzeni 

miasta – Placu Wolności, miejsca spotkań i odbywania się wydarzeń kulturalno-artystycznych. 

Potrzeba zwiększenia wydajności biblioteki była decyzją oczekiwaną i bezsporną, ale wymagała 

wrażliwego i przemyślanego podejścia. W efekcie wskutek konkursu architektonicznego 

zdecydowano się zrealizować projekt pracowni JEMS, który przy jednoczesnym wprowadzeniu 

dużej bryły, kryjącej w sobie nowoczesne, otwarte powierzchnie czytelni szanował historyczny 

kontekst. Poprzez decyzje projektowe w zakresie charakteru nowej bryły, podziałów fasady, czy 

stosowanych materiałów wchodzą one we współczesny dyskurs z estetyką dawnego budynku.  

 
V.2. Plac Wolności w Poznaniu z Biblioteką Raczyńskich w tle na pocztówkach (od lewej) z lat 

1910 – 1918 i 1938 r.  
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V.3. Plac Wolności w Poznaniu w czasach współczesnych, po rozbudowie Biblioteki Raczyńskich 

(projekt JEMS Architekci) 

Naturalnym wyborem dla nowej lokalizacji biblioteki, która ma mieć duże znaczenie dla 

mieszkańców jest ścisłe centrum miasta, gdzie intensyfikuje się również jego kulturalny trzon, 

znajdują się najważniejsze miejskie instytucji i inne obiekty kultury. Nowo zbudowany, efektowny 

obiekt ma szansę wzmocnić ofertę kulturalną zarówno większych, jak i mniejszych miast. W wielu 

przypadkach to właśnie ten czynnik determinował do realizacji inwestycji.  

Takie podejście cechuje biblioteka w Kressbronn (projekt Steimle Architekten) zlokalizowana 

w centrum niewielkiej, niemieckiej miejscowości o charakterze wiejskim w sąsiedztwie innych 

ważnych dla społeczności budynków miejskich. Koncepcja zakładała adaptację znajdującej się na 

działce tradycyjnej stodoły. Wytyczną było odniesienie do historycznego znaczenia architektury 

stajni, regionalnego charakteru budownictwa drewnianego i zwracając uwagę na emocjonalny 

stosunek do miejsca mieszkańców. W efekcie biblioteka pod względem estetycznym nowocześnie 

interpretuje tradycyjną architekturę drewnianą, a także uzupełnia najważniejsze funkcje o nowe, 

istotne dla społeczności małych miasteczek.  

Dla realizacji nowej biblioteki w Lohja (projekt Lahdelma and Mahlamaki) kluczowa była 

przede wszystkim lokalizacja. Budynek miał znajdować się na placu, który łączy kilka 

najważniejszych ścieżek prowadzących do szkoły, kościoła i centrum obywatelskiego. Architektom 

zależało, aby wprowadzona bryła reagowała na te kierunki i jednocześnie przeszklenia pozwalały 

kadrować atrakcyjne widoki na pejzaż miasta. W efekcie powstała organiczna forma, wydzielająca 

przestrzeń publiczną, generująca otwarcia widokowe, a przy tym o strukturze wewnętrznej, która 

również pozwalała na stały kontakt z otoczeniem.  

 
V.4. Lohja Main Library (projekt Lahdelma and Mahlamaki) 
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Tak, jak niektóre budynki w swojej strukturze łączą przestrzeni kultury z innymi, tak powstają 

obiekty w ramach spójnej koncepcji na zasadzie master planu, zakładając realizację kilku obiektów 

o różnych, uzupełniających się funkcjach, które zintegrowane zostaną ze sobą wspólnym placem. 

W efekcie powstaje przestrzeń miejska, która ma szansę przyciągnąć do siebie nowych odbiorców, 

a także zmienić odbiór całego obszaru. Tak się stało w przypadku realizacji biblioteki w Koblenz.  

Koncepcja Kulturbau w Koblenz (projekt Benthem Crouwel Architects) związana była z 

konkursem architektonicznym na przebudowę Zentralplatz i zakładała realizację dwóch 

niezależnych budynków, połączonych kondygnacją podziemną oraz placem publicznym pomiędzy. 

Jednocześnie w samym budynku z biblioteką miały działać trzy niezależnie od siebie placówki. 

Obiekt był również silnie wyeksponowany w narożniku działki, przez co stał się elementem 

tożsamości tej części miasta. Oryginalny, oparty na kształcie trójkąta rzut budynku miał wyrażać 

równorzędność dla trzech autonomicznych instytucji, które znalazły się w środku. Jednocześnie 

biblioteka z jej otwartymi czytelniami była funkcją integrującą przestrzeń wewnątrz.  

 
V.5. Zentralplatz - Kulturbau and mall (projekt Benthem Crouwel Architects) 

Patrząc na specyfikę lokalizowania bibliotek w ramach grupy badawczej zauważyć można, 

że pojawia się również inna lokalizacja, która znajduje się w centrach miast, a jednocześnie jest 

szczególna poprzez bliskość wody, czy to rzeki, czy zbiornika wodnego. 

De Krook w Ghent (projekt RCR Arquitectos, Coussée & Goris Architecten) jest 

referencyjnym przykładem decyzji urbanistycznej o usytuowaniu budynku w ramach zabudowy 

nabrzeża rzeki. Nazwa własna biblioteki oznacza „zakole” odnosząc się zarówno do naturalnej 

krzywizny koryta rzeki, jak i do formy budynku, która jest charakterystycznie przełamana. Nowa 

bryła spełniała również założenia rewitalizacyjne - zastąpiła opuszczony zespół budynków 

przemysłowych i udostępniła mieszkańcom zaniedbany do tej pory obszar. Powiązanie z otoczeniem 

widoczne jest w dopasowaniu bryły do kontekstu urbanistycznego. Przed wejściem do budynku, 

które zaznaczone zostało dynamicznym nadwieszeniem ostatnich kondygnacji projektanci 

zaproponowali plac publiczny, który połączony został z miastem dwoma mostami. Pierwszy jest 

przedłużeniem placu, a drugi jest zakończeniem ciągu pieszego wzdłuż jednej z elewacji. Pod 

placem architekci ukryli jeszcze dwie kondygnacje, połączone wewnątrz efektownym 

amfiteatrem.  Budynek umożliwia więc dostęp z placu publicznego, ale również z poziomu niżej.  

Obiekt House for Books and Blues w Notodden (projekt Børve Borchsenius Arkitekter and 

Askin + Lantto Arkitekter AS) zlokalizowany została w pejzażu gór w strategicznym dla miasta 

usytuowaniu w nabrzeżu portu miejskiego. Taki wybór lokalizacji podyktowany był 

reprezentacyjnym, a jednocześnie rekreacyjnym charakterem obiektu. Projekt odznacza się 

efektowną strzelistą formę, ale zwraca dużą uwagę na organizację przestrzeni wokół, 

zagospodarowując przestrzeń i wykorzystując potencjał wody – pojawia się plac publiczny, 

audytorium i scena na wodzie przy niewielkiej marinie. Pomieszczenia zorganizowanie w ramach 

parteru pozostają również w ścisłej relacji z otoczeniem, a poruszanie się wewnątrz budynku ma w 

idei twórców przypominać układ wąskich miejskich uliczek.  
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V.6.House for Books and Blues w Notodden (projekt Børve Borchsenius Arkitekter and Askin + 

Lantto Arkitekter AS) 

Peryferia miasta. W przypadku lokalizacji bibliotek w obszarach podmiejskich, a więc będąc 

obiektem o szerokiej strefie oddziaływania preferowana jest lokalizacja w pobliżu węzłów 

komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie innych usług kultury, sportu czy handlu. Wówczas biblioteka 

uzupełnia istniejące funkcje o nową przestrzeń kultury. Dogodne są takie obszary miejskie, na 

których obserwowany jest większy przepływ ludzi, wówczas biblioteka nie jest celem samym w 

sobie, a miejscem „po drodze”. Mile widziana jest bliskość tras rowerowych, a samo 

zagospodarowanie winno uwzględniać obok parkingu dla samochodów, miejsca postojowe dla 

rowerów i hulajnóg.  

Decyzja o lokalizacji mediateki w Montauban (projekt Colboc Franzen & Associés) przy 

jednej z dróg wjazdowych do miasta była powodowana chęcią ożywienia życia społecznego 

lokalnych mieszkańców, ale również wprowadzenia wyrazistej bryły, która mogłaby stać się 

wizytówką miasta, zaraz po przekroczeniu jego granic. Geometryczna forma budynku wynikała z 

uwzględnienia przez architektów różnych kierunków ruchu wokół niego, a wewnątrz znalazły swoje 

miejsce forum obywatelskie i biblioteka. Budynek jest również powiązany z parkingiem miejskim, 

który znajduje się w części podziemnej kubatury oraz pod placem, który stanowi jego przedpole. W 

efekcie dzielnica zyskała nie tylko bibliotekę, ale również aktywną przestrzeń publiczną.  

 
V.7. Montauban Library (projekt Colboc Farnzen & Associés) 

W przypadku niewielkiego budynku Condeixa Public Library (projekt Architekt Sitios e 

Formas) istotne znaczenie miała bliskość szkoły, aby czytelnia stała się miejscem spędzania czasu 

dla dzieci w czasie poza zajęciami. Jednocześnie obiekt usytuowany został w strategicznym miejscu 

na zielonym skwerze vis a vis budynku szkoły, ale również w sąsiedztwie terenów rekreacyjno-

sportowych i niedaleko węzła komunikacyjnego. W budynku widoczny jest podział na dwie bryły, 

który wynikał z prostego podziału funkcjonalnego, aby korytarz rozdzielał funkcje na mniejszą i 

większą część. Większa bryła, pokryta kamieniem, obejmuje strefę wejściową, czytelnię i sale 

wielofunkcyjne, a mniejsza – otynkowana, pomieszczenia obsługi i administracji.  
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V.8. Condeixa Public Library (projekt Architekt Sitios e Formas) 

Lokalizacja obiektów na peryferiach miast jest nie tylko działaniem poszerzającym 

infrastrukturę, ale również mającym konkretny cel – ożywienia kulturalnego obszarów 

podmiejskich, które często rozwijają się na zasadzie chaotycznej urbanizacji. Biblioteka, poprzez 

odpowiednie działania architektoniczno-urbanistyczne ma za zadania uporządkować obszar, a przy 

tym wprowadzić funkcję społeczną w rejon zdominowany przez zabudowę mieszkaniową.  

Przykładem takich działań jest Médiathèque Anzin (projekt Dominique Coulon & Associés). 

Obiekt zlokalizowany został w zaniedbanym obszarze miasta, w przestrzeni pomiędzy szeregową 

zabudową mieszkalną, parkingami, a supermarketem. Na tle takiego pejzażu bryła przyciąga uwagę 

swoją rzeźbiarską formą przypominającą origami, a wewnątrz kryje w sobie oprócz standardowej 

otwartej czytelni sale spotkań i salę audytoryjną.  

Założeniem uporządkowania terenu po dawnym Centrum Kultury była budowa Médiathèque 

Lisses (projekt Barbotin + Gresham Architects) zrealizowana w mieście powstałym w efekcie 

ekspansji podmiejskiej, która nastąpiła wokół stolicy Francji w latach 70. Stary budynek często 

padał ofiarą aktów wandalizmu i założeniem dla nowego było poprzez zastosowane rozwiązania 

uniknięcie podobnej historii. Swoje działania oparli o właściwy dobór materiałów 

wykończeniowych. Budynek ma podwójną fasadę z główną betonową ścianą i powłokę z 

ocynkowanych paneli z siatki stalowej. Wieczorem, dzięki montażowi opraw oświetleniowych, 

obiekt rozświetla się i staje się punktem orientacyjnym dla całego obszaru.  Zmiany w 

zagospodarowaniu pozwoliły wytworzyć niewielki plac publiczny oraz alejki z rabatami 

kwiatowymi, które stanowią bufor dla parkingu.  

Ciekawym przykładem działania promującego rozwój kultury w peryferiach miasta jest 

Kulturoteka Falenica w Warszawie (projekt Archicon Szczesiuk & Wilczek), która powstała w 

ramach programu Warszawskich Centrów Lokalnych, którego ideą jest budowana niewielkich 

ośrodków kultury, skierowanych dla lokalnej społeczności pozbawionej do tej pory łatwego dostępu 

do tego typu funkcji. Budynek zlokalizowany został w dzielnicy Wawer, atrakcyjnej przez wzgląd 

na naturalne tereny zielony, Park Krajobrazowy i jezioro.  

Budynek w swojej funkcji łączy czytelnię biblioteczną z salą wielofunkcyjną, która 

jednocześnie może być otwierana na zewnątrz. Szklana bryła podkreśla wejście do obiektu w 

centralnej części frontowej fasady. Na parterze zlokalizowana obok foyer jest kawiarnia z 

dodatkowym osobnym wejściem oraz sala widowiskowa, która poprzez składane ściany zewnętrzne 

może również być otwarta na zewnątrz, umożliwiając organizację wydarzeń plenerowych. Na 

piętrach obok czytelni swoje miejsce mają również pracownie plastyczne, sala muzyczna i inne. 

 

„Falenicka Kulturoteka w założeniu stanowić ma pomost między nowoczesnością, 

reprezentowaną przez kształt i funkcję, a tradycją, która przejawia się w użytych materiałach i 

snycerskim detalu. Inspiracją była tu architektura przedwojennych, podwarszawskich letnisk, tzw. 

wilegiatur, mocno osadzona w świadomości mieszkańców”184  mówi architektka Eliza Wierzcholska 

                                                      

184 Więcej informacji: https://architektura.muratorplus.pl/projekty/kulturoteka-w-falenicy_7503.html 
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V.9. Kulturoteka Falenica w Warszawie (projekt Archicon Szczesiuk & Wilczek), dzielnica Wawer 

w której usytuowana została Kulturoteka Falenica – zdjęcie z lotu ptaka (po lewej) 

Obszar parkowy. Inspirującą lokalizacją biblioteki w XXI wieku jest usytuowanie na styku 

obszarów miejskich z przestrzeniami rekreacyjnymi, parkami, ogrodami. Realizacja budynku w 

zwartej tkance miasta niesie za sobą więcej ograniczeń wynikających ze spełnienia warunków 

technicznych, jak i odpowiedniego wpisania bryły w istniejący kontekst zabudowy. Działki 

znajdujące się poza zwartą zabudowę, oferujące dostęp do natury, często dzikiej są dla architektów 

bardzo inspirujące, jak również korzystne z punktu widzenia odbiorcy. Pozwalają na umożliwienie 

w budynku nie tylko atrakcyjnego widoku na zieleń, ale również bezpośredniego kontaktu z nią.  

 
V.10. Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois (projekt Béal & Blanckaert) – widok do 

strony zbiornika wodnego, lokalizacja budynku 

Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois (projekt Béal & Blanckaert) jest wzorcowym 

przykładem efektownej realizacji na styku miasta i parku. Obiekt zlokalizowany został w strefie 

przedpola centrum miasta w obszarze dawnych fortyfikacji w atrakcyjnej przestrzeni zieleni 

miejskiej. Architekci zdecydowali, aby budynek nie miał zdefiniowanej frontowej elewacji, a 

poprzez geometryczną formę odsłaniał atrakcyjne osie widokowe. Od strony miasta wprowadzony 

został niewielki plac publiczny ze strefą wejściową do budynku, a czytelnie zlokalizowane zostały 

w elewacjach otwierających się na park i nieckę wodną, podkreślając swój rekreacyjny charakter.  

Lubiteka – Miejska Biblioteka Publiczna w Lublińcu (projekt H2 Architekci) została 

zlokalizowana strategicznie, blisko węzła komunikacyjnego, budynków usługowych, ale również 

na styku rozległego parku miejskiego nazywanego Bulwarem Europejskim w pobliżu historycznego 

zamku. Bulwar powstał w ramach dużej koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji 

niezabudowanych terenów nad rzeką Lublinicą. Budynek od strony dojazdu z miasta ma 

reprezentacyjną ceglaną fasadę, a od strony leśnej poprzez swoje przeszklenia i zmianę okładziny 

elewacji na drewnianą podkreśla rekreacyjny charakter i związek z przyrodą.  
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Przy lokalizowaniu obiektu ważna jest jego orientacja względem stron świata, co przekłada 

się na energetykę, jak również na mikroklimat we wnętrzach. Przyjęło się, że strona północna 

umożliwia atrakcyjną ekspozycję widokową, a poprzez brak światła nie wpływa negatywnie na 

przegrzewanie się pomieszczeń, ale współczesne projekty z jednej strony radzą sobie z tym 

zagadnieniem poprzez innowacje technologiczne, a z drugiej ‒ wpadające światło naturalne wpływa 

pozytywnie na samopoczucie użytkowników. Istotny jest również sam kontakt z przyrodą ‒ zarówno 

wizualny, jak i fizyczny.  

Obiekt Médiathèque Albert Camus w Évry (projekt DE-SO) zrealizowany został na zielonym 

skwerze bez sąsiedztwa innej zabudowy. Minimalistyczna, prostopadłościenna bryła posiada 

charakterystyczny cokół, niwelujący różnice poziomów terenu. Z czytelni otwiera się widok na 

pobliskie drzewa. Relacja z przyrodą widoczna jest w ziemistej kolorystyce okładziny elewacji, 

która posiada miejscami perforację, dzięki czemu we wnętrzach uzyskany jest efekt zacienienia 

przypominający światło przedostające się korony drzew w lesie.  

Zauważenie obiektów zrealizowanych w obszarach parkowych, bez wyraźnego kontekstu 

zabudowy miejskiej wskazuje tendencję realizacji budynków strategicznie w zieleni, aby 

uzupełniały one ofertę kulturalną parkowej przestrzeni miejskiej. Jednocześnie zauważalny jest 

trend powrotu człowieka do przyrody, a więc biblioteki w parku poprzez swoją funkcję idealnie się 

w niego wpasowują, a sama przestrzeń parku może stać się przedłużeniem czytelni do której można 

wyjść z książką, spotkać się ze znajomymi. Taką ideę przedstawiają przykłady kilku obiektów.  

Budynek Halmstad City Library (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) został 

zrealizowany w przestrzeni parku, jednocześnie swoją bryłą nadwiesza się nad rzeką Nissan. 

Decyzja, aby ustawić obiekt w tak niestandardowy sposób, wynikała z chęci nadania przez 

projektantów wyjątkowego znaczenia obiektowi. Taka lokalizacja pozwalała uzyskać unikalny 

punkt widokowy na rzekę. Jednocześnie nadal można przejść alejką wzdłuż brzegu pod tym 

nadwieszeniem. Charakterystyczna, prowadzona po łuku fasada otwiera się na otaczającą przestrzeń 

parku, a z poprowadzonej wzdłuż niej galerii można zejść wprost na trawę. W efekcie czytelnia w 

całej swojej rozpiętości posiada wizualny kontakt z zielenią. Słupy konstrukcyjne w swojej formie 

smukłych walców są również abstrakcyjnym odniesieniem do pni drzew.  

 
V.11. Halmstad Library (projekt Schmidt, Hammer, Lassen architects) 

Niektóre projekty są realizowane w ścisłym sąsiedztwie dzikiej przyrody. Wówczas 

biblioteka jest powiązana widokowo z naturą, jak również użytkownik może, wychodząc z budynku, 

mieć ją na wyciągnięcie ręki np. wejść do pobliskiego parku czy lasu.  Przykładem bryła „El Roure” 

Cultural Centrer and „La Ginesta” Library (projekt Calderon-Folch-Sarsanedas Arquitectos), która 

została usytuowana wzdłuż koryta rzeki w naturalnym krajobrazie Katalonii. Kształt działki, 

meander potoku i istniejący drzewostan narzuciły organiczną formę rzutu budynku, która 

kontynuowana została w jego formie i estetyce. Uzyskana forma przypomina brzeg strumienia, a 

pomiędzy fasadą, a rzeką powstała promenada – efektowna przestrzeń publiczna.  
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Médiathèque Corbie (projekt Béal & Blanckaert) została zlokalizowana w naturalnym terenie 

należącym do opactwa klasztornego w otoczeniu dzikiej zieleni, bez wyraźnego kontekstu 

zabudowy. Obiekt otwiera się widokowo na otaczający pejzaż, a przy tym w swej rzeźbiarskiej 

formie wpisuje się w kierunek architektury krajobrazowej.  

Aby podkreślić rzeźbiarski charakter formy zarówno ściany, jak i dachy pokrywa jednorodna 

okładzina z płyt z blachy stalowej corten. Rdzewiejąca stal jest odniesieniem zarówno do 

kolorystyki ceglanych murów lokalnej zabudowy, jak i do procesów zachodzących w przyrodzie. 

Istotne jest zwrócenie uwagi, że projekt znacząco nie ingeruje w zastaną zieleń, pozostawiając jej 

naturalny charakter. 

 

Obszar wiejski. Konkurencyjność instytucji kultury w miastach jest duża, podczas gdy 

obszary wiejskie potrzebują większego impulsu, a takim jest zaoferowanie społeczności atrakcyjnej 

biblioteki. W przypadku wsi są to często jedyne nowoczesne realizacje. Istniejące wcześniej domy 

kultury, czy biblioteki mieściły się najczęściej w budynkach o charakterze domu, a więc 

nieoferujących przestrzeni umożliwiającej współczesne aktywności kulturalne. Jednocześnie 

działalność budynku może przynieść o wiele większe korzyści dla funkcjonowania całego obszaru 

zarówno na polu społecznym, jak i reprezentacyjnym np. poprzez promocję regionalnej kultury, 

sztuki, produktów.  

Mniejsza ilość zrealizowanych bibliotek w obszarach wiejskich w ramach analizowanej grupy 

badawczej wynikać może z faktu, że proces wprowadzania nowoczesnych budynków w tych 

obszarach jest długotrwały i uzależniony od polityki regionalnej państw. Widoczne są przede 

wszystkim tendencje do takich działań w Polsce, Niemczech i we Francji.  Można uznać, że rozwój 

obszarów wiejskich jest trendem, który na przestrzeni kolejnych lat będzie wzrastał – analizowane 

przykłady budownictwa wiejskiego pochodzą z okresu 2014-2020. 

Kontekst wiejski w analizowanych przykładach jest podobny. Pod względem urbanistycznym 

ma charakter zabudowy ulicowej wzdłuż głównej drogi, a w dalszym planie rozproszoną. Wiejskie 

usytuowanie jest atrakcyjne pod względem krajobrazowym, a wiele ówczesnych wsi ma charakter 

mniej rolniczy, a bardziej krajoznawczo-wypoczynkowy. Pod względem estetycznym budynki 

zlokalizowane w obszarach wiejskich na przykładzie realizacji w Gołkowicach Górnych, 

Podegrodziu, Szynwałdzie, czy Kressbronn wpisują się w styl neoregionalizmu, współczesnej 

interpretacji tradycyjnego budownictwa wiejskiego, co widoczne jest zarówno w bryle, jak i 

materiałach wykończeniowych.  

Powiatowa Biblioteka w Gołkowicach Górnych w Polsce (projekt 55 Architekci) została 

zlokalizowana na działce należącej do szkoły podstawowej. Budynek, oprócz funkcji bibliotecznej, 

miał pełnić rolę wiejskiego domu kultury, stąd w programie funkcjonalnym uwzględniono sale 

warsztatową i audiowizualną. Część parteru obejmuje również przedszkole z niezależnym wejściem. 

Wiejska zabudowa w swoim pierwotnym układzie urbanistycznym miała charakter ulicowy z 

chatami o dwuspadowych dachach, zwróconymi do niej prostopadle. Tak jest zrealizowana bryła 

biblioteki, jednakże cofnięta względem ulicy pozostawia przestrzeń na przynależny szkole plac. 

Architekci zdecydowali się wprowadzić nowoczesną formę podwojonego archetypu wiejskiego 

domu, ze współczesnym, jaskrawo kolorem wykończenie fragmentów elewacji.  

Biblioteka Gminna w Podegrodziu (brak dostępnej informacji o projektancie) została 

zrealizowana na rozległej zielonej działce, co pozwoliło na zaprojektowanie dużego budynku 

mającego mieścić kilka miejskich funkcji przy uwzględnieniu przestrzeni obsługowo-rekreacyjnej 

wokół niego. Punktem wyjścia była archetypiczna forma stodoły, która została wydłużona i 

jednocześnie zagięta. W efekcie bryła przybrała formę zakrzywionej litery C, tworząc od strony 

frontowej, dostępnej do ulicy długą, horyzontalną fasadę, podczas, gdy elewacje tylne wydzielają 

zielony dziedziniec. Część frontowa jest bardziej miejska z placem wejściowym i parkingami, a 

tylna rekreacyjna z alejkami i placami zabaw.  
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V.12. Biblioteka w Podegrodziu (brak informacji o autorze) 

Lokalizacja w odniesieniu do funkcji bibliotecznej ma istotne znaczenie, gdyż instytucja to 

nie tylko poszczególne budynki, ale ich sieć. Tak, jak istotne są modernizacje starszych obiektów, 

budowa nowych, wypełniających aktualne potrzeby społeczne, tak ważny jest rozwój infrastruktury, 

a więc docieranie do nowych obszarów, umożliwianie dostępu do kultury miejsc, które do tej pory 

były tego kontaktu pozbawione, ale też zwrócenie uwagi na potrzeby lokalnych społeczności.  

Dobrze wybrana lokalizacja budynku pozwala na ożywienie gospodarcze i kulturalne regionu 

i staje się impulsem wraz ze świetnie działającym budynkiem do jego dalszego rozwoju. 

Nowoczesne instytucje zauważają również potrzebę zbliżenia się pod względem funkcji do 

działalności uwzględniającej odpoczynek i rekreację, jak również jeszcze wyraźniejsze otwieranie 

się na przyrodę – stąd pojawiały się lokalizacje blisko naturalnych obszarów przyrodniczych. Ten 

kierunek można uznać za perspektywiczny w dalszej ewolucji budownictwa bibliotecznego.  
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2. Współczesne tendencje w zagospodarowaniu terenu biblioteki 

Myślenie o przestrzeni bibliotecznej w XXI w. jest również myśleniem o zagospodarowaniu 

terenu wokół niej. Patrząc na dawne gmachy bibliotek można zwrócić uwagę, że ich fasady były 

barierą pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co w środku. Dzisiejsza architektura jest w większej 

mierze otwarta, ale nie jedynie przez fakt kontaktu wizualnego z otoczeniem, ale również, aby 

połączyć ze sobą oba światy. Odpowiednie zagospodarowanie wokół budynku może stać się nie 

tylko przedłużeniem czytelni, lub też wprowadzać dodatkowe funkcje, poszerzające ofertę 

instytucji. W zależności od umiejscowienia realizacji: w centrum miasta, na jego obrzeżach, w 

mniejszych miejscowościach czy na obszarach wiejskich, za każdym razem projekt powinien być 

dostosowany do skali i charakteru miejsca, rozpoznając jego kontekst urbanistyczno-kulturowy. 

Współczesnym trendem jest projektowanie zrównoważone i promujące lokalność, a więc 

biorące pod uwagę zarówno uwarunkowania przestrzenne, jak i odniesienia do architektonicznej 

tradycji lokalnej. Tego typu obiekty powstają przede wszystkim w obszarach wiejskich, mniej 

zurbanizowanych, zachowując odróżniającą się, gdyż osadzoną lokalnie formę. Podobnie jest przy 

lokalizacji parkowej, gdzie integracja budynku z zagospodarowanie jest najbardziej bezpośrednia. 

Jednocześnie projektowanie zrównoważone wymaga analizy związanej z lokalizacją obiektu, a więc 

jego dostępności komunikacyjnej, biorąc pod uwagę publiczne środki transportu, dojścia piesze i 

dojazdy rowerowe, bliskość innych usług centro twórczych.  

Czynniki wpływające na projektowanie zagospodarowania terenu biblioteki185: 

 

 Analiza dostępności komunikacyjnej terenu poprzez różne środki komunikacja, powiązanie 

terenu z istniejącymi ścieżkami ruchu pieszo-rowerowego 

 Wykorzystanie potencjału lokalizacji w oparciu o jej unikalne wartości przyrodniczo-

kulturowe 

 Zrównoważone podejście do projektowania zagospodarowania terenu 

 Wzbogacenie zagospodarowania o rozwiązania promujące ekologię i edukacyjne 

 Wprowadzanie zróżnicowanej zieleni niskiej i wysokiej (uwzględniając potencjał 

bioróżnorodności) 

 Zdefiniowanie przestrzeni publicznej (ogólnodostępnej) i pół-publicznej (dostępnej dla 

użytkowników biblioteki) 

 Wykorzystanie zagospodarowania terenu, jako wzbogacenia programu funkcjonalnego 

biblioteki np. poprzez rozwiązania przestrzenne i małą architekturę 

 Stosowanie materiałów naturalnych, o niskim śladzie węglowym, pozyskanych lokalnie np. 

drewna, kamienia 

Projekt zagospodarowania terenu w kontekście idei zrównoważonego rozwoju podkreśla 

znaczenie ograniczania powierzchni utwardzonych, wprowadzania warstw przepuszczalnych i 

zieleni, a przede wszystkim bioróżnorodności nasadzeń.186 Preferowane jest również podlewanie 

roślin zbieraną wodą deszczową w sposób tradycyjny lub metodą kropelkową, a nie poprzez 

popularne zraszacze. Chodzi o oszczędność wody i zrównoważoną gospodarkę wodną.  

                                                      

185 Czynnik wskazane przez autora na podstawie przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę współczesne tendencje w 

projektowaniu zagospodarowaniu terenu z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju 
186 Bioróżnorodność oznacza rozmaitość form życia występujących na Ziemi. Możliwa jest analiza różnorodności 

genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej. Różnorodność genetyczna związana jest z występowaniem w populacji wielu 

alleli tego samego genu. Różnorodność gatunkowa dotyczy liczby gatunków żyjących w określonym ekosystemie. 

Różnorodność ekosystemowa związana jest z rozmaitością naturalnych siedlisk i ekosystemów. W praktyce 

bioróżnorodność oznacza wprowadzenie w ramach zagospodarowania dużego zróżnicowania gatunków roślin oraz 

uwzględnienie potrzeb zwierząt i owadów.  
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Świadome wprowadzanie zieleni uwzględnia rośliny, które mogą służyć za pożywienie dla 

zwierząt, lub przyciągają owady, wspierając również faunę. Popularne jest lokalizowanie budek 

lęgowych, karmników, poideł dla ptaków i tzw. hoteli dla owadów, a nawet pasieki uli.   

Roślinność może mieć również znaczenie z punktu widzenia działań socjalnych np. poprzez 

umieszczenie w zagospodarowaniu grządek dla upraw, ogródków społecznych, sadów. Tego typu 

inicjatywy pojawiają się coraz częściej przy obiektach użyteczności publicznej. Zalecane jest także 

stosowanie w małej architekturze materiałów naturalnych, takich jak kamień i drewno oraz 

pozyskanych lokalnie. Krótki czas transportu przekłada się na bezpośrednio na mniejszą emisję 

zanieczyszczeń.  

 

Zieleń. Podstawowym elementem projektowania zagospodarowania terenu jest zieleń. To w 

jaki sposób w projekcie widoczna jest zieleń wynika z charakteru zarówno budynku, jak i potencjału 

lokalizacji. W przypadku bibliotek w ścisłej zabudowie miejskiej zadanie architektoniczne jest o 

tyle trudne, że najczęściej zwarte kwartały zabudowy nie posiadają istniejącej zieleni lub jest ona 

dosyć mocno ograniczona. W odniesieniu do obszarów wiejskich i parkowych potencjał przyrody 

jest duży. Wiele projektów zwraca uwagę na zachowanie wartości przyrodniczych działki. 

Niezależnie od stanu istniejącej powierzchni zielonej w ramach projektów wprowadzona jest nowa, 

realizowana zarówno w postaci trawy i drzew, jak i większych założeń w ramach współpracy z 

architektami krajobrazu.  

Niewielka biblioteka Britten Pears Archive (projekt Stanton Williams) zlokalizowana została 

w zabytkowym terenie The Red House w Aldeburgh, którego główną cechą był atrakcyjny ogród 

angielski. Projekt zagospodarowania terenu nie wprowadza więc znaczących zmian w zastanej 

zieleni. Nowa kubatura wpisuje się w ten wiejski kontekst poprzez modernistyczną estetykę i 

ceramiczną okładzinę, jednocześnie wycofuje względem wizualności ogrodu. 

 
V.13. Britten Pears Archive (projekt Stanton Williams) 

Najpopularniejsze podejście do zagospodarowania przy bibliotece to po prostu zielony plac, 

na którym mogą znaleźć się ławki, ale również inne różne elementy małej architektury, rozwiązanie 

służące różnym celom rozrywkowym i kulturalnym, a także odmiennym grupom wiekowym.  

Przykładem takiego podejścia jest zagospodarowanie przy Stacji Biblioteka w Rudzie 

Śląskiej – Chebziu (projekt Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik). Obiekt został 

zrealizowany w ramach adaptacji dworca kolejowego na funkcje kultury, a przestrzeń czytelni w 

okresie letnim jest rozszerzona o zielone strefy zewnętrzne przed obiektem.  

Biblioteka w Romainville (projekt Philippe Gazeau) została usytuowana w otoczeniu 

budynków akademików i bloków mieszkalnych, a wraz z przynależnym do niej parkiem miała 

założenie rewitalizacji obszaru. Zagospodarowanie skweru jest w przeważającej większości zielone 

i posiada mniejsze i większe wzgórza, które są również widoczne w pofałdowaniu zielonego 

stropodachu budynku. Dzięki temu biblioteka staje się integralną częścią parku.  
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Budynek WISTIK Library & Kindergarten (projekt TOOP architectuur + Steven Vandenborre 

Architects) ma dwie funkcje, biblioteki i przedszkola, co jest widoczne w jego zagospodarowaniu. 

Przed budynkiem wykonane są nasadzenia z kwiatami, a strefa wejściowa podkreślona została 

poprzez wycięcie w bryle – powstał w nim plac z drzewem. Przedszkole poprzez swoje przeszklenia 

otwiera się na tylny ogród, który posiada swobodną, inspirowaną naturą aranżację, uwzględniając 

plac zabaw i piaskownicę dla dzieci.  

W koncepcji Public Library Estaminet w Grenay (projekt Richard, Schoeller Architectes) 

architektom zależało, aby dużą część dostępnego terenu działki pozostawić wolną od zabudowy. 

Bryła budynku wypełnia pierzeję ulicy, a w tylnej części działki wprowadzone jest atrakcyjne 

zielone zagospodarowanie, poszerzające ofertę biblioteki o część rekreacyjną z siedziskami i strefą 

zabaw dla dzieci i młodzieży. W efekcie budynek ma dwie strony. Pierwsza jest miejska z 

nadwieszoną nad placem strefy wejściowej bryłą. Druga jest ogrodowa z przeszkleniami, za którymi 

widać wnętrze biblioteki. 

 
V.14. Public Library Estaminet w Grenay (projekt Richard, Schoeller Architectes)  

Interesujące są projekty, które zieleń traktują krajobrazowo, nie ograniczając się do 

zapewnienia wymaganej przepisami powierzchni biologicznie czynnej w postaci trawnika, ale 

proponują przemyślane i realizowane wraz z architektami krajobrazu autorskie koncepcje. Nawet 

najmniejsze projekty starają się uwzględniać kontakt z przyrodą, który jest jednym z 

najważniejszych trendów widocznych w budownictwie XXI wieku. Wynika to z faktu, że 

pozbawianie zieleni miast prowadzi do ich przegrzewania, a w efekcie do pogarszania warunków 

życia mieszkańców.  

Oryginalne podejście do projektowania kubatury uwzględniając zielony potencjał 

zagospodarowania widoczne jest w budynku Library Dendermonde (projekt BOB361 Architects). 

Wzdłuż głównej elewacji wprowadzona została idea linearnego parku – zielonego pasażu 

spacerowego. Realizacja parku odbyła się kosztem kubatury, która przyjęła nietypową formę 

wzgórza na którego stropodachu znalazły się miejsca parkingowe. Jednocześnie, gdy parking nie 

jest zapełniony parking zmienia się w przestrzeń publiczną, a poprzez powiązanie z wystającymi 

ponad strop kubaturami sal możliwe jest odbywanie się w tym miejscu wydarzeń kulturalnych. 

 
V.15. Library Dendermonde (projekt BOB361 Architects)  
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Inspirującym przykładem jest podejście architektów do realizacji Joan Maragall Library w 

Barcelonie (projekt BCQ Arquitectura), gdzie założeniem koncepcji było takie ukształtowaniu 

budynku, aby nie zajmować przestrzeni ogrodu historycznej willi. Ze względu na zróżnicowanie 

wysokościowe działki nowa kubatura znalazła się pod w części pod ziemią, a istniejące drzewa 

zostały przesadzona na stropodachy budynku. Budynek ma w swej formie charakter rozproszonych 

brył, tworzących kameralne dziedzińce pomiędzy przypominającymi skały blokami.  

Wyjątkowy charakter ma obiekt Mediathek Veterans Park w Tbilisi (projekt Laboratory of 

Architecture #3) zrealizowany wśród drzew miejskiego parku, podkreślając rekreacyjny charakter, 

a jednocześnie uzupełniając rekreacyjną przestrzeń o ofertę kulturalno-edukacyjną. Połączenie z 

parkiem widoczne jest w oryginalnej strukturze budynku, obejmującej przypominającą zjeżdżalnię 

dla dzieci krętą rampę prowadzącą na piętro.  

Na tle wspomnianych koncepcji wyróżnia się obiekt Bad Vilbel City Library (projekt Demmel 

and Hadler), który został zlokalizowany na rzece i ma charakter mostu pieszego, łączącego dwie 

części miasta – rynek miejski z parkiem zdrojowym. Most dzieli się na część kubaturą z biblioteką 

i kawiarnią w parterze oraz ciąg pieszy – oryginalną przestrzeń publiczną. W okresie letnim jest to 

również miejsce spotkań i ogródek letni kawiarni. Wzdłuż brzegu od strony miejskiej wprowadzone 

zostały amfiteatralne schody, nadając zagospodarowaniu rekreacyjny charakter.  

Przy projektowaniu budynku istotna jest również ochrona starodrzewia, ograniczając 

wycinkę, albo wręcz inspirując się ich lokalizację i organizując w taki sposób kubaturę, aby nie 

pogarszać warunków dalszego rozrostu. Drzewa mają duże znaczenie nie tylko w obszarach stricte 

zielonych, ale również centrach miast, gdzie wysokiej zieleni nie ma tak dużo i każde drzewo ma 

znaczenie. Widoczny jest również duży sentyment mieszkańców nie tylko do architektury, ale 

również przyrody miejskiej.  

Przykładem ochrony drzew jest budynek La Source – Library w Le Bouscat (projekt atelier 

d’architecture King Kong), który miał dopełnić kwartał zabudowy, jednocześnie na działce rosło 

kilka okazałych platanów. Nowa kubatura została więc stworzona w taki sposób, aby poprzez 

zastosowany łuk fasady ocalić drzewa, a przy tym umożliwić wynika na powstały w ten sposób 

skwer z czytelni.  

Podobne podejście cechuje Médiathèque Bourg la Reine (Pascale Guédot Architecte). Bryła 

szczelnie wypełnia narożną działkę, a jednocześnie posiada wycięcie wokół rosnącego na działce 

blisko 100 letniego orzecha. Analogicznie to przestrzeń wokół drzewa tworzy kameralny dziedziniec 

biblioteki wizualnie i funkcjonalnie powiązany z wnętrzem.  

V.16. La Source – Library w Le Bouscat (projekt atelier d’architecture King Kong) 

Nową kategorią, którą można wyróżnić są biblioteki pozbawione tradycyjnie rozumianego 

budynku i organizowane poprzez zagospodarowanie na świeżym powietrzu. Ich aranżacja 

podporządkowana jest funkcji czytelniczej i najczęściej również kulturalno-artystycznej – są więc 

siedziska, stoły, trybuny, scena.  
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Sposób przechowywania książek jest zależny od przyjętej koncepcji. Możliwe są półki 

otwarte (wówczas biblioteka ma charakter sezonowy) lub zamknięte w skrytkach (pozwalają 

placówce działać całorocznie). Naturalnie problemem tego typu zagospodarowania jest 

bezpieczeństwo zbiorów, a sukces inwestycji zależy w dużej mierze od lokalnej społeczności.   

Podobnie, jak przy budynkach fizycznych, tak i przy bibliotece na świeżym powietrzu idea 

szerzej jest rozprzestrzeniona na terenie USA i Kanady, a w Europie zyskuje stopniowo popularność. 

Wiele otwartych bibliotek zakłada budowę niewielkiej konstrukcji w idei pawilonu z książkami. 

Przykładem "Rapana" – obiekt letniej czytelni zlokalizowany w portowym parku bułgarskiego 

miasta Varna. 

Efektownym przykładem biblioteki na świeżym powietrzu jest realizacja Open Air Library w 

Magdeburgu (projekt KARO Architecten), która w szerokim zakresie obejmowała 

zagospodarowanie zaniedbanej działki. Pojawienie się atrakcyjnej otwartej przestrzeni z miejscami 

do siedzenia, sceną i małą trybuną dla organizacji spektakli teatralnych było działaniem związanym 

z rewitalizacją poprzemysłowej dzielnicy miasta i dążeniem do ożywienia lokalnej społeczności. 

Wzdłuż jednej z ulic przestrzeń jest otwarta, zapraszając do wejścia, a wzdłuż drugiej stworzono 

separującą ścianę, w której grubości wprowadzono geometryczne wnęki. Część z nich to szafki na 

książki, a część siedziska. W narożniku stworzona została wieża, która jest jednocześnie 

zadaszeniem sceny. Mieszkańcom zależało na tym, aby obok ścian z regałami na książki i miejsc do 

czytania pojawiła się scena, która będzie mogła być wykorzystywana m.in. przez pobliską szkołę.  

 
V.17. Open Air Library w Magdeburgu (projekt KARO Architecten) 

Plac publiczny. Drugim elementem kształtującym zagospodarowanie terenu biblioteki jest 

idea placu publicznego, który stanowi najczęściej przedpole budynku. Jego rola jest szczególnie 

ważna w przypadku obiektów kultury, podkreślając rangę instytucji, ale również współcześnie 

wykorzystywana na polu działań kulturalno-artystycznych. Przez fakt, że place wymagają 

przestrzeni, a jednocześnie jest to powierzchnia utwardzona, w wielu współczesnych projektach jest 

to element racjonalizowany, rozważany w kontekście potrzeb społecznych konkretnej instytucji. 

W wielu przypadku poprzez swoje usytuowanie w centrach miast biblioteka już posiada plac, 

który ma charakter publiczny i jest placem miejskim, przynależnym również innym budynkom. Jest 

to spotykane najczęściej w przypadku budynków już istniejących, które są przebudowywane, jak w 

przypadku rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu zlokalizowanej przy Placu Wolności 

(projekt JEMS).  

Nowo wprowadzana kubatura może być od podstaw projektowana z myślą, aby być ściśle 

powiązana z placem miejskim. Pod względem swojej formy nowy obiekt może kontynuować lub 

kontrastować z sąsiadującą zabudową, a poprzez zastosowane rozwiązania estetyczno-funkcjonalne 

odnosić się do przestrzeni placu. Budynek Miejskiej Biblioteki w Jaworznie (projekt Pracownia 

Projektowa Wojciech Podleski). Został zaprojektowana od podstaw, jako element uzupełnienia 

historycznej zabudowy rynku miejskiego. Jest to miejsce szczególne dla mieszkańców zarówno pod 

względem historycznym, jak i sentymentalnym. Przez wiele lat jednakże było zaniedbane.   
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W ramach projektu Rynek od nowa plac został gruntowanie przebudowany, wzbogacony o 

nową przestrzeń zieloną i fontanny. Stanowi atrakcyjne przedpole dla kubatury biblioteki, która 

stanęła po przeciwległej stronie kościoła, którego bryła nadal stanowi największą dominantę 

przestrzeni. Budynek biblioteki składa się z trzech przesuniętych względem się prostych form, 

dzięki czemu nie wydaje się tak duży w odbiorze od strony rynku i częściowo ukrywa swoje fasady 

za drzewami.  

 
V.18. Miejska Biblioteka w Jaworznie, zlokalizowana przy Rynku Miejskim (projekt Pracownia 

Projektowa Wojciech Podleski) 

Powiązanie budynku z przestrzenią rynku miejskiego można zauważyć również w obiekcie 

Vennesla Library (projekt Helen & Hard), którego front budynku zwrócony jest w stronę placu i 

poprzez rozwiązania formalne bryły odsłania swoje wnętrze. Przy elewacji pojawiły się ławki z 

widokiem na przestrzeń miejską, a sama biblioteka ma charakter otwartej przestrzeń, która w wizji 

architektów ma odwoływać się do przejścia przypominającego uliczkę miejską.  

Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) to jeden z najnowocześniejszych, 

zrealizowany w 2018 roku przykład biblioteki łączącej w sobie wiele funkcji kulturalno-

społecznych. Inspiracją dla powstania obiektu była chęć upamiętnienia mandatu fińskiej ustawy 

bibliotecznej, podkreślając rolę książki i czytelnictwa w życiu człowieka, jako wyrazu aktywnego 

obywatelstwa, demokracji i wolności słowa. Biblioteka zlokalizowana została w miejscu 

szczególnym stolicy Finlandii, przy najważniejszym placu miejskim i vis a vis parlamentu fińskiego. 

 
V.19. Oodi – Helsinki Central Library, zlokalizowana przy głównym placu miejskim (projekt ALA 

Architects)  

Niezależnie od wielkości obiektu w wielu przypadkach projektanci starają się zaprojektować 

teren przed wejściem do budynku w taki sposób, aby wypełniać ideę placu publicznego, ale również 

uwzględniać potrzeby socjalne obiektu. Tak zaprojektowana powierzchnia to nie tylko strefa 

wejściowa budynku, czy element komunikacji, ale jest często wykorzystywana dla spotkań, czy 

organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnych.  

Realizacja Public Library Waregem (projekt Robbrecht en Daem architecten, 

goedefroo+goedefroo architecten) była elementem master planu zakładającego budowę kompleksu 

zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i biblioteki wraz z przebudową bulwaru Zuidboulevard.  
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Bulwar miał stać się bramą do miasta i powiązać ze sobą centrum kultury De Schakel, ratusz 

i nowy obiekt biblioteki, która usytuowana na jego końcu przy wejściu do miejskiego parku i w 

narożniku ulic. Wprowadzenie funkcji bibliotecznej powiązanej z mieszkaniową oraz nową 

przestrzenią publiczną miasta było działaniem celowym, mającym na celu zintegrowanie lokalnej 

społeczności. Działanie to widoczne jest w równoważności elewacji, aby obiekt nie miał wprost 

widocznej elewacji frontowej, a więc stwarzał wrażenie otwartego i dostępnego. Dwa wysokie bloki 

mieszkalne są ścianami pierzei bulwaru i wydzielają niemal kwadratowy plac na środku którego 

zaprojektowana została biblioteka w formie ortogonalnego pawilonu.  

Wszystkie cztery elewacje biblioteki wyglądają niemal identycznie. Uwagę zwraca 

drewniana stolarka fasadowa i wysunięty dach, jako zadaszenie okalające przeszkloną bryłę, co 

pozwala ograniczyć nasłonecznienie wnętrz, ale również podkreśla pawilonową estetykę bryły. 

 
V.20. Public Library Waregem (projekt Robbrecht en Daem architecten, goedefroo+goedefroo 

architecten) 

Wielofunkcyjny charakter przestrzeni publicznej przed biblioteką widoczna jest w budynku 

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Suchy Las (projekt PERSPEKTYWA biuro 

architektoniczne), gdzie w ramach niewielkiego utwardzonego przedpola przed wejściem mogą 

odbywać się spektakle teatralno-muzyczne. Bryła budynku stanowi kompozycję dwóch „pełnych” 

form, które połączone zostały szklanym łącznikiem z wejściem. W jednej z brył w parterze znajduje 

się kawiarnia z możliwością wystawienia stolików na fragment placu, a w drugiej znajduje się sala 

widowiskowa, której fasada ma w części składane ścianki. W efekcie po zsunięciu ścianek 

zewnętrze i wnętrze łączą się ze sobą. Rozwiązanie jest często wykorzystywane w okresie letnim 

dla organizacji wydarzeń artystycznych związanych z działalnością biblioteki.  

Idea przestrzeni publicznej przy budynku może być rozwijana w mniej oczywisty sposób, niż 

tylko poprzez plac przed wejściem. Współczesne projekty o wiele mocniejsze akcenty kładą na 

naturę i ta może się pojawiać również w zagospodarowaniu przy bibliotece, nie zaburzając 

jednocześnie charakteru samego placu.  

 
V.21. Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Suchy Las (projekt PERSPEKTYWA biuro 

architektoniczne) 
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Budynek City Library Heidenheim (projekt Max Dudler) ma charakter liniowy, 

zlokalizowany jest wzdłuż pierzei ulicy, jednocześnie frontem budynku staje się fasada na tyłach 

działki, wzdłuż której architekci zaprojektowali przestrzeń publiczną również w formie linearnej z 

roślinnością i małą architekturą. Podkreśla ona oś komunikacji łącząc dwie części miasta i 

widokową zakończoną dominantą w postaci historycznego kościoła.  

Tingbjerg Library and Culture House (projekt COBE) zagospodarowuje całą przestrzeń 

wokół budynku o nietypowym trójkątnym rzucie w oparciu o nawierzchnie utwardzone i zielone, a 

strefa wejścia do budynku podkreślona jest kilka schodkami amfiteatralnymi na których można 

również siedzieć. Plac wykorzystywany jest zarówno, jako strefa wejściowa, jak i przestrzeń 

publiczna w skali całej dzielnicy, która umożliwia realizację wydarzeń kulturalnych.  

Médiathèque grand M w Toulouse (projekt atelier d’architecture King Kong) zlokalizowana 

została przy zbiegu ruchliwych ulic peryferii miasta. Obiekt posiada w swoim zagospodarowaniu 

zarówno otwarty, rozległy plac, jak i bardziej kameralny zielony z siedziskami dla czytelników. 

Został on wydzielony poprzez odgięcie ściany osłonowej budynku. Architekci zdecydowali się 

również w projekcie uwzględnić wodę postaci fontanny i niecki wzbogacając odbiór przestrzeni. 

Roślinność i woda miały podkreślać ideę oderwania od miejskiego otoczenia i podnieść komfort 

użytkowania obiektu. 

V.22. Médiathèque grand M w Toulouse (projekt atelier d’architecture King Kong) 

Połączenie idei placu z zielonym zagospodarowaniem, a przy tym funkcji reprezentacyjnej z 

rekreacyjną widoczne jest w realizacji Dun Laoghaire Rathdown’s Lexicon library w Dublinie 

(projekt Carr Cotter & Naessens), który wyróżnia atrakcyjne usytuowanie w nabrzeżu przedmieść 

miasta. Koncepcja wykorzystuje przede wszystkim potencjał widokowy, poprzez usytuowanie w 

pobliżu morza. Dún Laoghaire to nadbrzeżne przedmieście Dublina popularne wśród 

spacerowiczów i amatorów gastronomii.  

Dzięki swojej rzeźbiarskiej formie składającej się z kompozycji dwóch złączonych ze sobą 

był zrealizowany obiekt stał się nowym punktem orientacyjnym na mapie miasta. Odniesienia do 

historycznej przeszłości miejsca widoczne są w wykorzystaniu lokalnych materiałów, cegły i granitu 

do wykończenia elewacji budynku. 

Kreując bryłę projektanci zwracali nie tylko uwagę na rozwiązania funkcjonalne i estetyczne, 

ale dbali o to, aby z ogólnodostępnych stref być w ciągłym kontakcie z morzem. Topograficzne 

zróżnicowanie terenu, wprowadza nie tylko powierzchnie utwardzone i zielone, ale również 

tarasowe ukształtowane powierzchnie z taflą wody. Ze względu na różnice poziomów obiekt jest 

częściowo zakopany i posiada wejścia na różnych poziomach. W kondygnacji przyziemia 

zlokalizowane są sala teatralna i kawiarnia oraz strefy magazynowo, obsługowe. W kawiarni 

wyeksponowane są schody na poziom górny z biblioteką. Strefa wejściowa biblioteki dostępna jest 

również z zewnątrz z poziomu terenu. Wzdłuż bryły wyższej, granitowej mieści się sekwencja 

kameralnych pomieszczeń, które wypełniają pokoje pracy, spotkań, warsztaty i strefy czytelni z 

widokiem na miasto. Od strony parku budynek ma otwartą, wysoką przestrzeń z panoramicznymi 

oknami na morski pejzaż. 
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V.23. Dun Laoghaire Rathdown’s Lexicon library w Dublinie (projekt Carr Cotter & Naessens) 

Otwartą na użytkownika przestrzeń publiczną posiada obiekt Huis Ban Eemnes (projekt 

Moederscheim Moonen Architects), który kryje pod swoim dachem funkcje zarówno kulturalne: 

bibliotekę i teatr, jak i społeczne: restaurację, bilard i halę sportową. Integracja tych przestrzeni 

widoczna jest również w zagospodarowaniu, które nie ogranicza się jedynie do placu i ogródka 

kawiarni, ale uwzględnia boisko, plac zabaw i skate park, który w okresie intensywnych deszczy 

przyjmuje rolę niecki wodnej.  

Rekreacyjno – sportowy charakter ma zagospodarowanie przy Zagłębiowskiej Mediatece w 

Sosnowcu (projekt AIM Architekci), gdzie strefa wejściowa budynku uwzględnia skarpy skate 

parku, a przy tylnej elewacji wydzielona została zielona przestrzeń na organizację pikników i 

miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Posadzka placu publicznego płynnie przechodzi w 

krzywizny sięgając nowej bryły budynku, tworząc oryginalny cokół. Aktywny walor przestrzeni 

podkreślają kolorowe płyty betonowe, które tworzą jego nawierzchnię. W części z rampą 

wprowadzono zieleń trawnikową. 

Nieszablonowe podejście do przestrzeni publicznej widoczne jest w budynku biblioteki 

zrealizowanej w ramach zabudowy kompleksu Barcelo Market, Library and Sports hall (projekt 

Nieto Sobejano Arquitectos), gdzie kubatura z czytelnią uniesiona jest ponad teren, a pod nią 

przewidziano przestrzeń na boisko z bramkami do gry w piłkę nożną. W efekcie przestrzeń zyskuje 

społeczny wymiar, ale jest częścią większego placu, który łączy ze sobą pozostałe budynki 

kompleksu.  

 
V.24. Barcelo Market, Library and sports hall (projekt Nieto Sobejano Arquitectos) 

Dziedzińce. Innym elementem zagospodarowania są dziedzińce – otwarte przestrzenie w 

budynku, które w zależności od przyjętej koncepcji mogą mieć charakter wydzielonej przestrzeni w 

kubaturze lub częściowo otwartej. Podobnie jest z ich dostępnością, mogą umożliwiać dostęp z 

zewnątrz lub jedynie po wejściu do wnętrza biblioteki. Dziedzińce w swojej historycznej roli pełni 

funkcje użytkowo-reprezentacyjne i takie są nadal.  
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Obiekt Grândola’s Library and Municipal Archive (projekt Matos Gameiro Arquitectos + 

Pedro Domingos Arquitectos) został zrealizowany przy głównym placu miejskim Praça da 

República z charakterystycznymi wysokimi palmami.  

Miejscowość Grândola jest utrzymana w stylu charakterystycznym dla regionu Alentejo. 

Białe domy udekorowane są kolorystycznymi akcentami. Dominują niebieskie, żółte i ceglaste 

detale. Centralnym punktem miasta jest plac Praça da República, łączący Ogrody Miejski i 

Pomarańczowy.   

Charakterystycznymi elementami placu, który stanowi przedpole strefy wejściowej do 

budynku są palmy. Architekci zdecydowali się, aby przed wejściem do obiektu przedłużyć 

funkcjonalnie plac w formie wewnętrznego dziedzińca przypominającego poprzez obejście 

krużganek. Jednocześnie wydzielenie pozwala oddzielić się od hałasu miasta, a także usłyszeć 

odgłos wody w fontannie. Projektantom zależało, aby ta przestrzeń była oazą spokoju w mieście, 

miejscem skupienia i relaksu.  

Białe, proste formy budynku stanowią tło podkreślające kształt roślin, jednocześnie kryją w 

sobie dziedziniec. Ten stanowi rozległą przestrzeń z obejściem o charakterze współczesnego 

krużganka. Dziedziniec umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych i zapewnia dostęp do 

pomieszczeń recepcji, sali prezentacji i wystaw oraz czytelni dla dzieci. 

 
V.25. Grândola’s Library and Municipal Archive (projekt Matos Gameiro Arquitectos + Pedro 

Domingos Arquitectos) 

Dziedziniec może mieć również charakter półotwarty, jak w przypadku Viana do Castello 

Public Library (projekt Alvaro Siza). Viana do Castelo jest miastem położonym na brzegu rzeki 

Lima oraz nad Oceanem Atlantyckim. Z tego powodu związek miasta z rzeką jest bardzo istotny dla 

rozwoju miasta i kształtowania się jego zabudowy. Budynek wpisuje się w część układu 

urbanistycznego z 1974 roku autorstwa Fernando Távora. Bryła budynku mieszcząca czytelnie jest 

uniesiona ponad teren, dzięki czemu można z poziomu terenu wejść na zielony plac, który stanowi 

strefę wejściową. Jest to równocześnie przejście pod budynkiem w strefę nabrzeża. 

Budynek Turku City Library (JKMM Architects) został zlokalizowany w centrum 

historycznego miasta, jako domknięcie kwartału zabudowy. Powierzchnia jest połączona z 

istniejącym budynkiem, pochodzącym z XIX w. przekształconym na kawiarnię i zespół sal 

konferencyjnych. Jednocześnie kubatura została wprowadzona tak, aby stworzyć wewnętrzny 

dziedziniec, jako miejsce rekreacji i organizacji wydarzeń kulturalnych. Osłonięta budynkami 

przestrzeń pozwala na odcięcie się od hałasu miasta.  

Efektownym przykładem dziedzińca, jako przestrzeni służącej zarówno budynkowi, jak i 

stanowiącej przestrzeń publiczną jest Zaventem Cultural Center and Library – De Factorij w Belgii 

(projekt ebtca architectem & Archiles architecten). Władzom miasta zależało na ożywieniu 

kulturalnym i społecznym miasta, a także rewitalizacji zaniedbanej części miasta – obok realizacji 

samego budynku łączącego funkcje teatru i czytelni, istotne było stworzenie atrakcyjnego, 

przyciągającego mieszkańców miejsca spotkań.  
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Budynek ma podłużny prostokątny kształt, wypełniający szczelnie dostępną działkę, 

generując dwie przestrzenie publiczne. Ze względu na bliskość torów kolejowych kubatura musiała 

zostać odsunięta, wskutek czego powstał parking, ale również niewielki plac strefy wejściowej do 

części teatralnej. Nie jest to jednak główne wejście. To znajduje się od strony miejskiej, gdzie w 

pierzeję zabudowy śródmiejskiej projektanci uzupełnili o nową bryłę, wpisującą się w tradycyjną 

formę domów z dachami dwuspadowymi. W parterze kubatura posiada wycięcie, przez które 

użytkownik może dostać się do pół otwartego dziedzińca z charakterystycznymi schodami i rampą 

oraz dolnym placem z siedziskami. W ten sposób odsłania się w części elewacja kondygnacji 

podziemnej z główną strefą wejściową, a sama przestrzeń wykorzystywana jest przez młodzież jako 

miejsce wypoczynku i zabaw.  

 
V.26. Zaventem Cultural Center and Library – De Factorij w Belgii (projekt ebtca architectem & 

Archiles architecten) 

W realizacji budynku Joan Oliver Sant Antoni Library w Barcelnie (projekt RCR Arquitectes) 

to dziedziniec jest najważniejszym elementem zagospodarowania, jednocześnie jest on po prostu 

dużym placem o nawierzchni żwirowej. Barcelona ma charakter zwartej, kwartałowej zabudowy.  

Obiekt wypełnia pierzeję kubaturą, ale jednocześnie otwiera ją wysokim na dwie kondygnacje 

otworem, który pełni funkcję bramy przejścia do wnętrza. Pozostała kubatura budynku została 

również wycofana, przylega ona do krawędzi dziedzińca, a przez czarne wykończenie stanowi 

neutralne tło dla kolorowych wydarzeń, które mogą dziać się na placu.  

Prosta idea dziedzińca to ze strony architektów gest w stronę lokalnej społeczności, aby 

potraktowali oni przestrzeń tak, jakby chcieli. Może to być miejsce spotkań, zabaw, lokalnych 

wydarzeń. Na grające w piłkę dzieci mogą patrzeć się mieszkańcy tworzących elewacje placu 

bloków mieszkalnych.  

 
V.27. Joan Oliver Sant Antoni Library w Barcelnie (projekt RCR Arquitectes) 

Obok okazałych dziedzińców realizowane są również niewielkie, które mają funkcję 

niewielkiej przestrzeni socjalnej, miejsca spotkań, złapania oddechu dla użytkowników. Najczęściej 

przynależą one czytelni, poszerzając poprzez siedziska i meble wypoczynkowe jej funkcjonalność.  
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Niejednokrotnie pełnią również rolę podnoszącą komfort użytkowania biblioteki, 

umożliwiając dostęp dodatkowego światła naturalnego, czy widok na przyrodę, która może się 

pojawić w ramach aranżacji przestrzeni. Przykładem obiekty Public Library Navarcles and Entities 

Hotel (projekt Santamaría Arquitectes), Ramon Bosch de Noya Library w Sant Sadurní d’Anoia 

(projekt taller 9s arquitectes), Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5).  

W przypadku obiektu Joan Maragall Library (projekt BCQ Arquitectura) dziedzińce są 

integralną częścią struktury i organizacji przestrzennej budynku. Budynek zlokalizowany jest w 

miejscu ogrodu Villi Floryda w Barcelonie. Główną ideą projektu było ukształtowaniu budynku tak, 

aby nie zajmować przestrzeni istniejącego ogrodu. Ze względu na różnice wysokości działki było 

możliwe zrealizowanie nowej kubatury w znacznej części pod ogrodem tak, aby jego zielony 

stropodach sięgał poziomu terenu budynku willi, co było naturalnym przedłużeniem zieleni. Aby 

wprowadzić oczekiwany program użytkowy należało zrealizować budynek o wysokości dwóch 

kondygnacji, stąd jedna z nich musiała być podziemna.  

Istniejące drzewa zostały zachowane, dzięki przesadzeniu na zielone stropodachy budynku. 

Przestrzeń pomiędzy bryłami tworzy naturalne niewielkie dziedzińce, które umożliwiają dostęp 

naturalnego światła do wnętrz i kameralny nastrój. 

 
V.28. Joan Maragall Library (projekt BCQ Arquitectura) 

Stropodach. We współczesnych realizacjach widoczne jest poszukiwanie oryginalnych i 

kreatywnych rozwiązań w projekcie zagospodarowania terenu, a także idea zacierania granicy 

pomiędzy budynkiem, a terenem. Duże znaczenie ma tutaj tzw. piąta elewacja budynku, czyli 

wykorzystanie potencjału dachu.  

Najpopularniejszym podejściem jest realizacja stropodachów zielonych, która pojawia się w 

wielu współczesnych budynkach. Stropodachy mogą wówczas spełniać wytyczne ekologiczne, ale 

najbardziej interesujące są takie projekty, które czynią stropodach użytkowym.  

Idee zielonego dachu o charakterze socjalnym wykorzystuje biblioteka w Birmingham 

(projekt Mecanoo), która zrealizowana została przy najważniejszym placu miejskim, pozostawiając 

jego reprezentacyjny charakter, a przenosząc funkcje rekreacyjne na stropodachy budynku. 

Biblioteka składa się z trzech przesuniętych względem siebie brył, gdzie środkowa jest tak 

wysunięta tworząc zadaszenie nad wejściem i jednocześnie przestronny taras widokowy. Kolejny 

taras znajduje się na wyższym wysunięciu oferując widok w dalszym kierunku. Oba stropodachy 

posiadają atrakcyjne, zielone zagospodarowanie z alejkami i siedziskami – efekt przypomina 

angielski ogród. Jest to przestrzeń kameralna, umożliwiająca spotkanie, jak i odosobnienie. 

Schemat nasadzeń stropodachu na poziomie 3 jest inspirowany angielskim motywem "ogrodu 

węzłowego", z podwyższonymi rabatami kwiatowymi otoczonymi wiecznie zielonymi 

żywopłotami, wypełnionymi kulinarnymi ziołami i pachnącymi roślinami ogrodowymi w stylu 

cottage. Kilka małych drzew wielopiennych podkreśla przestrzeń, zapewniając jej wysokość i ruch, 

a w miejscach bardziej narażonych na wiatr zastosowano mieszankę roślin wiecznie zielonych i 

bylin. Taras z kostki granitowej stanowi przestrzeń do występów, miejsce zabaw dla dzieci, bar i 

obejmuje miejsca do siedzenia.  
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W ramach zagospodarowania uwzględniono ogródek działkowy z jadalnymi roślinami, z 

których produkty będą zbierane i wykorzystywane w bibliotecznych kuchniach. Ta część projektu 

miała na celu stworzenie obiektu edukacyjnego, w którym szkoły i inne grupy mogłyby spotykać 

się, aby wzbogacić wiedzę, co można z powodzeniem uprawiać na tego typu przestrzeni. 

Podwyższone grządki mają stopniowane poziomy nasadzeń od ścieżki w kierunku środka każdej 

grządki, zachowując formalność i geometrię "ogrodu węzłowego" i obejmują drzewa owocowe, 

krzewy owocowe, zioła i jednoroczne warzywa/liście sałaty.  

Motywem przewodnim nasadzeń na tarasie na poziomie 7 był "ogród naturalny", który 

stanowi bezpośredni kontrast z formalnym charakterem poziomu 3. Wijące się ścieżki prowadzą 

przez miejsca do siedzenia w kształcie koła, które są otoczone dywanem roślin okrywowych, 

stosowanych w bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych i dobranych tak, aby przyciągać 

ptaki, pszczoły i owady. 187 

 
V.29. Public Library Birmingham (projekt Mecanoo) 

W przypadku obiektów realizowanych na działkach o znacznej różnicy poziomów architekci 

kreatywnie podchodzą do budynku i jego zagospodarowania nadając rozwiązaniom przestrzennym 

dodatkową funkcję. Takim sposobem jest wykorzystanie różnicy poziomów dla wprowadzenia 

schodów amfiteatralnych, które staną się atrakcyjnym elementem zagospodarowania. Przykład 

strefy wejściowej budynku KRONA – Knowledge and Cultural Centre Kongsberg (projekt 

Mecanoo, Code: Arkitektur).  

Inspirującym podejściem do stropodachu, jako przestrzeni publicznej jest obiekt OKE - 

Ortuella Culture House (projekt Aq4 arquitectura) zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic i placu 

Otxartaga. Jest to również przykład wykorzystania stropodachu budynku, jednocześnie 

uwarunkowań lokalizacji.  

Budynek symbolicznie nawiązuje do górniczej przeszłości miasta, przybierając rzeźbiarską, 

tarasową formę inspirowaną kopalnią i przyjmując surową, industrialną estetykę elewacji. Taki 

układ wpisuje się w zróżnicowaną topografię działki, a poprzez sekwencję ramp tworzy atrakcyjną, 

dodatkową przestrzeń publiczną. Betonowe powierzchnie ścian, ramp, schodów i posadzki placu 

stanowią przedpole dla budynku, którego ściany pokrywają panele ze stali corten. Parter dostępny 

jest z poziomu ulicy, gdzie znajduje się główna strefa wejściowa. Centralnym elementem rzutu jest 

trzon komunikacyjny, który dzieli bryłę na dwie części. Piętro znajduje się na poziomie tarasu z 

przestrzenią publiczną i obejmuje pomieszczenia przynależne Centrum Kultury z salami: 

audytoryjną, wykładową i mniejszymi spotkań. Piętra wyższe zaaranżowane są jako otwarte 

przestrzenie czytelni w klasycznym układzie.   

                                                      

187 Więcej informacji: https://www.frostslandscapes.co.uk/case-studies/birmingham-library/ 
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V.30. OKE - Ortuella Culture House (projekt Aq4 arquitectura) 

Inny przykład układu tarasowego w nowoczesnej formie to obiekt Plassen Cultural Center w 

Molde (projekt 3XN Architects). Budynek został usytuowany na działce na styku dolnego i górnego 

miasta, a więc o dużej różnicy poziomów, jednocześnie w miejscu schodów, które łączyły ze sobą 

te dwa poziomy. Dla architektów taka lokalizacja wraz z otwartym charakterem budynku była 

inspiracją do stworzenia bryły, która jest szeroko dostępna, zarówno z poziomu dolnego, górnego, 

jak i umożliwiając wejście na jej dach, który miał mieć charakter użytkowy – kawiarni, miejsca 

spotkań, poprzez uformowanie również amfiteatru dla organizacji wydarzeń muzycznych.  

W efekcie obiekt staje się przestrzenią publiczną.  

Public Library and Reading Park Torre Pacheco (projekt Martín Lejarraga) jeszcze wyraźniej 

integruje budynek z zagospodarowaniem terenu, ukrywając całą kubaturę pod poziomem terenu, 

który jednocześnie ma charakter kompozycji geometrycznych płaszczyzn. Główną ideą architektów 

było wykorzystanie istniejącej topografii terenu dla realizacji nowoczesnej nawierzchni placu, 

wykorzystując różne kolory, tekstury, kształty podkreślające zróżnicowany rekreacyjno-sportowy 

charakter miejsca. Zawinięty rzut wytwarza we wgłębieniu placu wewnętrzny dziedziniec, wokół 

którego zlokalizowane są różne funkcje kulturalne od przestrzeni dla wystaw, poprzez audytorium i 

sale dydaktyczne po bibliotekę.  

Tak, jak obiekt w Torre Pacheco wykorzystywał dach na zagospodarowanie zewnętrzne, tak 

bryła Singuerlin Public Library (projekt taller 9s arquitectes) została zrealizowana na dachu jednego 

z supermarketów w dzielnicy Santa Coloma de Gramenet. Prostokątny kształt rzutu kontrastuje z 

obrysem zadaszenia o obłej, organicznej formie nawiązującej do fasady supermarketu. W tych 

odgięciach znajdują się zielone skwery z roślinnością kreując atrakcyjny widok dla czytelników i 

generując niewielkie przestrzenie rekreacyjne. Krawędzie dachu marketu są dodatkowo osłonięte 

panelami z siatki stalowej, co zapewnia bezpieczeństwo.  

Podobne rozwiązanie z budową biblioteki na dachu innego budynku jest widoczne w 

koncepcji „Fondo” Santa Coloma de Gramenet (projekt Pich-Aguilera Architects). Wielofunkcyjny 

budynek zlokalizowany jest w jednym z miast prowincji Barcelony. Ze względu na gęstą zabudowę 

i deficyt wolnej powierzchni miasto zdecydowało się aby w jednym miejscu, wyburzając starą, 

niefunkcjonującą już zabudowę wprowadzić strukturę, skupiającą z reguły rozproszone po całym 

mieście funkcje. Charakterystyczną cechą obszaru miasta były duże różnice wysokościowe, co 

również widoczne jest w sposobie kształtowania bryły budynku, która nie posiada klasycznego 

parteru, umożliwiając dostęp na jej różnych poziomach. Strefa wejściowa biblioteki znajduje się na 

najwyższej kondygnacji i ma charakter niewielkiego placu publicznego z zielonym 

zagospodarowaniem, aby stanowiła atrakcyjną przestrzeń miejską.  

Rzeźbiarsko ukształtowana, pokryta siatką forma w której mieszczą się pomieszczenia 

czytelni i obsługi biblioteki ma nie tylko zwracać uwagę, ale również jej płaszczyzny kształtowane 

zostały tak, aby umożliwić odpowiednią kontrolę wpadania światła naturalnego do wnętrz. 



136 

 

 
V.31. „Fondo” Santa Coloma de Gramenet (projekt Pich-Aguilera Architects) 

Mała architektura. Przestrzeniom publicznym towarzyszy mała architektura. Są to z reguły 

ławki, kosze na odpadki, lampy, ostatnio również stojaki na rowery (przykład tradycyjnego 

zagospodarowania przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, projekt Biuro 

Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol).  

W przypadku bibliotek, które wykorzystują zagospodarowanie terenu dla wzbogacenia swojej 

funkcjonalności największe znaczenie ma dobór produktów, które wzbogacą atrakcyjności 

instytucji. Mogą one funkcjonować cały rok, ale najbardziej efektywne są przy ładnej pogodzie, gdy 

można z książką spędzić czas na powietrzu. Przykład mebli wypoczynkowych na tarasie Pierre 

Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier d’architecture King Kong).  

W wielu projektach przy strefie wejściowej do bibliotek znajduje się niewielki plac publiczny 

w ramach którego pojawiają się siedziska. Formy siedzisk są różne, często jednak są to proste, 

minimalistyczne formy wykonane z betonu, które jest najpopularniejszym wyborem dla tego typu 

małej architektury. Przykład prostego zagospodarowania placu przed wejściem do budynku 

Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte).  

 
V.32. Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte) 

 

 
V.33. Médiathèque l’Alpha w Angoulême (projekt Loci Anima) 
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Stopniowo pojawiają się nowocześniejsze formy na pograniczu funkcji i sztuki użytkowej, 

służące urozmaiceniu form wypoczynku na świeżym powietrzu, wykonane z popularnych 

współcześnie materiałów np. tworzyw sztucznych. Przykładem zagospodarowanie łączące różne 

materiały, formy i kolory przy obiekcie Médiathèque l’Alpha w Angoulême (projekt Loci Anima).  

Wielu budynkom towarzyszą tarasy, które stają się naturalnym przedłużeniem czytelni, gdzie 

można wystawić tymczasowo meble ruchome, organizować spotkania, mniejsze wydarzenia 

kulturalne. Tarasy są wykonywane z materiałów, które wynikają z przyjętej koncepcji, ale można 

uznać, że wiodące są drewniane, wpisujące się w idee zrównoważonego rozwoju, podkreślające 

wybór zdrowych, naturalnych materiałów. Przykład drewnianego tarasu wzdłuż czytelni 

Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu (projekt 55 

Architekci).  

Tradycyjnie kojarzone z czytelnią stoliki z krzesłami pojawiają się również w ramach 

zagospodarowania przestrzeni zewnętrznej przy budynku lub w jego dziedzińcu. Przykład czytelni 

na powietrzu w obiekcie Ramon Bosch de Noya Library w Sant Sadurní d’Anoia (projekt taller 9s 

arquitectes). Budynek od zewnątrz sprawia wrażenie zamkniętego i formalnie ciężkiego, ale fasady 

od strony dziedzińca są w przeważającej ilości przeszklone.  

 
V.34. Ramon Bosch de Noya Library w Sant Sadurní d’Anoia (projekt taller 9s arquitectes) 

Nowymi elementami, która pojawiają się w zagospodarowaniu przy bibliotekach, są 

amfiteatry, które pozwalają efektywnie organizować wydarzenia związane z działalnością 

kulturalno-rozrywkową również na powietrzu. Poza wydarzeniami trybuna jest dodatkowym 

miejscem do siedzenia, miejscem popularnym również gdy instytucja jest zamknięta. Przykład 

amfiteatralnych schodów wpisanych w plac publiczny przed obiektem Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Czechowicach Dziedzicach (projekt Susuł & Strama Architekci).  

 

Przykłady realizacji uwzględniających potencjał zagospodarowania terenu wskazują, że przy 

projektowaniu współczesnych bibliotek wzrosła rola przestrzeni wokół budynku, która może być 

wykorzystywana funkcjonalnie, jak również wypełnia ona nowe role, jakie zyskała instytucja, 

miejsca spotkań i różnego rodzaju aktywności, niekoniecznie związanych jedynie z książką, czy 

multimediami. Pojawiają się obszary zróżnicowane tematycznie i przeznaczone różnymi grupom 

wiekowym. W projektach większa uwaga zwrócona jest na powierzchnię zieloną, uwzględniając jej 

naturalny, dziki walor. W niektórych przypadkach duże znaczenie ma bliskość i dostęp wody. Można 

uznać, że nacisk na zielone zagospodarowanie będzie trendem, który pozostanie najbardziej 

widoczny w kolejnych latach.   
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3. Znaczenie lokalności w projektowaniu bibliotek 

Postęp technologiczny, jak i zmiany cywilizacyjne, miały wpływ na sposób i celowość 

wznoszenia budynków. Nowe technologie oraz innowacje wkraczały do wszystkich krajów. 

Zjawisko to jest częścią globalizacji, który to proces dotyka również budownictwa. W efekcie 

powstaje wiele obiektów podobnych do siebie, wpisujących się w aktualne trendy projektowania 

czy też wykorzystujących podobne technologie konstrukcji, materiały budowlane itd. Postęp 

technologiczny, a w szczególności upowszechnienie Internetu i różnych form komunikacji, 

przełożył się na zatarcie różnic kulturowych występujących w społeczeństwach. Jako kontrapunkt 

dla tego procesu, z początkiem XX wieku pojawiały się idee przeciwstawne, które ponad szybkie 

tempo rozwoju ceniły idee zwolnienia i skupienia na tym, co tożsame miejscu, w którym żyjemy. 

W tę koncepcję wpisuje się zwrot ku temu, co lokalne. Widoczny jest na różnych polach: gospodarki, 

produkcji, jedzenia, jak również budownictwa.  

Aspekt lokalny188 jest współcześnie jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę 

podczas projektowania. Pojęcie lokalności w odniesieniu do architektury można rozważać na dwóch 

polach, estetyki i urbanistyki oraz idei zrównoważonego rozwoju.  

Na lokalność w kontekście architektonicznym należy spojrzeć pod kątem formy, która odnosi 

się do osadzenia w konkretnym kontekście urbanistyczno-kulturowym189, a także poprzez zwrócenie 

uwagi na wykorzystanie lokalnie dostępnych materiałów i rzemiosła.  

Pod względem estetyki szczególne znaczenie lokalności można zauważyć przy budownictwie 

w obszarach wiejskich i małych miastach, które w dawnych czasach były zróżnicowane w swojej 

kulturze, a więc również i w stylu architektury. W ostatnich dekadach XX wieku ta odrębność 

praktycznie zanikła. Jednocześnie wraz z nią zatraciła się charakterystyka, czy tzw. styl 

architektoniczny, co doprowadziło do pojawiania się budownictwa tzw. typowego, które nie jest 

przywiązane do miejsca, a więc kontekstu zarówno urbanistycznego, jak i naturalnego czy wreszcie 

kulturowego. Popularyzacja budownictwa zunifikowanego wiązała się z komercjalizacją 

architektury, która w większym stopniu została podporządkowana aspektom ekonomicznym.  

W efekcie trudno jest mówić o wyjątkowych cechach regionalnych, które są nadal widoczne 

w zabudowie obszarów wiejskich i miasteczkowych, które były szczególnie wrażliwe na 

zachowanie swojej tradycji. Takiemu podejściu do urbanizacji obszarów wiejskich przeciwstawia 

się wykorzystanie formy archetypu190 interpretującego tradycyjną formę stodoły.  

                                                      

188 Aspekt lokalny, w kontekście urbanistyczno-gospodarczym, można uważać za przeciwwagę globalizacji, która 

prowadzi do ujednolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości wzajemnie powiązanych elementów 

gospodarczych i wspólnej kultury typu konsumpcyjnego. W efekcie globalizacji tracą znaczenie granice terytorialne, 

zanika rola tradycji w wyborach życiowych ludzi, a procesy migracyjne nasilają się. Te zjawiska przekładają się na 

postępujące zacieranie się barier kulturowych i wzajemne przenikanie elementów różnych kultur. Na polu architektury 

widoczne jest to szczególnie w obszarach silnie zurbanizowanych. Tam powstają miejsca, które wyglądają i funkcjonują 

identycznie, niezależnie od lokalizacji, a często bez względu na uwarunkowania przestrzenne. Jest to proces, którego 

trudno uniknąć w przypadku miejsc mających powtarzalne parametry np. sklepów sieciowych, restauracji, lotnisk. To 

zjawisko przenika do obszarów publicznych i społecznych, które również powstają w oderwaniu od odniesień kulturowych 

i stają się częścią rzeczywistości z założenia kosmopolitycznej Więcej informacji dot. globalizacji i lokalności: 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/globalizacja;3905881.html 
189 Projektowanie całościowe i aspekt lokalny powiązane są z kolei z ideą kontekstualności. Kontekstualność podejścia 

wynikająca z projektowania zrównoważonego oznacza tzw. skierowanie „na zewnątrz” pola zainteresowań ‒ dążenie do 

uwzględnienia w procesie projektowym wszystkich przesłanek pochodzących z otoczenia, istotnych dla właściwego 

rozwiązania problemu projektowego.  
190 Archetyp (z gr. 'archetypon' pierwowzór) pierwowzór jakiegoś działania. Archetyp jest pojęciem pojemnym, 

funkcjonującym w różnych dyscyplinach i w przypadku architektury odnoszącym się do typologii budynku, w oparciu o 

jego najbardziej charakterystyczne cechy. W ramach tej dziedziny archetyp można zdefiniować jako ponadczasowe 

odniesienie dla typu architektonicznego, które ma charakter wyłącznie koncepcyjny, będąc jednocześnie reprezentowanym 

przez różne projekty architektoniczne. W historii ludzkości liczne archetypy zaznaczyły się w polu działalności 

architektonicznej społeczeństw. Spośród nich szczególnie nawracające okazały się archetypy zamku, muru obronnego, 

świątyni, klasztoru, domu oraz osady. Pieczara M., Archetyp w architekturze współczesnej, PUA 1/2019 
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W przypadku zabudowy wiejskiej budynek przyjmuje formę inspirowaną stodołą, a więc jest 

to podłużna, najczęściej parterowa z poddaszem użytkowym zamkniętym dwuspadowym dachem 

kubatura. Wskutek syntetycznego podejścia do formy bryła może być pozbawiona tradycyjnych 

okapów. Mimo że archetyp odnosił się do budownictwa wiejskiego o charakterze gospodarczym to 

estetyka widoczna jest w wielu realizacjach, niezależnie od funkcji. Powstają więc muzea, urzędy 

miast, budynki usługowe, jak również biblioteki.  

W ramach grupy badawczej znalazły się dwa ciekawe przykłady współczesnej adaptacji 

istniejących stodół. W obu przypadkach można zauważyć analogiczne podejście architektów, 

nacechowane szacunkiem do kontekstu i chęć ochrony tradycyjnej konstrukcji budynki – w miarę 

możliwości technicznych.  

Współczesna ingerencja w strukturę budynku na przykładzie The Library Stanbridge Mill 

(projekt Crawshaw Architects) jest niemal niewidoczna z zewnątrz, poza wprowadzeniem nowej 

ślusarki okienno-drzwiowej i dodatkowych otworów w dachu doświetlających wnętrze. 

Charakterystycznym elementem wnętrza jest kolebkowy strop oraz wykończenie, zarazem 

umeblowanie oparte o drewno i pracę lokalnych stolarz. Dla architektów istotne było więc nie tylko 

zachowanie regionalnego charakteru budynku, przy wprowadzeniu współczesnej otwartej 

przestrzeni bibliotecznej, ale także poprzez stosowane materiały drewno i metal wykorzystanie 

potencjału regionalnego rzemiosła.  

 
V.35. The Library Stanbridge Mill (projekt Crawshaw Architects) 

Biblioteka w Kressbronn w Niemczech (projekt Steimle Architekten) jest adaptacją 

znajdującej się w centrum miasta stodoły, której charakterystycznym elementem były masywny 

kamienny cokół i dach w konstrukcji siodłowej z wyraźnie wystającym okapem.  

Projektanci zachowali kształt i formę budynku, zastępując stare, zniszczone materiały 

nowymi. Cokół zachował swoją masywność, ale został wykonany z betonu architektonicznego z 

szalunkiem desek drewnianych, posiada również duże przeszklenia, gdyż wewnątrz miała znaleźć 

się przestrzeń wielofunkcyjna. Piętro i poddasze są przeszklone, ale ukryte za ażurową okładziną 

drewnianą, zachowując odbiór nawiązujący do tradycyjnej stodoły. Okapy pozostały znacznie 

wysunięte, podtrzymywane przez zastrzały i kleszcze. Prostota i czytelność koncepcji 

kontynuowana jest w podejściu do organizacji przestrzeni wewnątrz.  

W centralnej części rzutu zaprojektowany został trzon komunikacyjny. W części parteru, czyli 

betonowym cokole, przewidziano pomieszczenia obsługi budynku oraz otwartą przestrzeń 

wielofunkcyjną z możliwością podziału. Dwie górne kondygnacje są przestrzenne i jasne, dzięki 

wprowadzeniu antresoli wzdłuż środkowej części budynku. Otwarte lobby eksponuje od wejścia 

zarówno charakterystyczną konstrukcję, jak i atrakcyjność designu wnętrz, zachęcając do 

skorzystania z przestrzeni.  
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V.36. Kressbronn Library (projekt Steimle Architekten) 

W Polsce szczególnie zauważalna i wartościowa jest działalność pracowni 55 architekci, 

której trzy projekty zostały obiekty pojawiły się w malowniczym, znanym z masywów górskich 

regionie powiatu nowosądeckiego. Główny obiekt to Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Biblioteki w Gołkowicach Górnych i 

Przysietnicy to jej filie zbudowane w obszarach wiejskich. Wszystkie obiekty pod względem 

organizacji przestrzennej przyjmują funkcje Centrum Kultury, a ich forma architektoniczna jest 

odniesieniem do archetypu stodoły. Jednocześnie w każdym przypadku finalny efekt jest inny.   

W przypadku Starego Sącza zadanie projektowe dotyczyło rozbudowy podmiejskiej willi, a 

nowa struktura w formie zestawionych ze sobą archetypicznych brył otwiera się na znajdująca się 

w tylnej części działki strefę parkową. Oba budynki łączy wykończenie cegłą ceramiczną. 

Wykończenie to jest nawiązanie do estetyki zabudowy historycznej Starego Sącza. W mieście 

zachowany został średniowieczny układ miasta lokowanego na prawie magdeburskim z centralnym 

rynkiem oraz z otoczonym murami zabytkowym Klasztorem Sióstr Klarysek do którego wnętrza 

prowadzi brama z wieżą zegarową.  

Integracja z krajobrazem zaznaczona została przez szerokie przeszklenia, która wprowadzone 

zostały w parterze. Szklane fasady otwarte na zieleń osłonięte są drewnianym zadaszeniem, a w 

części pergolą. Architekci zachowali historyczną strukturę, nadając starej i nowej strukturze 

jednolite wykończenie. Rzut parteru to przede wszystkim przestrzeń dla czytelników z podziałem 

na część ogólnodostępną, młodzieżową i dziecięcą. W wąskiej strefie łączącej stary budynek z 

rozbudową zaprojektowane zostały stanowiska komputerowe. Przestrzeń nowej bryły w parterze 

jest całkowicie przeszklona i połączona z zewnętrznym tarasem, który w okresie letnim staje się 

przedłużeniem czytelni. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne w starej części 

oraz salę warsztatową i audytoryjną w nowej.  

 
V.37. Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu 

(projekt 55 Architekci) 
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Nowy budynek biblioteki w Gołkowicach Górnych został zlokalizowany na działce należącej 

do szkoły podstawowej i połączony jest z nią również pod względem funkcjonalnym. Wiejska 

zabudowa w swoim pierwotnym układzie urbanistycznym miała charakter ulicowy z chatami o 

dwuspadowych dachach zwróconymi do niej prostopadle. Budynek biblioteki składa się z 

przysuniętych do siebie dwóch archetypicznych brył i jest cofnięty względem ulicy, aby wytworzyć 

plac publiczny. Nowoczesne podejście do tradycyjnej formy widoczne jest również w zastosowanej 

kolorystyce jednej z brył w intensywnej zielonej barwie.  

Biblioteka w Przysietnicy w swojej bryle nawiązuje zarówno do tradycyjnej zabudowy z 

dachami dwuspadowymi, jak i budzi skojarzenia z krajobrazem górskim. Fasada ma krzywizny, 

które są geometrycznym uproszczeniem widoku gór. Analogicznie odcina się również przeszklenie, 

które odkrywa wnętrze. 

Nowoczesne podejście do regionalnej architektury widoczne jest w bryle biblioteki 

zlokalizowanej w Szynwałdzie (projekt Kucia Tyczyński Pracownia Architektoniczna), wsi Pogórza 

Karpackiego o typowym ulicowym układzie urbanistycznym, jednocześnie współczesny pejzaż to 

niestety coraz rzadziej widoczne drewniane budynki parterowe, które cechowały region. Krajobraz 

wypełniają domy tzw. typowe, szkoła, remiza strażacka i neogotycki kościół.  

Biblioteka została zrealizowana na placu po zlikwidowanym boisku przy budynku szkoły 

podstawowej z atrakcyjnym widokiem na parafialny kościół. Odnosząca się do archetypu stodoły 

bryła została w swej formie zdekonstruowana, jako wynik dostosowania do skomplikowanej 

topografii terenu. Dopasowanie do terenu sprawiło, że projektanci zdecydowali się przełamać 

archetypiczną formę. W przełamaniu znajduje się główne wejście do budynku. Hol jest 

zaprojektowany na przestrzał i prowadzi do zielonego skweru na tyłach obiektu. Po jednej stronie 

holu jest wejście do sali wielofunkcyjnej z niewielką galerią techniczną na piętrze, po drugiej ‒ 

przestrzeń biblioteczna zorganizowana na dwóch kondygnacjach. W wykończeniu fasady pojawiają 

się drewniane lamele, jako lokalny surowiec.  

 
V.38. Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie (projekt Kucia Tyczyński Pracownia Architektoniczna) 

Odniesienie do tradycyjnej zabudowy wiejskiej nie zawsze oznacza powtarzanie 

syntetycznego modelu stodoły, jako zamkniętej, pozbawionej okapu i widocznego detalu formy. 

Przykładem obiekt Veggiano Public Library (projekt MIDE architetti), którego 

charakterystycznym elementem jest wyraźnie wysunięty okap z eksponowaną konstrukcją 

drewnianą, słupami, krokwiami i zastrzałami. Całkowicie przeszklone fasady pozwalają zarówno 

mieć wgląd do wnętrza, jak i widok na zielony skwer na którym stoi obiekt.  

Ekspozycja drewnianej konstrukcji podkreśla estetykę budynku, zachowuje jego surowość, 

ale równocześnie ociepla wnętrze. Dzięki drewnianym ramom, uzyskana została przestrzeń 

pozbawiona dodatkowych podpór, co ułatwia jej aranżację. Prostota formalna biblioteki przekłada 

się na równie prosty układ przestrzenny. Rzut ma kształt prostokąta i dzieli się na trzy części.  
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Pierwszą jest zewnętrzny, zadaszony plac wejściowy z ławkami. Druga część to wysoka 

przestrzeń czytelni z ladą recepcji, regałami na książki oraz stanowiskami czytelniczymi. Trzecia to 

wymknięte pomieszczenie techniczne, które posiada ukryte schody na małe piętro, gdzie znalazło 

się pomieszczenie pracowników.  

Prosta forma miała budzić skojarzenia z typowymi budynkami gospodarczymi regionu, a 

wykonanie całej konstrukcji z drewna było gestem zarówno stronę tradycyjnego rzemiosła, jak i 

jego nowoczesnego wykorzystania oraz ograniczenia śladu węglowego. Mała kubatura budynku, 

wykorzystanie naturalnych materiałów oraz instalacji fotowoltaicznych pozwoliły na uzyskanie 

obiektu o bliskim zerowemu zużyciu energii. 

 
V.39. Veggiano Public Library (projekt MIDE architetti) 

Projektowanie z wykorzystaniem archetypu widoczne jest nie tylko w obszarach wiejskich, 

ale również w miejscowościach o historycznym charakterze zabudowy. Wówczas odniesieniem 

formalnym może być np. modelowa kamienica miejska. Przykładem City Library Rottenburg 

(projekt harris + kurrle architekten bda), obiekt zrealizowany pomiędzy starym centrum miasta, a 

Pałacem Biskupim w miejscu wyburzonych, zniszczonych, średniowiecznych budowle. 

Wyzwaniem projektowym było uzupełnienie zabudowy pierzei i wpisanie się w historyczny 

kontekst przy działce o skomplikowanej topografii. Architekci zaproponowali minimalistyczną w 

wyrazie wysoką bryłę z dwuspadowym dachem. Forma jest lekko zakrzywiona, aby dostosować się 

do linii pierzei zabudowy, parter częściowo zagłębiony w ziemi, jednocześnie poziom wejścia 

znajduje się od strony miejskiej a w zależności do elewacji okap znajduje się na różnych 

wysokościach. Wykończeniem tynkiem jest tożsame z sąsiadująca zabudową, ale poprzez 

szczotkowanie fasada zyskuje szlachetny odbiór.  

Odniesienie do kontekstu miejsca widoczne jest również w projekcie City Library 

Heidenheim (projekt Max Dudler), który czyni to na kilku polach. Pierwszym jest forma budynku, 

która wynika z analizy skali okolicznej zabudowy. Biblioteka w swojej oczekiwanej kubaturze 

wydawała się być potencjalne zbyt przytłaczająca na tle drobniejszej zabudowy śródmieścia. 

Architekci poprzez zabieg formalny zróżnicowania wysokością i formą ostatniej kondygnacji 

budynku zminimalizowali taki efekt. Budynek został zlokalizowany na działce, która nie posiadała 

wcześniej znacznej kubatury, przez co wizualnie otwierała oś widokową pomiędzy nowszą, a starszą 

częścią miasta. Nowa kubatura wypełnia pierzeję zabudowy, ale zachowuje tą oś, a przestrzeń 

zmienia w atrakcyjną promenadę publiczną, podkreślając widok na historyczny kościół.  

Odwołanie do historii widoczne są w podejściu do fasad, które odznaczają się surowością i 

prostotą. Mozaikowo porozrzucane wielkoformatowe okna, jednocześnie głęboko osadzone w 

murach wraz z wykończeniem rustykalnymi cegłami budzą skojarzenia ze średniowieczną basztą. 

Ręcznie formowana cegła – przygotowana indywidualnie dla tej inwestycji w kilku odcieniach - 

dzięki swojej estetyce i piaskowej palecie barw wpasowuje się w kolorystykę sąsiedniej zabudowy, 

ale również podobny odcień murów posiada zamek Hellenstein.  
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Tradycyjny brył również sposób układania cegieł ze zróżnicowaniem spoiny. W niektórych 

fragmentach fasady cegła jest układana ażurowo, częściowo wpuszczając światło do 

wnętrz. Okładziny wykończeniowe wnętrz i meble zostały zaprojektowane indywidualnie w oparciu 

o drewno dębowe, wspierając lokalne rzemiosło. Wyrazistym elementem wnętrz jest posadzka 

wykonana autorsko z szarego lastryko wykorzystującego lokalne kruszywa. 

 
V.40. City Library Heidenheim w Niemczech (projekt Max Dudler) 

Wykorzystanie tradycyjnych i lokalnych materiałów jest popularnym rozwiązaniem dla 

projektów, których założeniem jest nawiązanie dialogu pomiędzy tym, co stare, a nowe oraz gestem 

w stronę środowiska – często są to materiały naturalne, a wykorzystanie zasobów lokalnych 

ogranicza potrzebę ich transportu.  

W przypadku Médiathèque Pélissann (Dominique Coulon & Associés), która bryła 

rozbudową kamienicy w centrum miasta odniesienie do lokalnej tradycji widoczne było zarówno w 

bryle, jak i użytych materiałach wykończeniowych nowej elewacji – projektanci zastosowali lokalny 

kamienia Rognes. Historyczny budynek został odrestaurowany zachowując swój oryginalny 

klasyczny styl z zielonymi, drewnianymi okiennicami i budzącym skojarzenia z art deco metalowym 

zadaszeniem tarasu. Miękkie formy metalowego wzoru widoczne w zdobieniach oraz parkowy 

kontekst były inspiracją do stworzenia rozbudowy, która również sięga po obłe formy. Nowa bryła 

rozbudowuje bibliotekę na dwóch poziomach w głąb ogrodu. Duże przeszklenia mają zielonkawy 

odcień, który koresponduje z zielenią okiennic.  

Wykorzystanie lokalnych materiałów takich, jak kamień, drewno, cegła widoczne jest w 

wielu projektach bibliotekach np. Greve w Chianti Municipal Library (projekt MDU Architetti), 

Public Library Zoersel (projekt OMGEVING Architecture), Lohja Main Library (projekt Lahdelma 

and Mahlamaki), Médiathèque Aimé Césaire w Blanzat (projekt G+ Architectes), czy Library, Game 

Library & Municipality Administration w Spiez w Szwajcarii (projekt Bauzeit architekten).  

Nawiązanie w sposobie wzniesienia budynku, jako odniesieniu do aspektu lokalności 

widoczne jest na przykładzie Mittelpunktbibliothek Köpenick (projekt Bruno Fioretti Marques 

Architekten), obiektu zlokalizowanego została w dzielnicy Berlina, na działce u zbiegu rzeki Sprewy 

i dopływu Dahme.  

Projekt jest rozbudową istniejącego budynku, który został wyremontowany z zachowaniem 

jego walorów przestrzennych i materiałowych. Nowa kubatura zrealizowana jest w odsunięciu od 

historycznego budynki i funkcjonalnie związana z nim jedynie poprzez przełączkę.. Uwagę zwraca 

zwieńczenie bryły w postaci powtarzalnego rytmu dwuspadowego dachu, co ma nawiązywać do 

okolicznej szeregowej zabudowy domów. Architekci zdecydowali się, aby ściany zewnętrzne 

zostały wykonane w sposób tradycyjny, wymurowane w całości z cegły bez dodatkowej izolacji 

termiczny i okładziny. Cegła jest charakterystycznym materiałem widocznym w całej dzielnicy. 

Jednoczesnie fasada pozbawiona jest dodatkowego detalu i zachowuje surowy odbiór.  
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V.41. Mittelpunktbibliothek Köpenick (projekt Bruno Fioretti Marques Architekten) 

Aspekt lokalny w analizowanych obiektach jest widoczny na wielu polach, zarówno w 

uwzględnieniu kulturowo-przyrodniczych uwarunkowaniach lokalizacji, jak i w podejściu 

projektowym, biorącym pod uwagę czynniki estetyczne, ekonomiczne i ekologiczne przy wyborze 

formy budynku oraz materiałów konstrukcyjno-wykończeniowych. Przykłady pokazują, że 

niezwykle istotne jest podejście do wyboru materiałów, ich obróbki i wykorzystania. Uwzględnienie 

surowców, które dostępne są na miejscu, jest ukłonem w stronę zarówno zrównoważonego rozwoju, 

jak i tradycji, gdyż pierwotnie budowano właśnie z tego materiału, który był w okolicy. Wynikało 

to z ekonomii, ograniczało potrzebę transportu, który wówczas nie był tak rozwinięty.  

Wykorzystanie lokalnych surowców jest właściwym rozwiązaniem z punktu widzenia 

ekologii. Idee projektowania zrównoważonego i myślenia proekologicznego łączą te same cele: 

oszczędne gospodarowanie zasobami środowiska i wypracowanie wysokich standardów 

użytkowych. Efektywne działania mogą zaistnieć tylko wtedy, gdy są rozważane w konkretnym 

kontekście i uwzględniają regionalne uwarunkowania środowiskowo-kulturowe. Promowane są 

więc materiały, które mają niski ślad węglowy, ale również pozyskane lokalnie, co ogranicza emisję 

zanieczyszczeń. Przynależność kulturowa jest widoczna w charakterze użycia materiałów, 

nawiązaniu do lokalnej tradycji form, detali, zdobień. Odniesienia do tego, co zakorzenione w 

kulturze danego miejsca, pozwalają nowemu budynkowi wejść w dialog z historią, ale i zacieśnić 

więzy społeczne. Przy takim podejściu – w przypadku biblioteki – nowa instytucja stanie się tożsama 

miejscu, a przez to wyjątkowa i istotniejsza dla lokalnej społeczności niż zunifikowany model 

budynku.  
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VI. BIBLIOTE KA W XXI WIE KU – FUNKCJA I FORMA  

 

 

 

„Powinniśmy tworzyć rzeczy proste, dobre, nieupiększone. Takie, które pozostają w harmonii 

z człowiekiem i są organicznie dopasowane do tego małego człowieka, idącego ulicą”191  

Alvar Aalto 

 

 

 

 

Definicja biblioteki sprzed wieków była bardzo prosta, określała instytucję, której zadaniem 

było przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Przy czym biblioteka publiczna była instytucją 

czyniącą to w ogólnodostępnym, bezpłatnym, najbardziej społecznym zakresie. W efekcie 

współczesną bibliotekę publiczną można nazwać przestrzenią książki i drugiego człowieka. To 

właśnie bliskość potrzebom człowieka jest podstawą do redefinicji znaczenia biblioteki, 

jednocześnie biorąc pod uwagę zmiany technologiczne, jak i cywilizacyjne, jakie zeszły na 

przełomie XX i XXI wieku. Zmianom uległy zarówno skala, program funkcjonalny, organizacja 

wnętrz, jak i estetyka obiektu, a sama instytucja zyskała więcej ról.  

Współczesna biblioteka musi być z założenia inkluzywna, dostępna dla wszystkich, ale 

jednocześnie patrzeć na odbiorcę indywidualnie. Obiekt przede wszystkim dostosowuje się do 

potrzeb społeczności, dla której powstaje. Kluczowy staje się więc etap analizy, który pozwala na 

rozpoznanie tych potrzeb. W efekcie obiekty pod względem organizacji funkcji mogą różnić się 

między sobą. Nowoczesne placówki, chociaż nadal skupiają się na wyjściowej funkcji gromadzenia 

i upowszechniania zbiorów, to odchodzą od bycia jedynie tzw. „świątyniami wiedzy”, miejscami 

kojarzonymi z odcięciem się od świata i skupieniem, a stają się przede wszystkim otwartą 

przestrzenią publiczną i miejscem spotkań. Wówczas książka staje się tylko jednym z celów wizyty 

i nie zawsze najważniejszym. Bycie we współczesnej przestrzeni bibliotecznej przestało być 

związane z książką, a stało się formą spędzania czasu. Założeniem nowego obiektu nie jest jedynie 

oferowanie usług dla osób, które chcą skorzystać z zasobów księgozbioru, bo ten dostępny jest w 

znacznej mierze już w Internecie, jak również rozwinięty jest rynek księgarski. Aranżacja 

przestrzeni czytelni zyskała więc inny charakter, oferując zróżnicowanie w sposobie jej 

użytkowania, pojawiają się inne meble, mające bardziej swobodny charakter, a także miejsca 

integrujące ze sobą użytkowników, podnoszące komfort użytkowania oraz oferujące różnorodne 

doznania wizualne.  

Można uznać, zwracając uwagę na analizowany materiał badawczy, że większość instytucji 

posiada program funkcjonalny rozbudowany o dodatkowe przestrzenie spotkań i organizacji 

wydarzeń kulturalno-artystycznych, co zmienia biblioteki we współczesne domy kultury.  

                                                      

191 Autorskie tłumaczenie. Oryginalna wypowiedź znajduje się [w:] Alvar Aalto R.I.B.A. Journal (May 1957), s. 262. 
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Szczególnym okresem dla działania bibliotek są przerwy wakacyjne i ferie. Wtedy ich oferta 

skierowana jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi. 

Prowadzenie spotkań, zajęć i warsztatów stało się możliwe właśnie poprzez rozbudowę ich 

funkcjonalności i to niezależnie od wielkości obiektu. Zarówno duże, jak i mniejsze budynki 

posiadają podobny program funkcjonalny. Dodatkowo w przestrzeni biblioteki obok usług 

kulturalno–artystycznych pojawiają się sportowe i rekreacyjne, co wynika z potrzeb społeczności. 

Są więc ćwiczenia, aerobik, joga oraz usługi kosmetyczki itp.  

O potencjale biblioteki stanowi więc nie tyle udostępniana treść, co sposób jej udostępniana 

– w atrakcyjnej, nowoczesnej formie. Zwracający uwagę obiekt biblioteki ma szansę stać się 

wizytówką miasta, przyciągać do siebie nie tylko lokalną społeczność, ale również mieć znacznie 

szersze oddziaływanie. Jest to pole do działania architektów, którzy mają możliwość kreatywnego i 

świeżego podejścia do projektowania budynków bibliotek, podkreślając ich nowy wizerunek.   

Widoczny jest znaczący rozwój infrastruktury bibliotecznej. Obok dużych i efektownych 

budynków w centrach miast pojawiają się mniejsze lub zupełnie niewielkie obiekty w małych 

miejscowościach, czy obszarach wiejskich. W przypadku gmin wiejskich często są to jedyne 

instytucje publiczne oferujące dostęp do kultury. Stanowią one również przykłady nowoczesnej 

architektury inspirowanej kontekstem lokalizacji i na tym polu również zdecydowanie wyróżniają 

się w pejzażu miasta. Otwarcie się na nowego odbiorcę zmobilizowało również instytucje do 

poszukiwania nowej i niestandardowej przestrzeni w której może zaistnieć np. wykorzystując 

potencjał architektury historycznej, czy przemysłowej, a także pojawiają się przykłady adaptacji 

przestrzeni komercyjnej w centrach handlowych, czy współdzielenia powierzchni z innymi 

funkcjami w ramach struktur hybrydowych. Funkcja biblioteczna może być również używana przez 

urbanistów i architektów, jako narzędzie rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego, celem 

przywrócenia mu wartości.  

 

Główne role biblioteki w XXI wieku192: 

 udostępnienie księgozbioru, oferowanie zbiorów do wypożyczenia lub korzystania na 

miejscu, zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej 

 wiedza i edukacja, poprzez umożliwienie zdobywania nowych umiejętności, a także dostęp 

do źródeł, z których można czerpać wiedzę 

 miejsce spotkań, czyli przyjazna i atrakcyjna przestrzeń, w której możemy spędzić czas ze 

znajomymi, stanowiące ideę tzw. trzeciego miejsca, łączącego zalety przestrzeni prywatnej i 

publicznej 

 integracja społeczna, poprzez ułatwianie nawiązywania kontaktów i poznawanie nowych 

ludzi 

 przestrzeń kulturalno-artystyczna, widoczna w nowej strukturze biblioteki, która umożliwia 

odbywanie się wydarzeń kulturalnych i artystycznych 

 życie codzienne, jako miejsce, w którym można załatwić wiele codziennych spraw, 

uwzględniając potrzeby psychofizyczne 

 rozwój osobisty, poprzez otwarty i bezpłatny dostęp do kultury oraz możliwość rozwijania 

pasji 

 aktywizacja obywatelska, widoczna w angażowaniu do działań na rzecz społeczności 

 wsparcie zawodowe i ekonomiczne, oferowanie dostępu do sprzętu i innych aktywności 

ekonomicznych dla osób dokształcających się, pracujących, jak i szukających pracy 

 

 

                                                      

192 Kwalifikacja autora na podstawie analizy materiału badawczego 
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1. Rodzaj realizacji 

Biblioteki, dzięki swojej bogatej historii i tradycji, posiadają rozbudowaną sieć, która tworzy 

infrastrukturę w każdym z krajów. Analizując budownictwo bibliotek, należało spojrzeć w 

przeszłość na już istniejące obiekty, które na przestrzeni wieków przechodziły różne etapy zmian i 

wielokrotnie wymagały modernizacji, dostosowania do nowych technologii i uwzględnienia 

nowych potrzeb społecznych. O wiele łatwiejsze było wykonanie modernizacji technologicznej niż 

poszerzenie programu funkcjonalnego, co wymagało już interwencji w strukturze budynku. Ta nie 

zawsze była możliwa, przez wzgląd na charakter budynku.  Stare budownictwo nie jest podatne na 

łatwe przeprowadzenie zmian w ich układzie wnętrz.  

 
Podział dotyczący sposobu realizacji biblioteki: 

 nowy budynek, czyli zbudowany od podstaw nowy obiekt biblioteki 

 przebudowa / rozbudowa, czyli realizacja biblioteki w ramach przebudowy lub przebudowy 

i rozbudowy istniejącej struktury, która niekoniecznie jest, ale może być również istniejącą 

biblioteką 

 adaptacja części budynku, czyli wprowadzenie biblioteki w przestrzeń już istniejącej 

dostępnej powierzchni, współdzieląc z innymi części wspólne 

Analizowany materiał wskazuje, że popularnym wyborem w XXI wieku jest budowa nowego 

obiektu. W kilku informacjach odnośnie powstałych projektów można było przeczytać o powodach 

braku modernizacji istniejących obiektów. Można przyjąć, że inwestorzy nie decydują się na 

przebudowy, biorąc pod uwagę trudności w adaptacji starej struktury pod względem konstrukcji i 

instalacji. Zarówno jeśli chodzi o dostosowanie do współczesnych przepisów budowlanych, jak i 

ograniczony potencjał adaptacyjny dla nowego programu funkcjonalnego. Inną sytuacją jest 

przebudowa w oparciu o budynki przemysłowe, halowe itp. Ten temat również pojawia się w 

analizie. Wybór tych miejsc podyktowany jest nie tylko estetyką, ale i podatnością na wprowadzenie 

nowej funkcji przy atrakcyjnej formie.  

Wykres 3. Rodzaj realizacji analizowanych obiektów 

 

Wybór drogi przebudowy z rozbudową  nie zawsze jest możliwy techniczne, czasem również 

ze względów ekonomicznych. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby realizacja nowego 

budynku, dostosowanego do współczesnym potrzeb inwestora i odbiorców, ale i na taką decyzję 

miały wpływ względy gospodarcze i ekonomiczne. Trzecią drogą było przeniesienie biblioteki do 

innego obiektu, który pozwalał na przebudowę i gwarantował dobry efekt.  
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Są przykłady, gdy biblioteka wprowadza się do części istniejącego już budynku, korzystając 

z jego infrastruktury i instalacji. Będąc częścią struktury wielofunkcyjnej, może generować 

oszczędności. To, czy w danym kraju pojawia się dużo nowych bibliotek, czy są one 

modernizowane, albo odwrotnie ‒ czy ich liczba mimo wszystko się zmniejsza – wynika z kondycji 

nie tylko czytelnictwa, ale też gospodarki i strategii politycznej rządu.  

Kryzys czytelnictwa, który nastąpił w ostatniej dekadzie XX wieku zmusił biblioteki – 

niezależnie od ich lokalizacji - do przewartościowania swoich potrzeb nie tylko pod względem 

programu funkcjonalnego, ale również biorąc pod uwagę adekwatną dla potrzeb skalę inwestycji. 

Zbyt duże obiekty okazały się być w wielu przypadkach niepotrzebne – nie wypełnią się w 100% 

użytkownikami, a przy tym mogą być drogie w eksploatacji. Wiele mniejszych obiektów uznano za 

nierentowane i przeznaczono do zamknięcia, trudniej było również modernizować te, które nadal 

funkcjonowały, gdyż to wymagało niewspółmiernie dużych nakładów finansowych. Budynki 

zrealizowane kilkadziesiąt, a nawet już kilkanaście lat temu cechuje inna estetyka, a często ich 

konstrukcja utrudnia ich współczesne wykorzystywanie, biorąc pod uwagę aktualne trendy w 

projektowaniu bibliotek. Szczególną trudność sprawia przebudowa i rozbudowa obiektów 

historycznych – tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wykorzystanie ich wartości 

kulturowych i estetycznych, co może jednakże utrudniać wprowadzenie rozwiązań nowoczesnych 

np. układ pomieszczeń w takich budynkach nie jest elastyczny i nie pozwala na uzyskanie jednej, 

dużej otwartej przestrzeni, a z taką kojarzona jest współczesna czytelnia.  

Stabilizacja, jaka nastąpiła w początku XX wieku pozwoliła bibliotekom przetrwać i 

stopniowo wrócić do poszerzania swojej infrastruktury, zauważając jej potencjał szczególnie w 

mniejszych miastach i obszarach wiejskich dla których nowy obiekt mógł stać się atrakcją. 

Założenia zrównoważonego rozwoju również podkreślają znaczenie dopasowania skali inwestycji 

do potrzeb odbiorcy, aby budynek był „skrojony na miarę”, co wpłynie pozytywnie na środowisko. 

Zebrany materiał badawczy w ramach analizy rodzaju realizacji (wykres nr 2) wskazuje, że 

dyrektorzy rzadko decydują się na przebudowę istniejących bibliotek i wybierają przeniesienie 

funkcji do nowego, zbudowanego od podstaw budynku lub do innego obiektu, który posiada 

potencjał w jego adaptacji. Oprócz przebudowy istniejącej struktury lub budowy nowej biblioteki 

popularność zyskuje współdzielenie powierzchni z innymi funkcjami w ramach budynków 

hybrydowych (wielofunkcyjnych) lub aranżacja fragmentu powierzchni istniejącego już obiektu.  
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1.1. Przebudowa jako dostosowanie funkcji do czasów współczesnych 

Ostatnia dekada XX wieku wymusiła na bibliotekach zmiany w swojej strukturze, aby 

placówki były dostosowane do współczesnych potrzeb odbiorców. Najbardziej ekonomiczny jest 

remont, ale jest to pojęcie mylnie używane przez inwestorów w kontekście jego znaczenia 

prawnego. Remont dotyczyć ma przywrócenia wartości użytkowych budynku. Większa ingerencja 

w jego strukturę, konstrukcję, instalacje to już przebudowa, powiększenie kubatury, rozbudowa. 

Decyzja o rodzaju realizacji inwestycji wiąże się z pytaniami, na które musiał odpowiedzieć 

inwestor, podchodząc do dostosowania biblioteki.  

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie analizy możliwości dostosowania 

budynku przez określenie kosztów inwestycji, budżetu, jaki możemy przeznaczyć, a także efektów, 

jakie możemy osiągnąć. Biblioteka jako instytucja publiczna ma szansę uzyskać wsparcie z różnych 

struktur administracyjnych i programów rządowych lub organizacji pozarządowych. W ramach 

kosztów budowy uwzględnione są również koszty wykonania dokumentacji oraz etapu konsultacji 

projektu. W przypadku prostego założenia ‒ odświeżenia lokalu ‒ te koszty są mniejsze niż w 

przypadku zmian gruntownych. Przebudowa istniejących obiektów wydaje się pozornie dobrym 

rozwiązaniem, ale można na etapie programowania kosztów zauważyć, że nie są to oszczędności 

względem nowego budynku, a w wielu przypadkach np. obiektów mocno starych, trudnością jest 

uwzględnienie współczesnych potrzeb technicznych, instalacyjnych czy też aktualnych norm w 

zakresie przegród budowlanych, gdzie w odstępie kilku lat, na przykładzie Polski, widoczne jest 

podnoszenie wskaźników termicznych.  

Wiele budynków, biorąc za przykład Polskę, powstało w okresie powojennym, kiedy 

działalność bibliotek miała być elementem odbudowy kraju, walki z analfabetyzmem i szerzenia 

szeroko rozumianej edukacji w obszarach wiejskich, które dostęp do kultury miały ograniczony. W 

efekcie powstały zarówno większe budynki miejskie, jak i niewielkie wiejskie, które w swoim 

oglądzie były domami przeznaczonymi na potrzeby kultury. Widoczna była tendencja szybkiego 

uzupełnienia infrastruktury bibliotek, co ‒ nawet przy uzyskaniu oczekiwanej funkcjonalności i 

względnej estetyki ‒ niosło ze sobą widoczne po latach mankamenty. Materiały, z których 

zrealizowane były budynki, nie charakteryzowały się wysoką jakością. Ich trwałość była 

ograniczona, pod względem użytkowym były energożerne, a poprzez aranżację względem zmian 

społecznych ‒ anachroniczne. Przebudowa istniejących struktur mogła być możliwa, ale 

niejednokrotnie bardzo rozłożona w czasie i nie zawsze niosąca wyraźny skok jakości. Realizacja 

nowego budynku w standardowej technologii z użyciem dostępnych materiałów może być 

rozwiązaniem prostszym i w dalszym rozrachunku, biorąc pod uwagę eksploatację, korzystna. Wiele 

istniejących obiektów mimo lokalizacji w różnych miastach zachowywało podobną bryłę. Można 

tutaj mówić o unifikacji wyglądu budynku, którą cechowała prostota podkreślana równo 

rozstawionymi pionowymi oknami.  

Jednym z przykładów możliwości zachowania istniejącego budynku jest budowa biblioteki 

w Mielcu, gdzie dyrekcja instytucji wraz z urzędem miasta zdecydowali się na wybór projektu w 

ramach konkursu architektonicznego. W regulaminie przystępującym do udziału firmom 

zapewniony został wybór, czy i na ile są w stanie wykorzystać stary budynek. Mimo faktu, że jego 

zachowanie mogło być punktowane wyżej ‒ ze względu na oczekiwania zamawiającego ‒ to w 

efekcie większość biur architektonicznych wybrała wyburzenie i wykonanie nowego budynku. 

Zasadne z punktu widzenia ekonomicznego było jedynie wykorzystanie fundamentów, przy 

założeniu pozostawienia kubatury w tym samym miejscu. Za wady istniejącego obiektu uznawano 

przede wszystkim ograniczenia wynikające z konstrukcji i niską jakość estetyczną fasady, a więc 

zmiana wizualna po odświeżeniu nie byłaby tak wyraźnym i przyciągającym nowych użytkowników 

elementem marketingu placówki. Istniejący budynek stanowi przykład budynków, które masowo 

były realizowane w okresie powojennym i które swej estetyce są prostymi bryła z otworami 

okiennymi w powtarzalnym rytmie – mogące stanąć w dowolnym miejscu, jednocześnie będąc 

pozbawionymi wpływu kontekstu miejsca.  
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Propozycje konkursowe przedstawiały obiekty o wiele bardziej otwarte, kierując się założeń, 

aby nowy budynek integrował przestrzeń wewnętrzną biblioteki z parkowym otoczeniem, uznając 

ten kontekst za duży atut.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu w Polsce (projekt Loesh + Partnerzy) zrealizowana 

została, jako modernistyczna biała bryłę odznaczająca się podcięciem w parterze i wcięciem w 

górnym narożniku, gdzie wprowadzono taras. Są to jednocześnie jedyne przeszklenia w fasadach 

budynku. Główną ideą koncepcji było otwarcie się na odbiorcę, stąd już w holu pojawiają się 

przestrzenie czytelni, kawiarnia i sala wystaw. Na pierwszym piętrze, obok otwartych czytelni z 

podziałem tematycznym, jest również zaprojektowany tzw. salonik artystyczny, który posiada 

odznaczające się wejście wydzielonym biegiem schodów. Drugi poziom to kącik dziecięcy oraz tzw. 

e-czytelnie z dostępem do tarasu widokowego, który w okresie sprzyjającej pogody ma pełnić 

dodatkową rolę czytelni na powietrzu i miejsca spotkań.  

 
VI.2. Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu w Polsce (projekt Loesh + Partnerzy) 

Przykładem modelowej przebudowy istniejącej biblioteki jest budynek Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sosnowcu. Przebudowa Zagłębiowskiej Mediateki (projekt AIM Architekci) polegała 

na zachowaniu szkieletu konstrukcji, zwiększeniu powierzchni użytkowej, zmianie układu 

przestrzennego oraz estetyki bryły. Fasady zyskały współczesną jednolitą okładzinę z białych paneli 

aluminiowych w części z przeszkleniami perforowanych. Najważniejszym aspektem modernizacji 

było nadanie instytucji nowej atrakcyjnej dla odbiorców formy upowszechniania zbiorów, a także 

wzbogacenie programu funkcjonalnego o aktywne przestrzenie socjalno-kulturalne.  

Obok standardowych czytelni instytucja posiada rozbudowane strefy multimedialne i 

dziecięce oraz relaksu. We foyer wydzielona została przestrzeń dla wystaw, kawiarnia oraz dostęp 

do dużej sali audytoryjnej. Dodatkowo w innych częściach budynku stworzone kilka stref, które 

umożliwiają przeprowadzenie spotkań i wydarzeń kulturalnych. Realizując budynek wykorzystano 

również potencjał zagospodarowania terenu, wprowadzając plac wejściowy z przestrzenią skate 

park i zielony plac rekreacyjny. 

 
VI.3. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - Zagłębiowska Mediateka (projekt AIM 

Architekci) 
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Wykorzystanie istniejącej struktury konstrukcyjnej cechuje również przebudowę miejskiej 

biblioteki im. Alberta Péreza Baró w Montbau (projekt Oliversa Boix Arquitectes), która 

zlokalizowana jest w pochodzącym z lat 80. XX wieku obiekcie, składającym się z trzech halowych 

brył z dachami szedowymi. Architekci przystępując do zadania postanowili usunąć z istniejącego 

mało wartościowe budynku przebudowy, jakie nastąpiły na przestrzeni lat i powrócić do oryginalnej 

bryły, która miała być punktem wyjścia do ich działań. Wykonaną współcześnie ingerencją było 

wprowadzenie nowej kubatury, łączącej dwa z budynków – stalowej struktury i dużych przeszkleń 

w jej widocznych elewacjach. Każda modernizacja przestrzeni bibliotecznej zwraca dużą uwagę na 

uatrakcyjnienie czytelni. W przypadku obiektu o małej i średniej skali jest to przede wszystkim 

przeznaczenie jak największej powierzchni użytkowej odbiorcy budynku. Stąd wszystkie pawilony 

widoczne w bryle biblioteki chociaż zachowują patrząc z zewnątrz swoją autonomię, tak w środku 

tworzą jedną spójną całość uwzględniając otwartą przestrzeń czytelni i pomieszczenia wymagające 

wydzielania tj. pokoje spotkań i konferencyjne oraz zaplecze pracowników. Jednocześnie 

wydzielenia odbywają się przez lekkie ścianki szklane.  

Współczesnym wymogiem każdej biblioteki, który należy brać pod uwagę podczas 

modernizacji jest również udostępnienie przestrzeni wokół budynku i kontakt z zielenią. Na 

przykładzie Montbau odbywa się to poprzez adaptację powierzchni pomiędzy pawilonami na 

zielone skwery, a także rewitalizację przylegającego ogrodu miejskiej, który stanowi nową strefę 

wejściową. Istotnym zagadnieniem przy przebudowie jest spełnienie przepisów, które naturalnie w 

zależności od każdego kraju w którym zlokalizowany jest budynek różnią się, ale ich wspólnym 

elementem jest coraz wyraźniejsze zwracanie uwagi na aspekty energetyczne. Jednocześnie 

trudnością jest spełnienie wymogów np. dotyczących izolacyjności przegród budynki, biorąc pod 

uwagę zachowanie wartości estetycznych fasady. Przebudowa w Montbau zakładała wymianę 

izolacji i pokrycia dachu oraz modernizację ścian z uwzględnieniem poprawy jej parametrów, okna 

zostały wymienione na nowe. Wszystkie instalacje zostały wykonane od podstaw z założeniem 

wysokiej efektywności energetycznej i oszczędności. 

 
VI.4. Alberta Péreza Baró Library w Montbau (projekt Oliversa Boix Arquitectes) 
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Wiele projektów, które są przebudową istniejącej biblioteki zakłada równocześnie jej 

rozbudowę, zachowując istniejące pomieszczenia np. dla pracowników, a te przeznaczone dla 

czytelników wprowadzone zostaną w ramach nowej kubatury. Miejska Biblioteka Publiczna w 

Dąbrowie Górniczej, celem zwiększenia powierzchni, jak i atrakcyjności przestrzeni bibliotecznej 

zdecydowała się na przebudowę i rozbudowę jednej ze swoich filii w Strzemieszycach (projekt Pro-

Arch).  

 
VI.5. Biblioteka w Strzemieszycach - filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Dąbrowy Górniczej 

(projekt Pro-Arch) 

Stary budynek został zachowany w istniejącym układzie przestrzennym przez wzgląd na 

aspekt ekonomiczny, ale zmodernizowane zostały jego elewacje, które zyskały ceramiczną 

okładzinę, nawiązującą do zabudowy w mieście. Cegła klinkierowa odwołuje się do lokalnej 

architektury ‒ w pierzei ulicy Ofiar Katynia stoją jeszcze pojedyncze ceglane domy, a jednym z 

symboli miasta jest neogotycka bazylika pw. NMP Anielskiej. W ramach nowej kubatury o 

prostopadłościennej formie znalazło się nowe foyer budynku, sale warsztatowe, wielofunkcyjna i 

czytelnie. Bryła odznacza się również współczesnym wykończeniem elewacji z wykorzystaniem 

płyt z betonu architektonicznego i blachy corten, gdyż miasto znane jest z przemysłu i wyrobów 

hutniczych. Nowe zagospodarowanie uwzględnia współczesne potrzeby użytkownika – 

umożliwiając wypoczynek, spotkania, a także będąc miejscem wydarzeń artystycznych. 

O ile biblioteka w Strzemieszycach nie posiadała żadnej wartości historycznej, tak w 

większości przypadków rozbudowa istniejącej instytucji dotyczy historycznego budynku o wartości 

estetyczne i kulturowej, wymagającej ochrony. W takich przypadkach architekci decydują się na 

ingerencję, która polega na dostawieniu nowej kubatury, ograniczając wpływ na fasady oryginalnej 

biblioteki, jednocześnie poprzez relacje przestrzenne, zastosowane materiały rozbudowa pozostaje 

spójna dla całej inwestycji.   

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (projekt JEMS Architekci) to najstarsza istniejąca 

obecnie biblioteka publiczna w Polsce. Jej rozbudowa przy popularności instytucji była więc 

oczekiwana, jednocześnie dyrekcja podchodziła do niej z dużą rozwagą. Punktem wyjścia dla 

architektów przy jego rozbudowie było wprowadzenie nowej bryły nie umniejszając rangi XIX 

wiecznego obiektu.  

Nowa bryła budynku ma 7 kondygnacji i jest usytuowana bezpośrednio za historyczną 

biblioteką. W swoje głównej części ma formę prostopadłościanu. Hierarchia budynków została 

zachowana również poprzez decyzję, aby główne wejście pozostawało przez istniejący budynek. 

Projektantom zależało bowiem na pozostawieniu wrażenia, aby historyczny gmach pozostał 

wolnostojący. Pomiędzy obiektami zaprojektowany został szklany łącznik ze wspólną strefą 

wejściową. Jest on przeszklony i na tyle głęboko cofnięty, że w perspektywie pozostaje przez 

dłuższą chwilę niewidoczny.  

Od strony ulicy Marcinkowskiego wysunięta jest dodatkowa podłużna bryła, która 

kontynuuje pierzeję zabudowy z efektowną, ale jednocześnie subtelną fasadą, odznaczającą się 
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pionowymi podziałami, nawiązującymi do kolumnady obejmującej pierwsze i drugie piętro 

historycznego gmachu – w idei piano nobile. Słupki wykonane zostały z betonu architektonicznego 

z dodatkiem kruszywa, aby pozostać materiałem zarówno współczesnym, jak i poprzez kolor i 

strukturę korespondującym z tradycyjnym kamieniem.  

Rozbudowa miała umożliwić zgromadzenie całego księgozbioru w jednym miejscu, ale 

również zaoferować odbiorcom zupełnie nową jakość przestrzeni. W odniesieniu do współczesnych 

tendencji w projektowaniu bibliotek oprócz udostępniania zbiorów instytucja miała stać się również 

przestrzenią integracyjną o szerokim działaniu społecznym. Ze względu na potrzebę dużej ilości 

magazynowej to właśnie to zagadnienie, jednocześnie wydaje się najmniej efektowne, okazało się 

być najtrudniejsze. Architekci musieli pogodzić ze sobą przestrzeni otwarte i zamknięte. W efekcie 

magazyny zajmują trzy najwyższe kondygnacje. Przechowywanie w podziemiach było niewłaściwe 

przez wzgląd na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych. Aby 

umożliwić obciążenie ostatnich pięter, a przy tym unikając gęstej siatki słupów na poziomach 

czytelni zdecydowano się wprowadzić w rzucie cztery trzony komunikacyjno-techniczne, które 

przeniosą obciążenia. Te cztery elementy zdefiniowały również charakter wnętrz budynku. Trzy 

kondygnacje magazynów przecinają w poziomie trzy podłużne otwory, które są tzw. studniami 

światła –  mają za zadanie doświetlić powierzchnię w centrum rzutu. 

We frontowej części rozbudowy znajduje się czytelnia dla dzieci z niezależnym wejściem. We 

foyer pomiędzy starym i nowym budynkiem możemy wejść na piętro z czytelnią lub zejść pół 

kondygnacji niżej do tzw. części publicznej, gdzie znajduje się strefa gastronomiczno-kawiarniana 

oraz przestrzeń wystaw i zaplecza. Otwarte na trzy kondygnacje foyer pozwala mieć kontakt 

wizualny z poziomami w budynku. W piano nobile zaprojektowana została widoczna z ulicy wysoka 

i długa czytelnia, która stała się symbolem rozbudowy. Na trzecim piętrze pojawiają się 

pomieszczenia magazynów, a wzdłuż ścian z oknami zorganizowane są pokoje biurowe i 

wykładowe. Na najwyższych kondygnacjach są magazyny. 

 
VI.6. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (projekt JEMS Architekci) 
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Podejście związane z szacunkiem do istniejącej, historycznej struktury, a przy tym 

wprowadzenie nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej jest widoczne w realizacji przebudowy 

biblioteki przy ul. Koszykowej w Warszawie (projekt Bulanda, Mucha Architekci). Dyrekcji 

biblioteki zależało uzyskaniu większej powierzchni czytelnej, biorąc pod uwagę fakt, że instytucji 

szczególnie popularna jest wśród studentów. Realizacja w swojej koncepcji zachowuje w 

oryginalnym kształcie istniejącą fasadę biblioteki, która znajduje się w pierzei śródmiejskiej 

zabudowy w kamienicy Kierbedziów.  

Projekt został wyłoniony w konkursie architektoniczny i obejmował dwa etapy. Pierwszy 

dotyczył zabudowy dziedzińców, a drugi modernizacji starego magazynu i adaptacji przeszklonej 

plomby z lat 70, sąsiadującej z kamienicą. Ideą architektów było uzyskanie większej powierzchni 

użytkowej poprzez uwzględnienie trzech istniejących dziedzińców w układzie przestrzenny 

biblioteki, przykrywając je szklanym zadaszeniem. Architekci zdecydowali się, aby cały budynek z 

1914 roku wraz z nową rozbudową został przeznaczony bibliotece, a funkcje niedostępne publiczne, 

administracyjne itp. zostały przeniesione do plomby z lat 70.  

 
VI.7. Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Koszykowej w Warszawie (projekt Bulanda, Mucha 

Architekci) 

Podstawą działania obok łatwej dostępności czytelni dla użytkowników było również 

uwzględnienie tzw. drogi książki, która usprawnia pracę bibliotekarzy. Aby zwiększyć efektywność 

wykorzystania przestrzeni zaproponowano magazyny zwarte w podziemiach oraz nad czytelniami 

w charakterystycznym grafitowym pudełku dzielącym przestrzeń dachu między dziedzińcami i 

wykorzystanym jako pylon konstrukcyjny do utrzymywania szklanego dachu. Istniejące budynki 

zaplecza nie pozwalały na przyjęcie założeń funkcji i zostały wyburzone, aby w ich miejsce 

wprowadzić nowe, które odpowiadały technicznym potrzebom, wynikającym z obciążeń. Przestrzeń 

dziedzińców, dzięki zadaszeniu została częścią wnętrza, ale i zyskała indywidualny, atrakcyjny 

charakter.  
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W pierwszym, którego charakterystyczną cechą jest mural znalazła się strefa wejściowa, a 

drugi wyróżnia wielkopowierzchniowa zielona ściana, jako nawiązanie do bluszczy, które porastały 

ściany dziedzińców w tego typu budynkach. W przestrzeni foyer zawieszone zostały również 

galerie, które stanowią komunikację dla funkcji na piętrach, ale również stają się częścią „życia” 

dziedzińca. Udostępniony został również stropodach, niższej bryły historycznego budynku, zaraz 

pod nowym szklanym przykryciem. To miejsce zaaranżowane zostało, jako miejsce relaksu i 

spotkań. Wnętrza dziedzińcu są jasne, zdominowane bielą, aby uwydatnić swoją przestrzenność. 

Wykończenie białą farbą łączy fasadę historyczną z nową. Dzięki przeszklonemu zadaszeniu 

wnętrza są pełne światła naturalnego. „Priorytetem było dla nas zrealizowanie funkcji współczesnej 

biblioteki, funkcji, która w dużej mierze sami tworzyliśmy z zachowaniem ducha miejsca — tego 

specyficznego klimatu Koszykowej, układu dziedzińców, geografii i miejsca” - podkreśla w 

wywiadzie architekt Andrzej Bulanda.193 

Obiekt City Library Turku (projekt JKMM Architects) jest rozbudową pochodzącej z XIX w. 

biblioteki, zlokalizowanej w historycznym centrum miasta. Nowa kubatura odznacza się 

zgeometryzowaną, modernistyczną formę, a do sąsiedniej zabudowy nawiązuje beżową kolorystyką 

i wykończeniem łączącym tynk ze szlachetnością kamienia. Z istniejącym budynkiem jest połączona 

przełączką z kawiarnią, jednocześnie tworząc pomiędzy kubaturami dziedziniec o charakterze 

społeczno-kulturalnym. W rozbudowie znalazły się przestrzenie czytelni oraz zespół sal 

warsztatowych.  

Efektownym przykładem modernizacji jest obiekt City Library Bruges (projekt Studio Farris 

Architects) w ramach której wprowadzona została nowa kubatura w minimalistycznej, 

prostopadłościennej formie i okładzinie z blachy corten. Fasady poprzez miedziany kolor 

kontrastują z bielą historycznego budynku, a także uwagę zwracają duże okna w narożnikach bryły. 

W oryginalnym budynku pozostały pomieszczenia administracyjne i magazyn, a nowy w całości 

został zaaranżowany na otwartą przestrzeń czytelnie, zachowując spójne białe wykończenie. 

 
VI.8. City Library Bruges (projekt Studio Farris Architects) 

Przykłady pozwalają stwierdzić, że przebudowa istniejącego budynku biblioteki jest 

zadaniem trudnym przede wszystkim przez wzgląd na ograniczenia wynikające z konstrukcji, stanu 

technicznego i estetyki dawnych budynków. Decydując się na przebudowę dyrektorzy instytucji 

muszą brać pod uwagę bilans zysków i strat oraz wykonać analizę ekonomiczno-ekologiczną dla 

takiego działania. Przebudowa obiektów o wartości historycznej jest również dodatkowym 

wyzwaniem na polu ochrony zabytku, ale potencjał jest wówczas większy, gdyż połączenie starej 

biblioteki z nową kubaturą może dać znakomite efekty. Jest to również ciekawe i inspirujące zadanie 

dla architektów, dające możliwość kreatywnego podejścia do projektu.  

                                                      

193 Rozmowa na temat modernizacji Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej w Warszawie z Andrzejem Bulandą 

z pracowni Bulanda i Mucha Architekci rozmawiał Maciek Kapołka. https://www.architekturaibiznes.pl/modernizacja-

biblioteki-publicznej-przy-ul.-koszykowej-w-warszawie,2392.html, materiał oryginalny A&B 10'2015 
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1.2. Nowoczesna biblioteka w historycznej strukturze  

Biblioteki są realizowane w ramach przebudowy i rozbudowy istniejących instytucji, ale 

popularna jest idea, gdy funkcja jest wprowadzana do historycznej struktury, która posiadała inne 

przeznaczenie.  

Adaptacja historycznych budynków dla potrzeb biblioteki jest zjawiskiem obecnym od 

dawna, widoczne szczególnie było w Polsce, gdzie instytucja w wielu przypadkach mieściła się lub 

mieści nadal w kamienicach w śródmiejskiej zabudowie lub w wolnostojących dworkach.  

O lokalizacji bibliotek w obiektach historycznych decydowały względy praktyczne, 

usytuowanie w centrum miasta, status obiektu, jak również takie obiekty były łatwo dostępne, 

należące do miasta, więc można było wprowadzić tam funkcję, nie angażując się w często 

skomplikowany proces budowy od podstaw. Biblioteka przed długi czas, jako funkcje nie miała 

skonkretyzowanej standaryzacji, więc adaptacja budynku pozwalała na dużą dowolność. Należało 

też zwrócić uwagę na cel wizyty w bibliotece, który ówcześnie był inny, niż jest aktualnie.  

O ile biblioteki w swoim dawnym sposobie funkcjonowania pozwalały np. na aranżację w 

ramach osobnych pomieszczeń, to współczesne oczekiwania względem przestrzeni czytelni są inne. 

Duże znaczenie mają cechy takie jak otwartość, dostępność, elastyczność. W przypadku starszych 

budynków zarówno struktura, jak i możliwości techniczne nie zawsze, a często wręcz nie pozwalają 

na uzyskanie standardu porównywalnego do nowo budowanych obiektów. Są to zabytki o różnym 

statusie, a więc wymagają specjalistycznego podejścia na etapach projektowania i realizacji, 

niejednokrotnie pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków. Wówczas wyzwaniem jest zachowanie 

walorów estetycznych obiektu oraz zgoda na wynikające z tego faktu ułomności funkcjonalne. Wadą 

zabytkowych obiektów jest również utrudniony dostęp do światła dziennego. Popularyzacja dużych 

przeszkleń rozwijała się dopiero w XX wieku. Ściana z pojedynczymi oknami nie daje tak dużej 

ilości światła, aby umożliwić funkcjonowanie nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej, poza tym 

niesie ze sobą trudności związane z wewnętrznymi podziałami działowymi w adaptacji pomieszczeń 

bez straty dla komfortu ich użytkowania.  

Zrealizowanie instytucji w historycznej siedzibie może być trudne, ale warte podjęcia 

wyzwania, gdy obok walorów użytkowych istotne są czynniki psychologiczne – obiekt buduje 

prestiż instytucji, społeczność jest do niego przywiązana, w grę wchodzi sentyment. W wielu 

przypadkach adaptacja na cele kulturalne historycznej struktury wynika z polityki wykorzystania 

wartościowej spuścizny miast. Dzięki temu centra miast pozostaną aktywne i żywe. Umieszczenie 

w budynkach o statusie zabytku funkcji biblioteki działa więc korzystnie zarówno dla instytucji, jak 

i samego budynku i miasta. 

Właściwe podejście do adaptacji związane jest przede wszystkim z poszanowaniem 

historycznej struktury, podkreślając jej walory, ograniczając widoczną ingerencję architektoniczną. 

W przypadku fasad zmiany są w większości przypadku niewidoczne lub ich nie ma, a działania 

skupione są wokół ich odrestaurowania. O wiele większym polem do kreatywności ze strony 

architekta jest wówczas projekt wnętrz.  

Inspirującym i jednocześnie łączącym konserwatywne podejście do zabytku z nowoczesnym 

myśleniem o przestrzeni bibliotecznej widoczne jest w Baiona Public Library (projekt Murado & 

Elvira Architects). Gdy będziemy przechowali wzdłuż murów biblioteki możemy nie zauważyć 

wejścia, jak i współcześnie zaprojektowanej instytucji, która kryje jest tradycyjną kamienną ścianą, 

która niczym nie wyróżnia się na tle innych fasad zabudowy znanego hiszpańskiego kurortu. 

Koncepcja zakładała przebudowę pochodzącego z XVII w. szpitala Sancti Spiritus, stanowiącego 

dziedzictwo kulturowe kraju, wpisane na listę „Bien de Interes Cultural”. Budynek od dłuższego 

czasu popadał jednak w ruinę, był również wielokrotnie przebudowywany.  

Architekci w pierwszym kroku zdecydowali się odzyskać oryginalny, historyczny kształt 

zabudowy, restaurując przede wszystkim kamienne mury, które chcieli wyeksponować również we 

wnętrzach. To właśnie projekt wnętrz był głównym elementem ich współczesnej ingerencji.  
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Pozostawiając charakterystyczny amfiladowy charakter pomieszczeń projektanci starali się 

poprzez zastosowanie jednolitych drewnianych okładzin stworzyć wrażenie otwartej, rozległej 

przestrzeni. Jednocześnie drewno – pojawia się nie tylko w obudowie ścian i sufitów, ale również 

w meblach - poprzez swój ciepły kolor miało pomóc w uzyskaniu komfortu dla użytkownika i 

stanowić kontrast dla chłodnych w odbiorze murów. Analogią był wybór materiału, który również 

jest naturalny i podkreśla związek z przyrodą oraz postawy proekologiczne, które są współcześnie 

bardzo istotne. Rzut został zaaranżowany w idei wewnętrznego korytarza, który komunikuje 

przestrzeń i prowadzi do patio oraz ogrodu. Ciąg ten podkreślony jest również wizualnie, będąc 

wyznaczony grubą kamienną ścianą w której odnajdziemy archeologiczne elementy oryginalnego 

budynku. W założeniu koncepcyjnym architektów aranżacja i wykończenie wnętrz ma stanowić 

dialog pomiędzy tym, co stare i nowe, co przeszłe, a co teraźniejsze. Taką postawę można uznać za 

wzorców przy każdej przebudowie. 

 
VI.9. Baiona Public Library (projekt Murado & Elvira Architects) 

Biblioteki w Baiona i Frankfurcie różni skala realizacja, ale w obu przypadkach nie wymagały 

one – biorąc pod uwagę wytyczne funkcjonalne – powiększenia powierzchni, co w większości 

przypadków jest pożądane. Wówczas mamy do czynienia z przebudową i rozbudową.  

W przypadku wprowadzenia nowej kubatury, zachowuje ona współczesne podejścia do formy 

architektonicznej, ale praktykowane jest nawiązanie do estetyki materiału. Rozbudowa, która ma 

być mocno inspirowana stylem oryginalnego budynku jest tworem sztucznym. Można niestety 

stwierdzić, że tego typu działania pojawiają się w projektach w których największy wpływ na efekt 

końcowy mają inwestorzy oraz konserwatorzy zabytków. Analizowany materiał badawczy zwraca 

uwagę na właściwe podejście do zagadnienia. Można zauważyć trzy kierunki projektowania.  

Pierwszą jest wprowadzenie kubatury w tak subtelny sposób, że staje się ona tłem dla 

historycznego budynku. Tutaj clou jest poszukiwanie bryły, która nie przytłoczy oryginalnego 

budynku, wybór materiałowy, który będzie korespondował i rozwiązania funkcjonalne, które 

pozwolą zintegrować obie struktury.  

Ilhavo City Library (projekt ARX Portugal Arquitectos) to rozbudowa zrealizowana w ramach 

pozostałości domu szlacheckiego z XVII-XVIII wieku – klasycystycznej fasady i kaplicy. Mimo 

tego, że wprowadzona została znacznej wielkości nowa kubatura, to poprzez swoje usytuowanie i 

formę nie przytłacza elementów historycznych, które pozostają na pierwszym planie. Największa 

bryła została umieszczona za historyczną fasadą, wykorzystując jej okna, na podział dla gabinetów 

administracji. Pozostała bryła ma charakter niejednorodny, przez co trudno wprost odczytać jej 

skalę. Poprzez cofnięcie w głąb działki podkreślona została strefa wejściowa, która odznacza się 

największym przeszkleniem i efektownym zadaszeniem. Pozostałe fasady zachowują 

minimalistyczny charakter, są w całości tynkowane na biało i posiadają nieliczne wielkoformatowe 

okna. Kaplica została odrestaurowana zgodnie z jej oryginalnym charakterem i zachowuje funkcję 

miejsca skupienia.  
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VI.10. Ilhavo City Library (projekt ARX Portugal Arquitectos) 

Wzorcowym przykładem modernizacji przestrzeni wewnątrz historycznej struktury, 

wprowadzając subtelną dobudowę jest Utrecht Central Library & Post Office (projekt Zecc 

Architecten + Rijnboutt). Zadaniem architektów była nadanie nowej funkcji jednemu z 

najważniejszych obiektów miasta – blisko 100 letniej poczcie Neude, zaprojektowanej przez 

Josepha Crouwela. Jest to przykład Szkoły Amsterdamskiej, charakteryzujący się efektowną 

ornamentyką. Jest ona widoczna szczególnie w tzw., sali recepcyjnej, która stanowiła 

reprezentacyjny hol budynku i w takiej funkcji oraz formie pozostała po wprowadzeniu funkcji 

biblioteki. Salę charakteryzuje rytm parabolicznego sufitu, glazurowane kamienie o piaskowej 

barwie pokrywające ściany i sufity oraz bogactwo ornamentu. Josepha Crouwel w estetykę wnętrz 

wprowadził również rzeźby, w tym słynnych pięć postaci ludzkich reprezentujących różne 

kontynenty. Nowymi elementami są oświetlenie i meble oraz inne elementy wyposażenia, aby duża 

przestrzeń oprócz funkcji komunikacji była miejscem spotkań i organizacji wydarzeń kulturalnych. 

Pozostałe przestrzenie budynku została zaadaptowane zachowując konstrukcję budynku, zajmując 

istniejące pomieszczenia. Architekci zdecydowali się również nadać użytkową formę poddaszom w 

których znalazły się otwarte czytelnie i przestrzeń dla dzieci. Więźba dachowa została 

wyeksponowana, aby podkreślić rodowód przestrzeni oraz nadać całości estetykę współczesnego 

loftu. 

Struktura budynku nie pozwalała na wprowadzenie sali audytoryjnej i ta musiała się znaleźć 

w zupełnie nowej kubaturze, która zajęła jeden z dziedzińców, pomiędzy efektownymi klatkami 

schodowymi. Wraz z salą pojawiła się przestrzeń kawiarni, zaaranżowana na jej stropie. Jest to 

również miejsce oferujące atrakcyjny widok na pejzaż miasta. Tak, jak historyczne mury pozostały 

nienaruszone, tak fasady rozbudowy odróżnia charakter fasady, która na parterze posiada klasyczną 

estetykę kolumnady i wykończona została kamieniem, a na piętrach jest to połyskująca blacha, aby 

nowa kubatura sprawiała wrażenie wtapiającej się w niebo. Nadrzędną wartością projektu było 

uzyskanie w efekcie budynku zrealizowanego w duchu zrównoważonego rozwoju, efektywnego 

energetycznie i przyjaznego dla środowiska. 

 
VI.11. Utrecht Central Library & Post Office (projekt Zecc Architecten + Rijnboutt) 
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Odniesienie do specyfiki miejsca jest bardzo ważne niezależnie od tego, czy projekt jest 

przebudową, czy nowym budynkiem. W przypadku lokalizacji w obszarach historycznych 

wyzwaniem dla architektów jest obok kubatury również historyczny kontekst urbanistyczny np. 

mająca duże znaczenie dla miasta zieleń parkowa.  

Przy realizacji budynku Médiathèque Pélissanne (projekt Dominique Coulon & Associés), 

który był rozbudową historycznej kamienicy architekci musieli również odnieść się do ogrodu 

miejskiego z wartościowym drzewostanem. Wpływ sąsiedztwa przyrody widoczny jest w miękkiej 

formie nowej bryły, która zajęła część ogrodu. Jej charakterystycznym elementem jest wygięta 

fasada, która okala okazały platan. Historyczny budynek został odrestaurowany zachowując swój 

klasyczny styl. Elementami wyróżniającymi kamienicą są zielone, drewniane okiennice i zadaszenie 

tarasu, dzieło metaloplastyki. We wnętrzach można było znaleźć unikalne detale, które również 

zostały odnowione. Zieleń okiennice jest również widoczna w meblach i wyposażeniu wnętrz. 

Subtelnym nawiązaniem do niej jest również odcień szyb w nowej bryle. Ta ma dla kontrastu z 

tradycyjną fasadą historyczną powściągliwy, minimalistyczny charakter, ale komponuje się z 

sąsiedztwem poprzez barwę ochry i zastosowanie lokalnego kamienia. Tak, jak kamienicę w swojej 

amfiladowej organizacji przestrzennej architekci zachowali dla pomieszczeń wymagających 

wymknięcia, tak nowa bryła to niemal w całości otwarta przestrzeń czytelni, zaaranżowana na 

dwóch poziomach.  

 
VI.12. Pélissanne Media Library we Francji (projekt Dominique Coulon & associés) 

Drugim kierunkiem realizacji przebudowy jest odcięcie się od historycznego budynku 

poprzez zastosowanie nowoczesnej, często kontrastowej formy lub wykończenia fasady. Wówczas 

połączenie budynków odbywa się na poziomie funkcjonalnym, ale poprzez różne środki wyrazu 

zachowują one swoją autonomię. Popularnym rozwiązaniem jest również wykorzystywanie 

tradycyjnych materiałów w innowacyjny sposób, co można również uznać za podjęcie dialogu 

pomiędzy czasami w których wzniesione są części budynki.  

Przykładem nowoczesnego podejścia do rozbudowy jest projekt Ramon Bosch de Noya 

Library w Sant Sadurní d’Anoia (projekt taller 9s arquitectes) mający na celu stworzenie obiektu 

łączącego funkcje nowoczesnego centrum kultury, biblioteki miejskiej i archiwum w murach 

zabytkowej szkoły. Koncepcja architektów uwzględniała zachowanie historycznej bryły w swojej 

estetyce i funkcjonalnością z charakterystycznym dla typologii szkolnej rzutem w kształcie literki 

U oraz zaprojektowania nowej bryły domykającej działkę. W efekcie we wnętrzu powstał 

dziedziniec, który może być przedłużeniem czytelni i miejscem spotkań. Zróżnicowanie wysokości 

działki zmusiło architektów do wprowadzenia cokołu, który pozwalał na zrównanie się nowej 

kondygnacji z poziomem parteru historycznego obiektu. Cokół został wykonany z kamienia, 

materiału, który cechował oryginalny budynek szkoły. W efekcie całe założenie zyskały spójny i 

całościowy efekt. Wyższe fasady nowej bryły w kontraście do zdobniczej estetyki szkoły mają 

minimalistyczny wyraz, ale poprzez kompozycję i rytm podziałów elewacji odnoszą się do jej 

geometrii. Miedziano brązowy kolor blachy stanowi kontrast dla sąsiadujących jasnych ścian, ale 

równocześnie poprzez patynę zyskuje naturalny efekt i komponuje z kamienną okładziną, której 

płyty są również niepowtarzalne.  Szerokie przeszklenia otwierają przestrzeń na zewnątrz, jak i do 

dziedzińca.  
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Nowy obiekt mieści główną część czytelni i został wykonany tak, aby w jak największym 

stopniu pozostawał przestrzenią otwartą. Fasady mają mobilny charakter, umożliwiając odsłanianie 

i zasłanianie wnętrza. Przeszklenia są wyposażone w żaluzje, aby móc kontrolować dostęp światła, 

unikać przegrzania pomieszczeń, przy wykorzystaniu naturalnej wentylacji, jak również zapewniać 

kameralny nastrój użytkownikom.  

 
VI.13. Ramon Bosch de Noya Library w Sant Sadurní d’Anoia w Hiszpanii (projekt taller 9s 

arquitectes) 

Przykład Médiathèque De La Madeleine (projekt Tank Architects) dotyczył zachowania i 

rozbudowy historycznego budynku, który niegdyś miał funkcję komisariatu. Fasady budynku 

zostały poddane renowacji, uwzględniając drobne zmiany, wynikające z dostosowania jego wnętrz 

dla nowej funkcji. O ile pomieszczenia administracyjne i sale warsztatowe, które znalazły się na 

piętrze nie wymagały zmian, o tyle parter miał stanowić strefę wejściową z kawiarnią i przestrzenią 

wielofunkcyjną. Aby te przestrzenie lepiej funkcjonowały architekci zdecydowali się powiększyć 

okna poprzez likwidację parapetów w elewacji frontowej oraz wykonanie wielkoformatowych 

przeszkleń w krótszych fasadach. Te zmiany nie są jednak przy pierwszym spojrzeniu tak mocno 

zauważalne, a cały obiekt w swojej strefie wejściowe zachowuje klasyczny odbiór. Nowa kubatura 

w której miała znaleźć się rozległa, otwarta przestrzeń czytelni znalazła się na tyłach budynku, 

zajmując jego ogród.  Jest to pod względem konstrukcji i formy zupełnie współczesna forma, w 

całości przeszklona i pozbawiona wewnętrznych podziałów, czyniąc czytelnię częścią przestrzeni 

miejskiej.  

Trzeci kierunek zakłada jeszcze większe zindywidualizowanie rozwiązań, widoczne w 

koncepcjach, które podchodzą do zagadnienia nieszablonowo i kreatywnie. W przypadku tych 

realizacji można ulec wrażeniu, że to nowa bryła wychodzi na pierwszy plan, a historyczny budynek 

stanowi tło. Należy zwrócić uwagę, że nawet w przypadku radykalniejszych pomysłów na 

przebudowę budynków nadal podstawą dla działania jest uzyskanie spełniającej wytyczne instytucji 

funkcjonalności całego obiektu.  

Przykładem wyraźnego kontrastu pomiędzy historycznym budynkiem, a jego rozbudową jest 

obiekt Maranello Public Library (projekt Andrea Maffei Architects + Arata Isozaki) w którym 

architekci zdecydowali się, aby nowa kubatura przyjęła formę biomorficzną. Wybór takiego kształtu 

miał być znakiem współczesnej, atrakcyjnej przestrzeni, która pojawia się wśród tradycyjnej 

zabudowy miejscowości Maranello, traktowanej bardziej jak dzielnica mieszkaniowa i przedmieście 

Modeny.  

Obła forma pojawia się w kontraście do otaczającej historycznej zabudowy, ale nie jest 

bezpośrednio widoczna pozostając ukryta pomiędzy budynkami. Z jednym z nich jest powiązania 

funkcjonalnie (z przeznaczeniem na magazyny) poprzez łącznik w którym znalazły się zaplecza 

sanitarne i obsługi biblioteki. Funkcje, które wymagały wydzielenia, czyli sale spotkań i 

konferencyjno-multimedialne umieszczone zostały pod ziemią, a parter zamkniętymi w 

przeszklonych ścianach został w całości przeznaczony czytelniom. Nawierzchnia wokół budynku 

została wykonana z użyciem specjalnego produktu, który nadaje jej efektu lustrzanego o delikatnej 

zielonej barwie. Posadzka wewnątrz wykonana została na bazie żywicy i podobnie, jak meble oraz 

pozostałe wyposażenie wnętrz zachowuje białą spójną kolorystykę.  
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Aby wzmocnić komfort użytkowania czytelni po obrysie działki wprowadzony został mur, 

który z biegiem czasu ma porastać bluszcz. Projektantom zależałoby, aby biblioteka zachowała 

kameralny klimat i była odcięta od hałasu miasta.  

W przypadku koncepcji Médiathèque Andrée Chedid w Tourcoing (projekt 

D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates) ingerencja architektów również widoczna jest w 

formie kontrastującej z klasycznym budynkiem portierni lokalnej fabryki włókienniczej, której 

stanowi rozbudowę. Podobnie, jak w przypadku Maranello bezpośrednią inspiracją była przyroda, 

ale efekt jest zupełnie inny.  

Architekci zwrócili uwagę na atrakcyjną, parkową lokalizację budynku i w swoich 

działaniach chcieli wprowadzić nową kubaturę, która jednocześnie posiada wyrazistą formę, z 

drugiej odnosi się do otoczenia i wpisuje w styl architektury krajobrazowej. Nieszablonowe 

podejście widoczne jest również w potraktowaniu historycznego obiektu, którego fragmenty dwóch 

elewacji zostały podcięte w miejscach, które stykają się z nową bryłą.  

Rozbudowa składa się z trzech zgeometryzowanych form, które wydają się wyrastać z terenu, 

który jednocześnie porośnięty jest wysokimi trawami. W efekcie przypominające wystające skały 

pokryte białą żywicą bryły sprawiają rzeźbiarskie wrażenie. Kolejnym charakterystycznym 

elementem obiektu są okna w kształcie plastra miodu. Forma ta odnosi się zarówno do przyrody, 

jak i wynika z modułu konstrukcyjnego przegrody, która wykonana została w oparciu o specjalne 

przygotowane drewniane ramy opracowane przy wykorzystaniu druku 3d i pracy rzemieślników. 

Drewniana struktura elementów widoczna jest również od środka, aby podkreślić techniczny aspekt 

konstrukcji budynku. Wewnątrz oba budynki zostały połączone w ramach jednej, otwartej 

przestrzeni. Na piętrze portierni pozostały pokoje biurowe. Podział na poszczególne strefy aranżacji 

parteru widoczny jest w układzie mebli i grafice posadzki. W wystających bryłach zlokalizowano 

specjalnie funkcje, amfiteatr i salę lekcyjną. Podobnie, jak i zewnętrzna bryła tak wnętrza 

inspirowane są naturalnym pejzażem, oferując mnogość materiałów, tekstur, faktur i grafiki 

kojarzące się z płynnością i ruchem. 

 
VI.14. Andree Chedid Media Library w Tourcoing we Francji (projekt D’Houndt + Dajart Arcitects 

& Associates) 

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów przebudowy jest wprowadzanie instytucji do 

desakralizowanych kościołów. Umieszczanie nowej funkcji w obiektach sakralnych nie jest 

zjawiskiem nowym i było obecne już dekady temu, ale dopiero w najnowszej historia staje się 

widoczne. Taka działalność wynika z chęci zachowania wartościowej architektury, ze 

świadomością, że bez tego popadłaby w ruinę. Adaptacja kościoła jest trudnym zadaniem dla 

projektanta i wymaga od niego dużej kreatywności. Bryła jest niestandardowa, a przy tym bogata w 

detal, ale przede wszystkim obciążona historią i nobliwą funkcją pierwotną, co wymaga również 

podejścia wyważonego i odpowiedzialnego.  

Laicyzacja Europy widoczna jest szczególnie w XXI wieku, czego efektem jest wiele 

opuszczonych świątyń, które przekształcane są na różne funkcje już niezwiązane z miejscem kultu. 

Kościół to przestrzeń wyjątkowa nie tylko pod względem swojego przeznaczenia, ale również 

estetyki. To właśnie budownictwo sakralne stanowi najbardziej wyraziste przykłady stylów 

architektonicznych i potencjału budownictwa od czasów średniowiecznych.  
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Poszukiwanie nowych funkcji dla kościołów jest zjawiskiem pozytywnym z punktu widzenia 

samych budynków, które ‒ przy braku wiernych i ograniczonych możliwościach finansowania ich 

eksploatacji ‒ w niektórych przypadkach były zaniedbane i opuszczone. Wprowadzenie nowej 

funkcji powiązane były z ich renowacją i odzyskaniem wartości estetycznych, które są doceniane 

niezależnie od światopoglądu czy religijności odbiorcy. Należy tutaj zwrócić uwagę, że fakt 

desakralizacji kościołów może budzić mieszane odczucia, szczególnie u katolików, dla których inna 

funkcja niż sprawowanie kultu, jest niewłaściwa z punktu widzenia ich wiary. Pomijając jaskrawe 

przykłady, podejście do zagadnienia wykorzystania architektury dla innych celów jest analogicznie, 

jak przy każdym zabytkowym obiekcie.194 

W Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii tego typu inicjatywy zyskały popularność, jak 

również efekty są doceniane przez społeczeństwo. Rewitalizacja odbywa się w sposób efektowny, 

równocześnie z szacunkiem do struktury. Tam w ramach nowej funkcji pojawiają się zarówno 

obiekty kultury, jak i hotele, czy prywatne posiadłości. Wagę tematu najbardziej widać w Holandii, 

gdzie procent kościołów, które pozostały w użytkowaniu w swojej pierwotnej funkcji jest mniejszy, 

niż tych desakralizowanych. W okresie od roku 1985 do 2015 zamknięto w Holandii ponad tysiąc 

kościołów. Co roku ubywa 6% katolików w kościołach całego kraju. Likwidacja instytucji 

sakralnych postępuje więc w szybkim tempie. W Polsce takie działania odbywają się na mniejszą 

skalę, gdyż na przeszkodzie stoi przede wszystkim bariera obyczajowa, gdzie przy wciąż 

przeważającej grupie katolików zmiana funkcji kościoła nie jest dobrze widziana społecznie. 

Łatwiejsza sytuacja jest w przypadku kościołów ewangelickich, niż katolickich. W kościele 

ewangelickim w Słupsku od lat 70. XX wieku działa biblioteka w kościele św. Mikołaja.  

Referencyjnym przykładem adaptacji kościoła jest Chapel of Brigittines w Brukseli, która po 

zamknięciu x XVIII wieku była przeznaczana na różne funkcje, nie patrząc na jej sakralny rodowód. 

Była księgarnią, apteką, fabryką broni, schroniskiem, salą taneczną czy sortownią listów. Dopiero 

w 2007 zyskała swoją ostateczną funkcję Centrum Sztuki Współczesnej. Jest to przykład odważnego 

podejścia do funkcji, gdyż architekt Andrea Bruno do istniejącej, historycznej bryły dostawił 

kolejną, która w formie nawiązuje do jej uproszczonej formy, ale posiada nowoczesną, jaskrawą 

okładzinę elewacyjną. Kontrast ten miał dla projektanta znaczenie ideowe i pokazywał dialog 

pomiędzy sztuką dawną a nową, a także grę, jaka prowadzona jest w sztuce łączącej funkcjonalizm 

z awangardą, a wyrafinowanie z szaleństwem.195 

Holenderskie biuro projektowe ZECC ma w swoim portfolio dwie adaptacje niewielkich 

kościołów na funkcje mieszkalne w Utrechcie. W obu przypadkach ingerencja architektów jest 

widoczna wewnątrz, podczas gdy wygląd bryły pozostaje niezmienny. Oba projekty łączy podobne 

podejście do obiektu, zachowanie jego przestrzenności poprzez wprowadzenie antresoli, a pod 

względem formalnym ‒ wybór bieli na dominujący kolor wnętrz. Ma to znaczenie przede wszystkim 

związane ze światłem, które w kościołach jest lapidarne, ale również pozwala nadać wnętrzom 

nowoczesny charakter. W jednym z projektów widocznym akcentem pozostają oryginalne witraże, 

które stają się jedynymi kolorowymi akcentami w sterylnej estetyce wnętrza. W drugim, większym, 

antresola wprowadzona została w środku wysokiej hali kościoła, co nadaje całości minimalistyczny 

i jednocześnie teatralny efekt.196 

Zlokalizowanie biblioteki w kościele nie jest, w kontekście wielu innych potencjalnych 

funkcji, bardzo kontrowersyjną decyzją, gdy mamy w pamięci, że pierwsze biblioteki powstawały 

w opactwach klasztornych. Jest to funkcja uważana za nobliwą. Kościoły to świątynie kultu, a 

biblioteki uważa się za świątynie wiedzy. Biorąc pod uwagę problemy z utrzymaniem się kościołów, 

a także utrzymaniem wiernych, biblioteki ‒ mimo aktualnej dobrej sytuacji ‒ są nadal w okresie 

walki o odbiorcę.  

                                                      

194 Kowalczyk M., Desakralizacja kościołów: rytuał „sacrum” czy „profanum”, Nurt SVD 45/2 (130), s. 207 – 227. 
195 Więcej informacji: http://www.brigittines.be/en/la-chapelle-et-son-histoire 
196 Więcej informacji: https://www.zecc.nl/en/Projects/project/23/Residence-Church-

XL,https://www.zecc.nl/en/Projects/project/1/Converted-chapel-Utrecht 

http://www.brigittines.be/en/la-chapelle-et-son-histoire
https://www.zecc.nl/en/Projects/project/1/Converted-chapel-Utrecht
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Jedną z najbardziej znanych realizacji jest adaptacja kościoła św. Pawła w Masstricht na 

potrzeby księgarni, wykonana w 2008 roku przez biuro Merkx + Girod. Konsekrowany kościół 

należał do bractwa Dominiaków i był użytkowany przez ok. 500 lat, aż po rewolucję francuską, gdy 

opactwo zostało zlikwidowane i opuszczone. Wówczas obiekt zmieniał swoją funkcję, zanim został 

poddany gruntowanej restauracji i adaptacji na księgarnię. Ingerencja projektantów była 

powściągliwa, zachowali oni historyczną strukturę budynku, a nowe elementy wprowadzili w stylu 

minimalistycznym, skupiając się na stali i czarnym kolorze. Sukces okazał się zarówno komercyjny, 

bo stało się to miejsce bardzo popularnym, jak i prestiżowym ‒ poprzez zdobyte nagrody i 

wyróżnienia197, co przełożyło się na kolejne koncepcje w podobny sposób podejmujące zadanie 

projektowe. W miejscowości Zwolle powstała kolejna księgarnia „Waanders w de Broeren”, w 

ramach adaptacji XV wiecznej katedry. Projektanci z BK. Architecten na podobnej zasadzie 

pozostawili widoczną strukturę kościoła, a swoje działania ograniczyli do wprowadzenia kilku 

poziomów platform wypełnionych regałami na książki. W odróżnieniu od projektu z Masstricht, w 

tej adaptacji dominuje jasna kolorystyka. Otwory okienne uzupełniono o witraże utrzymane w 

nowoczesnej stylistyce.198 

 
VI.15. Selexyz Dominicanen Bookstore w Masstricht (projekt Merkx+Girod Architecten) 

Sukces adaptacji w Masstricht okazał się zarówno komercyjny, jak i prestiżowy przez zdobyte 

nagrody i wyróżnienia, co przełożyło się na kolejne koncepcji – w tym powstanie nowego obiektu 

kultury w ramach przebudowy pochodzącego z 1884 roku kościoła w Vught. Miał to być obiekt 

wielofunkcyjny, łączący funkcje biblioteki i muzeum.  

W projekcie De Petrus – Library, Museum and Community Center w Vught (projekt Molenaar 

& Bol & van Dillen Architects) architekci przede wszystkim chcieli zachować kościół w jego 

neogotyckiej, efektownej formie i charakterze detali - zachowane zostały zarówno witraże, jak i 

malarstwo ścienne.  

Wprowadzona nowa kubatura to przede wszystkim antresola o opływowym kształcie, która 

w efekcie oplata konstrukcję obiektu, nie naruszając jej. Jest ona również widoczna na zewnątrz w 

czterech półotwartych dziedzińcach. Biomorficzna forma wynikała z inspiracji widocznymi w 

przestrzeni kościoła łukami, wnękami i absydami. Funkcje wymagające wydzielenia znalazły się 

pod nią, co pozwoliło uzyskać na antresoli otwartą przestrzeń i ekspozycję na zdobniczy sufit 

obiektu. W kontraście do detali historycznych nowe meble i wyposażenie mają minimalistyczny 

charakter oraz spójną kolorystykę opartą na bieli, czerni i naturalnej barwie drewna.  

 

 

 

                                                      

197 Wśród wyróżnień są nagroda Lensvelt de Architect Interior Award oraz pierwsze miejsce na liście najpiękniejszy 

księgarń świata miesięcznika The Guardian https://www.theguardian.com/books/2008/jan/11/bestukbookshops 
198 http://booklips.pl/newsy/xv-wieczna-holenderska-katedra-zostala-przemieniona-w-ksiegarnie/ 

https://www.theguardian.com/books/2008/jan/11/bestukbookshops
http://booklips.pl/newsy/xv-wieczna-holenderska-katedra-zostala-przemieniona-w-ksiegarnie/
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VI.16. De Petrus – Library, Museum and Community Center w Vught (projekt Molenaar & Bol & 

van Dillen Architects) 

Przy przebudowie budynków historycznych istotne znaczenie ma rozpoznanie potencjału 

adaptacyjnego obiektu, biorąc pod uwagę potrzeby instytucji. Najtrudniejszym zadaniem może być 

umożliwienie szerokiej dostępności i elastyczności użytkowania budynku. W przeważającej ilości 

przypadków ingerencja w zabytkową strukturę budynku jest mocno ograniczona. Większe 

możliwości stwarza idea rozbudowy obiektu, gdzie najpopularniejszym rozwiązaniem jest 

wykorzystanie istniejącej struktury na pomieszczenia wymagające wydzielenia, a realizację nowej 

bryły, jako jak najbardziej dostępnej i otwartej, przeznaczonej dla czytelnika. Specyficzny charakter 

każdej lokalizacji i estetyka historycznego obiektu pozwala na uzyskanie indywidualnych i 

niepowtarzalnych rozwiązań, a w efekcie realizacji przyciągającej uwagę biblioteki.  
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1.3. Potencjał przestrzeni poprzemysłowej dla funkcji kultury 

Współczesna architektura to również danie życia obiektom, które są zaniedbane, a 

jednocześnie nie miały do tej pory klasycznie rozumianych wartości architektonicznych. Są to 

budynki poprzemysłowe i fabryczne.  

Zmiany technologiczne i cywilizacyjne dotykają nie tylko struktur bibliotek, ale także wielu 

innych obiektów i funkcji, w szczególności związanych z przemysłem. Zmieniają się technologie 

wytwarzania produktów, niekiedy bardzo dobrze prosperujące gałęzie przemysłu na skutek 

przekształceń przestają mieć znaczenie. W efekcie wiele miast posiada obszary, które ‒ po okresie 

świetności przestają być potrzebne, stają się nieużytkami, a nierzadko przez wieloletni brak 

koncepcji, co z nimi zrobić, popadają w ruinę. Wprowadzenie w te struktury nowej technologii nie 

zawsze jest możliwe. Jednocześnie obszary miejskie poszerzają się, pojawia się więcej zabudowy 

mieszkaniowej i często obszary przemysłowe stają się ich częścią, ale poprzez swoje 

zagospodarowanie tworzą swego rodzaju teren zamknięty.   

W latach 80. i 90. XX wieku pojawiało się coraz wyraźniejsze zainteresowanie 

wprowadzeniem w obiekty poprzemysłowe funkcji kultury. Najczęściej była to funkcja muzealna, 

związana z historią miejsca lub miasta, ale współcześnie wachlarz możliwości znacznie się 

poszerzył. Industrialne wnętrza są najczęściej przestronne, wysokie i elastyczne w sposobie 

aranżacji. Niepodważalnym atutem z punktu widzenia współczesnego odbiorcy stają się zastane 

względy wizualne. O ile w przeszłości odniesienie do tego, co określano „pięknem” dotyczyło 

proporcji, skali, materiału, tak współcześnie ta definicja jest pojemniejsza. Często spotykanym 

elementem estetycznym budynków przemysłowych są dachy szedowe199, które umożliwiały 

doświetlenie dużej przestrzeni, dziś są inspirujące dla współczesnych architektów doceniających 

również ich stronę wizualną i plastyczność.  

Jeszcze pod koniec XIX wieku trudno było sobie wyobrazić, aby tak prestiżowa instytucja, 

jak biblioteka, mogła być usytuowana w przypominającym barak obiekcie z odrapanymi ścianami, 

widocznymi kablami i stalowymi belkami wiszącymi nad stanowiskami czytelniczymi. Jednak 

dzisiaj taka estetyka jest nie tylko akceptowalna, ale i atrakcyjna w odbiorze dla nowego 

społeczeństwa, podkreślając swobodny charakter przestrzeni bibliotecznej.  

Przemysłowe budownictwo ma większy potencjał adaptacyjny niż struktura historyczna – 

pozwala na większą swobodę działania, gdyż nie ma przeważnie ograniczeń konserwatorskich, a i 

sama konstrukcja ma charakter halowy, jednoprzestrzenny, sprzyjający otwartości i elastyczności. 

Znaczna wysokość pozwala również na wprowadzenie rozwiązań mniej standardowych, 

amfiteatrów, galerii, antresoli. Najważniejszymi zagadnieniami pozostają: dostępność bez barier 

oraz spełnienie wymogów prawa budowlanego pod względem przepisów dotyczących przegród 

budowlanych oraz komfortu użytkowania i bezpieczeństwa.  

Podstawowym założeniem przy przebudowanie struktury przemysłowej jest, analogicznie, 

jak dla historycznej, rozpoznanie atutów danego obiektu, oczyszczenie go z elementów 

dobudowywanych i odrestaurowanie z zachowaniem surowego charakteru. W tym podejściu ważne 

jest wykorzystanie charakteru miejsca, a nie zmienianie go np. eksponowanie konstrukcji, 

odczyszczenie cegły lub innego materiału, który jest dla konstrukcji charakterystyczny. 

Wprowadzone nowe elementy mogą kontynuować istniejącą estetykę albo wzmacniać wrażenie 

współczesnymi elementami takimi jak np. oprawy oświetleniowe, sufity i wyspy akustyczne 

podwieszane, meble i dodatki sprzyjające funkcji. W wielu przypadkach ingerencja architekta jest 

niemal niewidoczna, a jeśli dodana jest nowa kubatura, to podobnie, jak przy strukturze historyczne 

odbywa się to albo dyskretnie, pozostając tłem dla istniejącej zabudowy, albo wyraziście, stając się 

kontrastem dla oryginalnej, fabrycznej estetyki budynku. Tutaj nawiązanie może być subtelne np. 

poprzez zastosowanie tożsamych okładzin elewacyjnych.  

                                                      

199 Dach szedowy jest to dach składający się z kilku niesymetrycznych dachów dwuspadowych, ułożonych jeden za drugim 

w taki sposób, że przekrój poprzeczny dachu jest linią zębatą. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach_dwuspadowy
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W ramach grupy badawczej, podejście do poprzemysłowych struktur jest zróżnicowane i 

wskazuje na szerokie spektrum możliwości. W każdym z przykładów widoczne jest odwołanie do 

konkretnego miejsca, ale również szersze spojrzenie nie tylko na sam obiekt, ale na historię miasta.  

Przykładem ingerencji, która nie pozostaje wyraźnie widoczna w bryle budynku, a skupiona 

na projekcie wnętrz jest nowa biblioteka w Labin (projekt SKROZ). Jest to jednak koncepcja 

wyjątkowa, gdyż dotyczy przekształcenia na duży ośrodek kultury kompleksu zabudowy po dawnej 

kopalni węgla kamiennego Pijacal. Obok biblioteki, która jest pierwszym etapem inwestycji ma 

pojawić się muzeum i centrum multimedialne. Bibliotece została przeznaczona tzw. Marmurowa 

Hala, która ówcześnie mieściła administrację zakładów. Dla projektantów najważniejszym 

elementem realizacji inwestycji było zachowanie pamięci o miejscu poprzez pozostawienie 

widocznych elementów technologicznych, ale również fragmentów marmurowych okładzin 

ściennych. Hol budynku został odnowiony z zachowaniem swojego industrialnego stylu. Na 

ścianach dominuje czarny kolor, który stanowi tło dla mozaikowo pozostawionych fragmentów 

płytek w miętowej barwie. Nowe meble siedzisk, które pojawiły się w holu zostały wykonane ze 

stali i drewna oraz perforowanych siatek, kontynuując wraz oświetleniem loftowy charakter 

przestrzeni. Płytki znajdujące się w toaletach również zostały jedynie odnowione. Hol rozdziela 

dostęp do czytelni, sali wykładowej, centrum internetowego oraz pokoi pracowniczych. Mroczną 

kolorystykę przełamuje wnętrze czytelni, które jest białe. Taka decyzja wynikała poniekąd ze 

względu praktycznych, gdyż przestrzeń ta ma jedyny dostęp światła poprzez świetliki, a więc 

instytucji zależało, aby czytelnia była jasna, jak najbardziej to możliwe. Lekkości wnętrzu dodają 

meble i przegrody działowe wykonane ze szkła, aluminium i stali, jednocześnie często elementy są 

perforowane, aby nie stanowiły tak mocno wyraźnej wizualnej bariery. Architekci wykorzystali 

różne poziomy posadzki urozmaicając i w sposób naturalnych wydzielając strefy czytelnika, 

oddzielając np. dzieci, czy miejsca pracy cichej.  

Podobna idea, jak w przypadku Labin przyświecała urzędowi miasta w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, które zdecydowało się przeznaczyć pochodzące z początku XX wieku pofabryczne 

zabudowania dawnego Browaru Saskich na funkcje kulturalnego. Było to równocześnie działanie 

strategiczne, związane z rewitalizacją tego obszaru miasta.  

Ostrowiecki Browar Kultury (projekt Dresler Studio Architektura i Urbanistyka) w swojej 

strukturze uwzględnia Miejskie Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych oraz Miejską 

Bibliotekę Publiczną, której przeznaczono budynek magazynu. Istniejące ceglane mury browaru 

zostały odnowione, a nowe elementy, które zostały dobudowane odznaczają się białym kolorem 

tynku. Ideą działalności placówki jest wykorzystywanie wzajemne swoich pomieszczeń. Stąd nie 

było potrzeby, aby przestrzeń biblioteki byłą rozbudowana o własną przestrzeń kulturalną, gdyż 

mogły być wykorzystane sale teatralne, kinowe, wystawowe i warsztatowe instytucji sąsiadujących. 

Wybór magazynu na lokalizację biblioteki był bardzo dobrym pomysłem ze względów organizacji 

przestrzennej, gdyż pozwolił na łatwą i czytelną aranżację czytelni. Zajmuje ona w swojej głównej 

części ze stanowiskami czytelniczymi centrum hali, a po obrysie rzutu oraz na galerii okalającej 

wnętrze zostały wprowadzone regały z książkami. Architekci wykorzystali również wcześniej 

nieużytkowe poddasze budynku, które przeznaczone zostało na otwartą przestrzeń służącą dzieciom 

oraz organizacji zajęć i warsztatów.  

Efektowną realizacją, która skupia się na projekcie wnętrz podkreślając pofabryczny rodowód 

obiektu wyjściowego jest realizacja LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, 

Braaksma & Roos architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo). Tilburg to miasto przede 

wszystkim znane z przemysłu włókienniczego, który rozkwitł pod koniec XIX wieku, aż po kryzys 

w latach 80. XX wieku. W efekcie wiele obiektów pofabrycznych stało pustych, mieszkańcy nie 

mieli pracy. Władze podjęły próbę wprowadzenia nowych firm i ożywienia gospodarki, co jest 

procesem ciągłym. Po włókienniczej przeszłości pozostały wspomniane domki robotnicze, wille 

właścicieli i kominy fabryk, służące dziś artystom do eksponowana swoich rzeźb. A w budynkach 

fabrycznych ulokowały się centra handlowe, Niderlandzkie Muzeum Tekstyliów oraz Museum De 

Pont, jedno z ważniejszych muzeów sztuki współczesnej.  
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Projekt nowej biblioteki jest przebudową jednego z istniejących poprzemysłowych obiektów. 

Głównym założeniem koncepcji było zachowanie industrialnego ducha budynku, jednocześnie 

skupienie się na wnętrzu i utrzymanie jednoprzestrzennej hali długiej na 90, szerokiej na 60 i 

wysokiej na 15 metrów hali. Architekci ograniczyli wprowadzanie nowej konstrukcji, skupiając się 

na wykorzystaniu istniejącej z jej surową i techniczną estetyką. Została ona zamknięta za szklanymi 

fasadami, które jednolicie opakowały całą kubaturę. Pozwoliło to zapewnić budynkowi 

odpowiednie parametry przegród ścian, wpuszczenie światła do wnętrza i wieczorem jego 

rozświetlenie, ale również ekspozycję historii. Jedynym nowym elementem kubatury jest 

nadwieszona szklana bryła nad wejściem – atrakcyjne miejsce ze względów widokowych. 

Industrialny charakter obiektu widoczny jest szczególnie we wnętrzach z charakterystyczną stalową 

strukturą tworzącą zadaszoną przestrzeń publiczną. W ramach tej jednoprzestrzennej hali 

zaaranżowane są funkcje biblioteki, różnych instytucji artystycznych i strefy co working. Obok 

przestrzeni przeznaczonych konkretnej instytucji są również zaproponowane wspólne strefy 

wielofunkcyjne w których mogą odbywać się wykłady, wydarzenia publiczne, laboratoria, czy 

warsztaty. Przykładem takiej przestrzeni jest główna strefa wejściowa, która obejmuje stanowiska 

do czytania, kiosk z kawą, przestrzeń wystawową i przede wszystkim duże, przestrzenne audytorium 

dla ponad tysiąca widzów. Jest to swoiste centrum budynku o szerokim działaniu integracyjnym.  

V.17. LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) 

Zagadnienia związane z przestrzennością i odbiorem wnętrz były najbardziej istotne w 

procesie projektowym. Wprowadzone wewnątrz podziały na poziomy zostały zrealizowane z 

przesunięciem ukośnym, tak, aby odbiorca od wejścia mógł mieć wizualny kontakt z całym 

wnętrzem. Przegrody wewnątrz zostały ograniczone do minimum lub są realizowane poprzez meble, 

ścianki składane lub materiały tekstylne, częściowo transparentne, które można przesuwać. Pozwala 

to dostosować funkcjonowanie przestrzeni do oczekiwań użytkownika, jednocześnie nie narzucając 

konkretnego rozwiązania. Wokół holu zaprojektowane zostały również galerie, jako dodatkowe 

przestrzenie dla czytelników. Przestrzenie bardziej kameralne przesunięte są w głąb aranżacji, 

oferując ciszę i spokój. Finalnie można w ramach tak dużej powierzchni znaleźć zarówno miejsca 

odosobnione, szukając skupienia, siedzieć wspólnie w większej grupie, jak i wędrować z książką po 

całym obiekcie. Estetyka nowo wprowadzonych elementów kontynuuje industrialną przeszłość 

obiektu, są to najczęściej materiały betonowe lub stalowe w grafitowej kolorystyce, która 

przełamywana jest pomarańczą w części górnej konstrukcji. Aby ocieplić wnętrze wprowadzone są 

również materiały drewniane, wiele kolorowych mebli, a także zieleń. Donice z roślinami 

towarzyszą przestrzeniom galerii i są swobodnie rozłożone w wielu miejscach hali. Meble mniej 

kojarzą się z tradycyjnymi obiektami publicznym, a bardziej kawiarnią. W niektórych miejscach 

projektanci wprowadzają o wiele bardziej autorskie, jednocześnie puszczające oko do użytkownika 

rozwiązania, wchodzące w dyskurs z ideą biblioteki. Przykładem lady i regały, które same w sobie 

złożone są z książek, czy sala spotkań w której regały są nie tylko na ścianach, ale również wraz z 

książkami przechodzą na sufit. Oryginalnym pomysłem twórców jest system ogrzewania skupiony 

na kluczowych fragmentach obiektu, gdzie przewidziana jest większa ilość ludzi, pomijając części, 

gdzie jest próżnia i nie ma zasadniczej funkcji. 
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Realizacja Allerød Library and Culture Centre w Lillerød (projekt Primus Arkitekter) również 

wynikała również z decyzji o rewitalizacji centrum miasta i związana była z modernizacją dawnej 

fabryki mebli, ale ingerencja architektoniczna skupia się dobudowanej kubaturze. Oryginalny 

budynek został zachowany w swojej strukturze i ceglanej elewacji oraz stanowi część funkcji 

przynależnych biblioteki. Zmiany zauważalne są w oknach parteru, gdzie wprowadzono 

wielkoformatowe przeszklenia w wysuniętych betonowych ramach. Przeszklenia otwierają się na 

niewielki plac publiczny, który stanowi strefę wejściową do obiektu. Nowa kubatura wprowadzona 

jest w narożniku istniejącego budynku, obejmując hol i główną część biblioteki. Wyższa, 

przypominająca wieżę część kubatury kryje klatkę schodową i windę oraz jest łącznikiem pomiędzy 

budynkami. Odniesienie do fabrycznej przeszłości widoczne jest w formie, która eksponuje ideę 

dachów szedowych, które doświetlają przestrzeni, jednocześnie nadają estetyki całości. Kształt 

pozwala również na zlokalizowane paneli fotowoltaicznych, a we wnętrzu pojawiają się perforacje, 

poprawiające akustykę. Uwagę zwraca fasada z okładziną w formie drewnianych, pomalowanych 

na czarno paneli na wzór łuski. Panele są efektownie ułożone, tworząc strukturę trójwymiarową w 

której znalazły się punkty świetlne, dzięki czemu szczególnie efektownie bryła wygląda 

wieczorami.  

V.18. Library and Culture Centre Allerød w Danii (projekt Primus Arkitekter) 

Wpływ na efekt finalny realizacji De Drukkerij – Nijmegen Public Library (projekt EVA 

architecten) miała nie tylko przemysłowa tożsamość budynku dawnej drukarni, ale również zielone 

otoczenie. Przebudowa jest częścią większego kompleksu rewitalizacji parku Brakkenstein i 

kompleksu w ramach którego obok biblioteki znalazły się zabudowa mieszkaniowa i dom opieki 

społecznej. Budynek drukarni z jednym z budynków mieszkalnych łączy nie tylko aleja spacerowa, 

ale również przełączka. Celem zwiększenia atrakcyjności funkcji wraz z aranżacją biblioteki 

wprowadzona została funkcja restauracyjna. Punktem wyjścia działań architektów było 

odrestaurowanie oryginalnych elementów ceramicznej fasady budynku i likwidację tych, które 

powstały na przestrzeni lat. Nowa kubatura została wprowadzona w otwarciu na zieleń parkową. W 

parterze jest przeszklona, a uwagę zwraca wysunięta prostopadłościenna, minimalistyczna bryła z 

fasadą w formie pionowych żyletek, które równocześnie pozwalają ograniczać przegrzewanie się 

wnętrz. Okładzina wykonana została z blachy z ziemistym, brunatnym kolorze. W niektórych 

panelach widoczne są stworzone we współpracy z artystą Marciem Ruygrokiem wytłoczenia 

nawiązujące prac poligraficznych, czyli przeszłości budynku. Centralnym pomieszczeniem 

budynku jest hala przemysłowa z charakterystyczną konstrukcją stalową dachu, która została 

przeznaczona na przestrzeń integrującą, połączenie otwartej jadalni z czytelnią, którą architekci 

nazywają refektarzem.200 

                                                      

200 Refektarz ‒ w budynkach klasztornych i zamkach zakonów rycerskich było to duże pomieszczenie służące jako 

jadalnia. Refektarze umieszczane były najczęściej przy otaczającym wirydarz krużganku. Była to sala najczęściej 

przykryta sklepieniem krzyżowym lub krzyżowo-żebrowym, oświetlona dużymi oknami, połączona z krużgankiem 

kilkoma wejściami. 
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V.19. De Drukkerij – Nijmegen Public Library (projekt EVA architecten) 

Struktury poprzemysłowe są bardzo plastyczne dla aranżacji współczesnej przestrzeni 

bibliotecznej. Ze względu na swój niepowtarzalny charakter za każdym razem mogą prowadzić do 

ciekawych i inspirujących pomysłów. W przypadku realizacji w Lillerød mamy do czynienia z 

koncepcją, która w ramach przebudowy budynków fabrycznych, wprowadza nową formę, która jest 

współczesną interpretacją stylu industrialnego. LocHal w Tilburg pokazuje z kolei, jak stworzyć 

efektowną przestrzenią integrującą sobie w sobie funkcje socjalne, kulturalne i biblioteczne poprzez 

twórcze wykorzystanie potencjału fabrycznej hali, zachowując jej pierwotny charakter. Sukces 

obiektu w postaci zdobywanych nagród m.in. Beste Bibliotheek van Nederland, Europa Nostra 

Award, Wolrd Building of the year by World Architecture Festival, Dutch design Award oraz 

pojawienie się w ramach krótkiej listy nominacji do nagrody im. Miesa Van Der Rohe 2022 

pokazuje, że przestrzeń przyciąga uwagę nie tylko lokalnych użytkowników, ale również wielbicieli 

i krytyków architektury. Jest także promocją idei współczesnej adaptacji obiektów 

poprzemysłowych.  
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1.4. Stacja biblioteka – nowe życie dworców kolejowych 

Potencjał przestrzeni przemysłowej w adaptacji na cele biblioteczne w XXI wieku stał się 

trendem wyrazistym i widocznym niezależnie od szerokości geograficznej. Zarówno architekci, jak 

i dyrektorzy instytucji zauważyli, że współczesna biblioteki w swojej nowym o wiele bardziej 

otwartym i dostępnym wizerunku powinna szukać kolejnych, nowych przestrzeni w których 

mogłaby się znaleźć i być atrakcyjna dla odbiorcy. Na tym polu pojawił się pomysł wykorzystania 

kolejnych obiektów, których funkcjonalność na przestrzeni lat stawała się coraz bardziej 

ograniczona. Była to infrastruktura kolejowa.  

W okresie rozkwitu popularności kolei dworce były miejscami aktywnymi, podróżni spędzali 

czas nie tylko na peronach, ale przede wszystkim w przestronnych hal, jednocześnie poczekalniach, 

które oferowały dostęp do różnego rodzaju usług i lokali handlowych. Z przynależnych stacjom 

sklepów i punktów gastronomicznych korzystali również lokalni mieszkańcy. Obiekty dworcowe 

stanowiły często wizytówkę miast, wiele z nich ma wartość historyczną lub chociaż sentymentalną 

dla mieszkańców. Bogate i zdobnicze fasady budowli pokazywały prestiż miasta, a niejednokrotnie 

były to dzieła architektoniczne pokazujące możliwości konstrukcyjne i estetyczne danego okresu. 

Zmiany technologiczne i cywilizacyjne miały duży wpływ na sposób podróżowania i 

korzystania z transportu. Kolej była w okresie XIX wieku uważana za nowoczesny środek transportu 

i symbol rozwoju z silnie rozwijającą się infrastrukturą, ale została wypierana przez samochody i 

lotnictwo. W efekcie od lat 70. XX wieku przeżywała coraz głębszy kryzys, który spowodowany 

był nie tylko konkurencją, ale i problemami związanymi z polityką rozwoju kraju czy brakiem 

środków na realizacje inwestycji. Fakt, że okres wojen i kryzys po zakończeniu I wojny światowej 

utrudnił inwestycje kolejowe, które nie tylko nie mogły się rozwijać. Kolej wymagała nakładów 

finansowych na eksploatację. Trzeba zwrócić uwagę, że kolej to nie tylko tory, ale również tabor i 

obiekty związane z obsługą. Mimo zakupu nowych maszyn i częściowej modernizacji 

infrastruktury, ostatnia dekada XX wieku przyniosła jedynie względną stabilność.  

Nowy wiek XXI przyniósł jeszcze jedną wyraźną zmianę, która miała wpływ na 

funkcjonowanie kolei, a w szczególności budynków dworców. Postęp technologiczny wpłynął na 

wiele gałęzi przemysłu, a jedną z nich była obsługa maszyn, która została zautomatyzowana. Zakupu 

biletu już nie wymagał obsługi. Budynki dworców przestały pełnić rolę kas biletowych, sklepy 

przestały być rentowne i pozostawały najwyżej poczekalnie dla podróżnych. W efekcie znaczna 

część przestrzeni pozostawała pustą. Dworce to obiekty duże i kosztowne w utrzymaniu, w swojej 

skali przesadne względem aktualnych potrzeb kolei, które zaczęły przestrzeń wynajmować, a w 

ostateczności budynki zamykać.  

Nowy sposób życia społeczności sprawił, że większość korzysta już z zakupu biletów przez 

Internet, posiada aplikacje z możliwością zakupu biletów. Dworce nie są atrakcyjnym miejscem na 

zakupy, zresztą ich oferta handlowa nie bywała konkurencyjna. Z tego powodu wiele obiektów 

zostało przekazanych samorządom, które szukały dla nich nowej, bardziej komercyjnej funkcji. Była 

to droga właściwa, gdyż pozwalała spróbować wykorzystać potencjał budynku. Dworce kolejowe 

przestały być potrzebne szczególnie w małych miastach, gdzie ruch kolei ‒ ze względu na brak 

popytu ‒ był ograniczony, a w wielu przypadkach pociągi nie zatrzymywały się.  

Na przestrzeni lat obiekty dworców kolejowych były przeważnie zaniedbane, przez co 

wprowadzenie nowej funkcji wymagało przywrócenia prawdopodobnego wyglądu obiektu, 

eliminując przebudowy, obudowy i inne ingerencje. Niektóre adaptacje dworców pozostawiały 

poczekalnię i część przynależną dawnej funkcji, a inne wprowadzały w dawną strukturę zupełnie 

nowe funkcje, niejednokrotnie z gruntowną ich przebudową i rozbudową. Odnowione zostały 

przede wszystkim dworce w głównych miastach kraju: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu. 

Uwzględniono w nich wiele usług handlowych i gastronomicznych.  
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Dla funkcji kultury, w szczególności biblioteki, obiekty te stanowiły duży potencjał. Otwarta 

przestrzeń nawy głównej dworca wydaje się być bardzo dobrą dla zaaranżowania czytelni, która ma 

być miejscem dostępnym i elastycznym. Tego typu przestrzeń, nawet bez działającej funkcji 

dworcowej, może być atrakcyjnym miejscem do spędzenia czasu w oczekiwaniu na pociąg, gdy ten 

nadal zatrzymuje się w mieście.  

W Krakowie dawny budynek dworca wciąż jest miejscem na tymczasowe wydarzenia 

kulturalno-artystyczne, a nowy jest przeniesiony i stanowi część galerii handlowo–usługowej. 

Budynek dawnego dworca w Karpaczu przekształcono w Muzeum Zabawek, a w kilku placówkach 

np. Radomsku, Koluszkach, Wrocławiu znalazły się świetlice o funkcji przestrzeni kultury. W 

Tarnowie dworzec jest miejscem lokalizacji Biura Wystaw Artystycznych Galerii Miejskiej. Na 

dworcu we Wrocławiu działa również filia biblioteki – atrakcyjna i zróżnicowania pod względem 

organizacji i estetyki przestrzeń.  

Stacja Kultura w Rumii (projekt Sikora Wnętrza) została zrealizowana w 2014 roku i była 

pierwszą placówką biblioteki, która zaistniała w przestrzeni dworca kolejowego, rozpoczynając 

trend modernizacji tego typu obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne. Fasady budynku zostały 

odrestaurowane, powracając do oryginalnego wyglądu, likwidując nawarstwienia, banery reklam 

itp. Działania projektantów skupione były na wnętrzu, które przeszło diametralną zmianę.  

V.20. Stacja Kultura w Rumii w Polsce (projekt Sikora Wnętrza) – zdjęcia pokazuję zestawienie 

wnętrz przed i po adaptacji. Pierwszym działaniem inwestora był gruntowany remont budynku, 

który pozwalał na powrót do jego pierwotnego wyglądu bez nawarstwionych przez okres jego 

funkcjonowania elementów. Obiekt zyskał nową stolarkę, a także tarczę zegarową.  

Główna hala została przeznaczona dla foyer z czytelnią, a wykorzystując jej wysokość 

wprowadzona została wzdłuż ścian antresola, która nadała całości atrakcyjnej estetyki dodatkowej 

powierzchni użytkowej. Oba poziomy są dobrze doświetlone dzięki szerokiemu przeszkleniu, które 

doświetlało halę w elewacji frontowej. Hala może być również wykorzystywana na miejsce spotkań 

autorskich, koncertów, czy spektakli. Obok czytelni w wydzielonych pokojach pojawiły się 

dodatkowe sale warsztatowe i konferencyjne, pokoje pracowników oraz strefa dziecięca. Pod 

względem estetyki wnętrz projekt kontynuuje styl industrialny, który widoczny jest w architekturze 

dworca, jak również budzi skojarzenia z koleją. Widoczna jest również inspiracja wzornictwem 

przedwojennego taboru kolejowego.  

Najbardziej charakterystycznym elementami wnętrza jest konstrukcja antresoli i schody, które 

zostały wykonane z malowanej na czarno stali z wykorzystaniem dwuteowników, podkreślając swój 

techniczny charakter. Industrialny styl zachowują również meble, w szczególności regały na książki 

oraz oprawy oświetleniowe. Obok stali w aranżacji pojawiają się wstawki z wzorem drewna, a 

czarno-białą kolorystykę przełamuje intensywny czerwony kolor, który jest widoczny w różnych 

elementach wykończenia wnętrz, obramowaniach otworów drzwiowych, cokołach i meblach.  
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V.21. Stacja Kultura w Rumii w Polsce (projekt Sikora Wnętrza) – zdjęcia odnowionej fasady i 

wnętrz biblioteki 

Realizacja w Rumii okazała się dużym sukcesem, przyciągała nie tylko lokalną społeczność, 

ale zainteresowała całe środowisko bibliotekarskie i architektoniczne. W wielu konkursach została 

uznawana za najpiękniejszą bibliotekę świata, w 2016 roku została laureatką prestiżowej nagrody w 

międzynarodowym konkursie dla najlepiej zaprojektowanych wnętrz bibliotek Library Interior 

Design Awards w kategorii bibliotek jednoprzestrzennych, Single Space Design, gdzie do finału 

konkursu dostała się jako jedyna biblioteka z Europy. 201 Stacja Kultura zajęła ponadto pierwsze 

miejsce w VII edycji plebiscytu Polska Architektura XXL, w głosowaniu internautów placówka 

wygrała w kategorii Wnętrza publiczne 2014. Projekt znalazł się także w gronie finalistów Nagrody 

Architektonicznej „Polityki”. 

Kolejnym efektownym przykładem modernizacji była Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej – 

Chebziu (projekt Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik), gdzie zespół obiektów 

dworcowych od wielu lat stał nieużytkowany i stopniowo ulegał zniszczeniu. Zespół stacyjny 

powstał pod koniec XIX wieku i zlokalizowany jest w północnej części miasta, zajmując wydłużony 

pas tereny pomiędzy torowiskami. W skład zespołu zabudowy wchodzi budynek główny, budynki 

poczty, administracji i warsztatu oraz peron. Po północnej stronie torów znajduje się budynek 

nastawni. Wszystkie obiekty mają jednorodny charakter z ceglaną elewacją oraz odsłoniętą 

konstrukcją stalową i drewnianymi stropami.  

Wzorem Rumii pierwszym działaniem architektów było przywrócenie pierwotnego wyglądu 

budynków, a w szczególności hali głównej o charakterystycznym kolebkowym dachu, która miała 

być przekształcona na współczesną przestrzeń biblioteczną.  

                                                      

201 Nagroda Library Interior Design Awards jest nagrodą podwójną, którą przyznaje zarówno Światowe Stowarzyszenie 

Architektów Wnętrz (IIDA – International Interior Design Association) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek 

(ALA –American Library Association), które w szczególny sposób docenia sposób funkcjonowania i znajomość potrzeb 

współczesnej biblioteki. W walce o laur Stacja Kultura pokonała projekty z Kanady, Chin i USA. 
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Ceglane ściany zostały odczyszczone, a połacie dachu odnowione. Elementy, które to 

umożliwiały zostały z uwzględnieniem konserwatorskich zaleceń odnowione, a nowe wykonane z 

zachowaniem charakteru pierwotnego hali. Zabezpieczona i odrestaurowana została również stal 

widoczna w różnych częściach budynku. Wewnątrz można było zauważyć wiele detali związanych 

ze stalową konstrukcją budynku, charakterystyczne schody, gzymsy, drewniane belkowania. Halę 

główną zaaranżowana na foyer z kawiarnią oraz zaprojektowano antresolę w konstrukcji stalowej 

przeznaczoną z regałami na książki i miejscami do siedzenia. Przynależne bibliotece, wymagające 

wydzielenia pokoje zostały przeszklone, aby cała hala pozostawała w odbiorze wizualnie otwarta. 

Przedłużeniem czytelni jest zielony plac przed budynkiem.  

 
V.22. Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej–Chebziu (projekt Pracownia Autorska Architektoniczna 

Krzysztof Kulik) 

Pozytywny efekt realizacji w Rumii i Rudzie Śląskiej-Chebziu stał się impulsem do kolejnych 

adaptacji dworców np. w Pleszewie, Skawinie, Legionowie. W Stacji Muzeum w Warszawie 

przestrzeń biblioteczna towarzyszyła wystawienniczo-edukacyjnej. Nie wszystkie koncepcje 

przedstawiały wysoką jakość architektoniczną, ale pokazywały, że tego typu działanie przynosi 

wymierne korzyści zarówno dla instytucji, jak i lokalnej społeczności.  

Kolejnym wyraźnym trendem w adaptacji dworców kolejowych jest ich likwidacja w takiej 

formie, jakiej istniały i budowa większego obiektu handlowo-usługowego lub hybrydowego, który 

w swoim programie funkcjonalnym uwzględnia przestrzeń dla dworca – jest to hol z kasami, 

poczekalnią, często dostęp do sklepów ogólnobranżowych i punktów gastronomicznych. 

Wprowadzenie w takich budynkach przestrzeni bibliotecznej jest działaniem wychodzącym 

naprzeciw potrzebom użytkownika, gdyż stanowi ona atrakcyjniejszą alternatywę dla poczekalni - 

pozwala oczekującym na pociąg spędzić czas w komfortowym miejscu z dostępem do czasopism, 

książek i multimediów. Z drugiej strony umieszczenie instytucji kultury w przestrzeni handlowej 

jest działaniem wynikającym z chęci szerszego i łatwiejszego dostępu do młodego odbiorcy, 

zauważając, że wiele osób swój wolny czas spędza w tego typu wielkopowierzchniowych obiektach.  

Sopoteka (projekt Sikora Wnętrza) filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie to 

adaptacja lokalu usługowego w obiekcie Sopot Centrum. Nowoczesny budynek zagospodarował 

wcześniej zaniedbaną przestrzeń terenu nie tylko dworca, ale pasa wzdłuż torów. Obiekt ma 

charakter wielofunkcyjny, łącząc w jednej bryle część usługowo-handlową z dworcem kolejowym 

oraz urbanistycznie i architektonicznie z sąsiadującym hotelem. Lokalizacja w sąsiedztwie słynnego 

deptaku Bohaterów Monte Cassino sprawiła, że architekci z pracowni Proconcept zdecydowali się 

na realizację budynku otwartego na użytkownika, wchodząc w dyskurs z hermetycznym ideowym 

założeniem galerii handlowej, gdzie ruch kierowany jest do wnętrza, skąd dostępne są usługi. W 

przypadku tej inwestycji lokale są otwarte również od zewnątrz, dzięki czemu budynek zyskuje 

pierzejowy, miastotwórczy charakter. Ideę otwartość na odbiorcę podkreślają liczne przeszklenia, 

miejscami odsłonięte, a miejscami wycofane względem ażurowej, lekkiej fasady osłonowej. Część 

przynależna dla dworca również nie jest marginalizowana i ukryta, a stanowi integralną część 

funkcjonalną całego założenia obiektu. 



176 

 

Sopoteka zajmuje lokal na drugim piętrze. Otwarta przestrzeń biblioteczna widoczna jest 

przez przeszklenia z komunikacji ogólnej obiektu, a sama oferuje widok na pejzaż miasta. 

Architektom zależało, aby na stosunkowej małej sięgającej 650 m2 powierzchni umieścić kilka stref 

tematycznych, które uwzględniają różne możliwości korzystania z biblioteki, a jednocześnie 

pozostają ze sobą zintegrowane. Granice pomiędzy strefami są wydzielane w sposób subtelny, 

poprzez zmianę aranżacji, wykończenia posadzki lub inne przegrody, które nie stanowią wizualnej 

bariery i pozwalają eksplorować całą powierzchnię. Jedyne pomieszczenia, które zostały zamknięte 

w kubaturze to sanitarno-gospodarcze oraz biurowe dla pracowników. Pod względem aranżacji 

przestrzeń zrywa z zasadą tradycyjnej czytelni z równo ułożonymi regałami i stanowiskami do 

nauki, wprowadzając różnorodność i swobodę w strukturze czytelni.  

 
VI.23. Sopot Centrum (projekt Proconcept) + Sopoteka (projekt Sikora Wnętrza) 

Należy zauważyć, że dworce kolejowe potrzebują zredefiniowania swojego znaczenia w 

mieście i funkcja biblioteki poprzez jej otwarty i dostępny charakter oraz rolę integrującą lokalną 

społeczność ma szansę w tym pomóc. Przykłady pokazują, że jest to korzyść obopólna, gdyż 

industrialny charakter hal dworcowych stanowi inspirujące pole do działania dla projektantów, 

czego jest widoczna popularność realizacji, a stacje kolejowe zyskują nowe życie.  
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2. Skala realizacji 

W zależności od lokalizacji, potrzeb społecznych i możliwości ekonomiczno-politycznych 

danej instytucji powstają obiekty o różnej skali realizacji. Budynki bibliotek to zarówno duże 

kubatury mieszczące tzw. biblioteki główne lub centralne zlokalizowane w największych miastach, 

jak i mniejsze instytucje, które często w skromniejszy sposób realizują program funkcjonalny.  

Sposób realizacji uzależniony jest od czynników ekonomicznych, jak również potencjału 

gospodarczego i polityki danego państwa, co może być widoczne w podejściu do funkcjonowania 

instytucji. W efekcie powstają budynki różniące się powierzchnią, budżetem oraz w odmienny 

sposób podejmujące zagadnienie współczesnej przestrzeni bibliotecznej.  

Aby usystematyzować skalę realizacji bibliotek autor przyjął podział na wielkość 

powierzchni użytkowej budynków, która jest analizowana względem wyróżnionych typów 

funkcjonalnych (monobiblioteka, Centrum Kultury, obiekt hybrydowy, inny) celem zbadania, jakie 

budynki były najczęściej realizowane w XXI w.  

Udział budynków w odniesieniu do przyjętej typologii funkcji obrazuje wykres nr 4. Można 

zauważyć, że najpopularniejszym programem funkcjonalnym jest Centrum Kultury. Zrealizowane 

w tym typie obiekty to ponad połowa (58%) badanych obiektów.  

 

Wykres 4. Typologia funkcji analizowanych obiektów 

 
 

Skala realizacji biblioteki, biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową:202 

 

 Bardzo mała – powierzchnia poniżej 1000 m2 

 Mała – powierzchnia pomiędzy 1000 – 2000 m2 

 Średnia – powierzchnia pomiędzy 2000 – 4000 m2 

 Duża – powierzchnia pomiędzy 4000 – 8000 m2 

 Bardzo duża – powierzchnia ponad 8000 m2 

 

 

                                                      

202 Wielkość powierzchni użytkowej budynku na podstawie informacji dostępnych w literaturze lub na stronach 

internetowych serwisów / firm architektonicznych. W przypadku obiektów hybrydowych brana pod uwagę jest 

powierzchnia całego budynku – biblioteka jest integralną częścią skali realizacji całej inwestycji.  
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Wykres 5. Skala realizacji analizowanych obiektów 

 

Efektem analizy skali realizacji (wykres nr 5) jest stwierdzenie, że procentowy udział budowy 

obiektów o różnych skalach we wskazanej grupie badawczej jest porównywalny a więc rozwój 

infrastruktury bibliotek następuje harmonijnie. Największą grupę (ok. 29%) tworzą budynki o 

powierzchni pomiędzy 2000, a 4000 m2, a więc w średniej skali realizacji. Kolejna grupa to budynki 

o małej skali i powierzchni w przedziale 1000 i 2000 m2. W przypadku pozostałych realizacji 

procentowy udział jest porównywalny i waha się pomiędzy 15, a 18 %. Analizując skalę realizacji 

kontekście przedziału czasowego pozwala zauważyć, że prognozą na przyszłość jest dalszy wzrost 

budownictwa w skalach małej i średniej, a zmniejszenie się ilości obiektów o bardzo dużej skali. 

Jednocześnie największe budynki to z reguły obiekty hybrydowe, gdzie biblioteka stanowi jedynie 

fragment całego programu użytkowego.  

 

Szczegółowa analiza zawarta jest w dalszej części podrozdziału w odniesieniu do 

poszczególnych skal realizacji.  

Wykres 6. Obiekty bardzo małej skali realizacji w odniesieniu do typologii funkcji 

 

Pierwsza grupa (wykres nr 6) to bardzo małe biblioteki, których wielkość nie przekracza 1000 

m2 (27 obiektów)  – są to filie biblioteczne w małych miastach i obszarach wiejskich. Ze względu 

na wielkość są to zarówno monobiblioteki (12 obiektów), jak obiekty przyjmujące funkcje Centrum 

Kultury (11 obiektów) a więc pojawiają się zarówno sale spotkań, przestrzenie wystaw, jak i małe 

sale wielofunkcyjne.  
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Narzucona niewielka powierzchnia użytkowa, a jednocześnie oczekiwanie, aby projekt 

wypełniał zadania współczesnej biblioteki zmusza architektów do szukania rozwiązań 

pozwalających na maksymalne wykorzystanie przestrzeni z możliwością jej różnorodnego 

wykorzystania.  

W grupie znajdują się zarówno budowane od podstaw obiekty, jak i przebudowy. Atrakcyjny 

nowy budynek to niewielka, bo zaledwie sięgająca 300 m2 powierzchni biblioteka w Veggiano 

(projekt MIDE architetti) zlokalizowana na zielonym skwerze w niewielkiej włoskiej miejscowości, 

wśród niskiej zabudowy jednorodzinnej. Do skali i formy zabudowy nawiązuje nowoczesną 

interpretacją tradycyjnej bryły stodoły.  

Wnętrze budynku to jedna przestrzeń z podziałem na strefę wejściową, rzędy regałów i kilka 

stanowisk czytelniczych. Jedyne pomieszczenia zamknięte to toalety z magazynem i schodkami na 

niewielką antresolę z pokojem socjalnym dla pracowników.  

Przykładem inspirującej przebudowy jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. W. Bazielicha w Starym Sączu (projekt 55 Architekci) zrealizowana w ramach rozbudowy 

wzniesionej w początkach XX wieku podmiejskiej willi. Historyczny budynek został starannie 

odrestaurowany, a zanim pojawiła się nowa bryła – rozbudowa we współczesnej formie, 

jednocześnie otwartej na przylegający obszarowi park. Nowa struktura składa się z zestawionych ze 

sobą dwóch form archetypicznych, które odnoszą się swoim gabarytem do typowej zabudowy 

wiejskiej. Na piętrze znalazło się miejsce na niewielką salę wielofunkcyjną.   

Wyjątkowym obiektem jest Pélissanne Media Library (projekt Dominique Coulon et 

associés), gdzie nowa bryła jest efektem rozbudowy historycznej kamienicy, jednocześnie otwarta 

jest na sąsiadujący park miejski. Jest równocześnie przykład bardzo dobrego podejścia do 

rozbudowy przy bardzo małej pod względem powierzchni skali realizacji. W istniejącym budynku 

znalazły swoje miejsce pomieszczenia wymagające wydzielenia – administracja, sale spotkań, a w 

nowy to otwarta przestrzeń czytelni, która zorganizowana została wokół monumentalnego drzewa.  

Trzy biblioteki w grupie są niestandardowe i trafiły do grupy innych obiektów, które 

wymykają się jednoznacznej kwalifikacji. Są to biblioteka na świeżym powietrzu w Magdeburgu 

(projekt KARO Architecten) oraz dwie aranżacje powierzchni komercyjnej w budynkach handlowo-

usługowych: Sopoteka w Sopocie (projekt Sikora Wnętrza) i Grafit we Wrocławiu (projekt Grupa 

Synergia).  

Jeden obiekt w grupie ma charakter hybrydowy – jest to jednakże ciekawy przykład budynku 

WISTIK Library & Kindergarten w Lokeren (projekt TOOP architectuur i Steven Vandenborre 

Architects) łączącego przedszkole z niewielką ogólnodostępną biblioteką w formie otwartej czytelni 

z wolnym dostępem do zbiorów. Przestrzeń dla dzieci wieczorami lub w weekendy staje się 

miejscem spotkań i warsztatów dla użytkowników biblioteki.  

Wykres 7. Obiekty małej skali realizacji w odniesieniu do typologii funkcji 
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Drugą grupę (wykres nr 7) tworzą budynki małe o skali pomiędzy 1000 – 2000 m2 (35 

obiektów), zlokalizowane zarówno w centrach mniejszych miast, jak i na peryferiach większych, 

gdzie najwięcej zrealizowanych budynków ma funkcję Centrum Kultury (28 obiektów), następnie 

są monobiblioteki (5 obiektów).  

Mała skala realizacja pozwala na udane wprowadzenie dodatkowych funkcji kulturalnych. 

Ciekawym przykładem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze (projekt ISBA Grupa 

Projektowa), gdzie na powierzchni niespełna 960 m2 udało się wprowadzić szeroki hol, który 

pozwala organizować wystawy, jest jednocześnie kawiarnią i foyer wysokiej sali wielofunkcyjnej. 

Z holu możemy dostać się do sal warsztatowych, pomieszczeń administracji i czytelni. Wszystkie 

pomieszczenia są kompaktowe, ale poszerzają funkcjonalność obiektu, zachowując skromną skalę.  

Obiekt Public Library Zoersel (projekt OMGEVING Architecture) wyróżnia odwzorowanie 

typowego układu belgijskich domów widoczne w podziale bryły na mniejsze sekcje, zarówno w 

rzucie, jak i w przestrzennej strukturze, jednocześnie wnętrze jest niemal w całości otwarte i 

przeznaczone czytelniom.  

Dwa budynki w ramach grupy są zrealizowane, jako obiekty hybrydowe – w tym przypadku 

są to inspirujące projekty. Pierwszym jest przebudowa dawnego budynku drukarni De Drukkerij - 

Nijmegen Public Library (projekt EVA architecten) na funkcje biblioteki i restauracji, a jednocześnie 

przestrzeni wielofunkcyjnej służącej lokalnej społeczności. Drugi projekt Miejska Biblioteka 

Publiczna w Rokietnicy (projekt Dominik Banaszak) to nowa kubatura powiązana funkcjonalnie z 

sąsiadującym obiektem sportowym, gdzie znajduje się Gminny Ośrodek Kultury. Parter budynku 

został przeznaczony na wynajem, jako powierzchnia komercyjna i aktualnie zajmują go usługi 

gastronomiczno-handlowe. Biblioteka znajduje się na piętrze, ma charakter dużej otwartej 

przestrzeni, a poprzez wielofunkcyjne sale uzupełnia zarówno potrzeby przestrzeni bibliotecznej, 

jak i istniejącego budynku.  

Wykres 8. Obiekty średniej skali realizacji w odniesieniu do typologii funkcji 

 

Trzecia grupa ma najwięcej bibliotek (48 obiektów) i są to obiekty średniej wielkości, 

pomiędzy 2000 – 4000 m2 (wykres nr 8). Powierzchnia pozwala na wprowadzenie najbardziej 

popularnego programu funkcjonalnego przyjmującego funkcje Centrum Kultury (31 obiektów) lub 

jest częścią większego budynku hybrydowego (13 obiektów). Obiekty w tej grupie są bardzo 

zróżnicowane pod względem podejścia do formy i funkcji, większość posiada salę wielofunkcyjną, 

niektóre audytoryjną.  

Monobiblioteki, które nie posiadają rozbudowanego programu funkcjonalnego to 4 obiekty, 

jednocześnie są to przykłady bibliotek zachowujących tradycyjną formę architektoniczną. Miejska 

Biblioteka Publiczna w Lublinie (projekt Stelmach i partnerzy) wykorzystuje motyw kolumnady, 

nawiązujący do świątyń greckich. Z kolei biblioteka publiczna w Rottenburgu (projekt harris + 

kurrle architekten bda) swoją formą nawiązuje do typowej kamienicy miejskiej, gdzie w parterze są 

funkcje kulturalno-usługowe, a na piętrach znajdują się kolejne czytelnie.  
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Potencjał średniej skali realizacji wykorzystują budynki o funkcji centrum Kultury. Biblioteka 

Nordvest w Kopenhadze (projekt COBE) to efektowna bryła – rozbudowa istniejącego Centrum 

Kultury - składająca się z nałożonych na siebie prostopadłościennych brył, kryjących w sobie różne 

funkcje czytelnicze, socjalne, kulturalne.  

Na samej górze, najwyższa forma kryje w sobie wysoką przestrzeń wielofunkcyjną. 

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant w Chelles (projekt Atelier Novembre Architecture) to budynek, 

który w metrażu ok 3500 m2 oprócz funkcji bibliotecznej wprowadza dużą salę audytoryjną, co 

wyróżnia projekt na tle pozostałych. Czytelnia zajmuje drugie skrzydło obiektu i otwarta jest na 

kameralny dziedziniec.  

Budynki hybrydowe w ramach tej grupie to przeważnie integracja funkcji bibliotecznej z inną 

kulturalną, muzyczną, czy muzealną, jak w przypadku Cultural Center at Saint Germain lès Arpajon 

(projekt Ateliers O-S Architectes) czy urzędem lub inną funkcją miejską na przykładzie Library, 

Game Library & Municipality Administration w Spiez (projekt Bauzeit architekten). Oba budynki 

łączy podobne podejście do formy, wykorzystującej atrakcyjny, zielony kontekst lokalizacji oraz 

analogiczny modularny sposób kształtowania fasady. Czytelnie mają charakter otwartej przestrzeni, 

która jednocześnie jest częścią foyer budynku.  

Wykres 9. Obiekty dużej skali realizacji w odniesieniu do typologii funkcji 

 

Czwarta grupa obejmuje 30 obiektów (wykres nr 9) o dużej skali, a więc powierzchni 

zawierającej się w przedziale 4000 – 8000 m2, najczęściej zlokalizowanych w większych miastach. 

Wraz ze skalą rośne również nie tylko powierzchnia czytelni, ale i stopień złożoności funkcji, która 

w szerszym zakresie obejmuje przestrzenie kulturalno-artystyczne. W grupie nie ma monobibliotek 

i przeważają budynki, które posiadają nie tylko program funkcjonalny odpowiadający Centrum 

Kultury, ale w wielu przypadkach przyjmują taką nazwę (19 obiektów). Budynki hybrydowe 

stanowią liczbę 11 obiektów, a funkcje z którymi połączona jest biblioteka są znacznie bardziej 

zróżnicowane – są to nie tylko funkcje kultury, ale również sportowo-rekreacyjne. Referencyjnym 

obiektem hybrydowym jest budynek Hebburn Central (projekt Faulkner Browns Architects), gdzie 

biblioteka uzupełnia funkcje basenu i sali gimnastycznej.  

Większe biblioteki powstają przede wszystkim w centrach miast, gdzie spodziewany ruch 

odwiedzających jest znacznie większy, a i oferta musi być o wiele bardziej złożona i skupiona na 

innych potrzebach, niż w przypadku obiektów małych. Obiekty kultury w miastach konkurują ze 

sobą. Biblioteki także biorą w tym udział, starając się nie tylko o efektywną, ale i efektowną 

przestrzeń, która ma szansę zaistnieć w świadomości mieszkańców.  

Przykładem biblioteki, która jest funkcją przewodnią, ale uzupełnioną o dodatkowe 

kulturalno-artystyczne jest Lochal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & 

Roos architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo), efektowna przebudowa hali przemysłowej. 

Adaptacja obiektów postindustrialnych przyciąga aktualnie przede wszystkim młodych 

użytkowników, często niezainteresowanych książką. Obiekt zyskał uznania w środowisku 

architektonicznym i trafił na krótką listę nominacji do nagrody Mies van Der Rohe Award 2021.  
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Wykres 10. Obiekty bardzo dużej skali realizacji w odniesieniu do typologii funkcji 

 

Ostatnią piątą grupę 26 obiektów (wykres nr 10) tworzą budynki bardzo duże, których skala 

przekracza 8000 m2 (26 obiektów) realizowane w centrach największych miast o dużym znaczeniu 

gospodarczo-politycznymi. W ramach grupy najwięcej realizowanych jest obiektów hybrydowych 

(14 obiektów) i są one zróżnicowane zarówno w tym, jakie funkcje łączą oraz jak kształtuje się ich 

forma architektoniczna.  

Przykładem inwestycji, która jest bardzo złożonym pod względem funkcjonalnym obiektem 

jest Culture Complex De Nieuwe Kolk w Assen (projekt De Zwarte Hond), który skrywa w swojej 

kubaturze bibliotekę, mediatekę, kino, teatr, biura i mieszkania. Po wejściu do budynku znajdziemy 

się w ogromnej przestrzeni w której zawieszone zostały różnej wielkości bryły (m.in. z salą 

audytoryjną) i antresole z czytelniami, dostępne schodami.  

Duża skala pozwala na łączenie ze sobą funkcji, które mogłyby działać osobno i posiadać 

odrębny budynek, jednakże umieszczenie ich razem pozwala na oszczędność miejsca, ale również 

na ich lepsze funkcjonowanie w powiązanie z podobnymi np. łącząc akademię sztuki z przestrzenią 

wystawienniczą. Zlokalizowany w pobliżu rzeki Culture House Eemhuis (projekt Neutelings 

Riedijk Architects) na styku pomiędzy zabudową mieszkalną, a historycznym centrum Amersfoort 

wyróżnia się wyrazistą formą w której widoczne są trzy wystające bryły, osadzone na wspólnej 

bazie, wprost odnoszące się do różnorodności kryjących się wewnątrz funkcji: biblioteki miejskiej, 

centrum wystawienniczego, archiwum dziedzictwa narodowego, akademii sztuki oraz szkoły tańca.  

Budynki przyjmujące funkcje Centrum Kultury (8 obiektów) posiadają również różnorodny 

charakter. Są wśród nich przebudowy historycznych budynków w które wpisane są nowe kubatury 

obejmujące sale audytoryjne (adaptacja budynku poczty w Utrechcie, projekt Zecc Architecten + 

Rijnboutt), nowoczesne rozbudowy istniejących obiektów kultury (hol nowej bryły biblioteki w 

Birmingham, projekt Mecanoo jest połączony z foyer The Repertory Theatre), jak i zbudowane od 

podstaw obiekty o rozbudowanym programie funkcjonalnym łączącym w sobie przestrzenie 

socjalne, kulturalne i artystyczne (Bibliothèque Alexis de Tocqueville w Caen w Caen, projekt OMA 

+ Barcode Architects).  

Najrzadziej pojawiają się monobiblioteki – są to zaledwie 4 obiekty, a 3 z nich to przebudowy 

i rozbudowy obiektów historycznych zrealizowane celem zwiększenia przestrzeni czytelniczej. 

Przykładem rozbudowa biblioteki w Warszawie przy ul. Koszykowej (projekt Bulanda Mucha 

Architekci) w ramach istniejącej struktury. Budynek przez swoją lokalizację jest przede wszystkim 

odwiedzany przez środowisko akademickie i jego przebudowa była przez długi czas oczekiwana. 

Architekci zdecydowali się zabudować historyczne dziedzińce, skupiając się przede wszystkim na 

rozwiązaniach zwiększających funkcjonalność budynku, aby mógł przyjąć większą liczbę 

użytkowników.  

Pomimo różnic w skali realizacji należy zauważyć, że niezależnie od wielkości budynku 

współczesnym oczekiwaniem instytucji jest uwzględnienie w programie funkcjonalnym przestrzeni 

dla spotkań i realizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych.  
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W przypadku dużych budynków odbywa się to na dużą skalę, są to sale wielofunkcyjne, 

audytoryjne i towarzyszące czytelniom miejsca spotkań lub wypoczynku, ale nawet mniejsze 

obiekty posiadają przestrzeń, która pozwala na elastyczne i różnorodne wykorzystanie. W kilku 

przykładach przy niewielkiej powierzchni udało się osiągnąć kompromis względem pomniejszenia 

innych powierzchni, aby móc wprowadzić wydzieloną małą salę umożliwiającą organizację zajęć, 

czy prezentacji multimedialnej. 

 

Analizowany materiał pozwala zauważyć, że najwięcej jest realizowanych budynków o 

średniej skali. Jest to odwrót od instytucji, która kojarzona była z monumentalnymi gmachami, 

ciągnącymi się korytarzami i amfiladowymi pokojami z głęboko osadzonymi rzędami stanowisk 

czytelniczych. Nowe realizacje większych budynków są rzadkie, dotyczą największych miast, a 

wiele dużych inwestycji to obiekty łączące w sobie inne funkcje, sale widowiskowe, urzędy, 

infrastrukturę sportową, a sama przestrzeń biblioteczna nie posiada w ramach tej struktury większej 

powierzchni, niż w przypadku budynków realizowanych, jako biblioteki średniej lub małej skali.  
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2.1. Biblioteki do 1000 m2 – mała skala, maksymalna efektywność 

Kryzys czytelnictwa oraz spadające zainteresowanie korzystaniem z bibliotek sprawiło, że na 

początku XX wieku wiele budynków zostało zamkniętych, a także zaczęto zastanawiać się nad 

ograniczeniem ich powierzchni. W efekcie pojawiły się nowe budynki w małej skali, która była 

dostosowana do potrzeb społecznych i polityki regionalnej instytucji. W analizowanej grupie 

badawczej znalazło się 27 obiektów, których powierzchnia użytkowania nie przekracza 1 000 m2. 

Małe biblioteki powstają w mniejszych miejscowościach, lub jako filie na peryferiach większych 

miast i obszarach wiejskich.  

Médiatheque de Monterblanc (projekt Studio 02) to jeden z przykładów małej, sięgającej 450 

m2 biblioteki, usytuowanej w centrum niewielkiego miasta. Forma budynku zdecydowanie 

wyróżnia się na tle sąsiedniej, tradycyjnej zabudowy śródmiejskiej, ale jednocześnie poprzez 

gabaryt zachowuje relacje przestrzenne z sąsiadującymi budynkami. Biblioteka zlokalizowana 

została na narożniku działki o zróżnicowanej topografii. Uzyskanie jednego poziomu budynku było 

możliwe poprzez wprowadzenie cokołu, który równocześnie był okazją poprzez zastosowany 

kamień do nawiązania dialogu z lokalną architekturą. Sama kubatura budynku ma współczesny, 

modernistyczny charakter, eksponuje konstrukcję słupów i stropów, pomiędzy którymi znajdują się 

przeszklenia lub okładzina drewniana. Przeszklenia pozwalają zajrzeć do wnętrz, ale również 

oferują widoki na życie miasta. Prostota bryły przekłada się na minimalistyczny charakter wnętrz. 

Mimo tego, że budynek jest parterowy to część kubatury wydaje się mieć dwie kondygnacje, ale w 

efekcie jest to strefa czytelni. Wnętrze budynku to otwarta przestrzeń łącząca strefę wejściową, tzw. 

strefę spotkań i czytelnię, która w efekcie pozwala na różnorodne jej wykorzystywanie. W ramach 

rzutu wprowadzone zostało zielone patio doświetlające kącik dziecięcy oraz pokoje administracji.    

 
VI.24. Médiatheque de Monterblanc (projekt Studio 02) 

Wiele małych bibliotek zlokalizowanych jest na peryferiach miasta, ale w miejscach 

strategicznych, umożliwiając dostęp do kultury dla lokalnej społecznością. 

Miejska Biblioteka Publiczna Wesoła (projekt +48 Architekci) to jeden z oddziałów 

dzielnicowych w Warszawie, która została zlokalizowana przy budynku szkoły z którą współdzieli 

niewielki hol wejściowy, ale w swojej formie i funkcji zachowuje autonomię. Wyzwaniem dla 

architektów było uzyskanie oczekiwanej funkcjonalności na dostępnej niespełna 400 metrowej 

powierzchni. Obiekt miał służyć lokalnej społeczności, więc istotne było uwzględnienie w 

programie zarówno czytelni, jak i sal warsztatowych. Było to możliwe, przy oryginalnym podejściu 

do bryły, która w jednej części była wyższa i miała asymetryczny dwuspadowy dach pod którym 

została wprowadzona niewielka antresola, co pozwoliło znaleźć miejsce na dwie sale. Jednocześnie 

antresola posiada niewielką galerię, która otwiera się widokowo na czytelnię. Aby stworzyć iluzję 

większej przestrzeni, niż w rzeczywistości wzdłuż spadku dachu architekci wykonali strukturę 

kolebkową, której pociągła linia wydłuża wizualny odbiór czytelni. Czytelni to jedna przestrzeń 

łącząca strefę wejściową, ladę recepcji, rzędy regałów i strefę czytelnika, która jest widoczna z 

zewnątrz poprzez duże przeszklenie w elewacji. Jest to świadome nawiązanie do witryny sklepowej, 

gdzie ofertą jest kultura. Pozostałe elewacje nie posiadają okien, a na jednej z nich znalazł się neon 

utrzymany w estety retro i nawiązujący z kolei do podobnych stosowanych w warszawskich 

bibliotekach do lat 60. XX w.  
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VI.25. Miejska Biblioteka Publiczna Wesoła (projekt +48 Architekci) 

Kolejnym przykładem Condeixa Public Library (projekt Architekt Sitios e Formas), którego 

usytuowanie w pobliżu budynków zarówno edukacyjnych, jak i mieszkalnych pozwoliło 

przyciągnąć do siebie różne grupy wiekowe. Nieco większa powierzchnia, sięgając ok 860 m2 

pozwoliła na wydzielenie w ramach układu dwóch przestrzeni czytelniczej i wielofunkcyjnej, która 

stanowić ma miejsce spotkań, warsztatów, czy prezentacji. Podobny program funkcjonalny przyjęty 

został w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Supraślu (projekt Prosper S.C. Piotr Łodziński, Zbigniew 

Baum), gdzie w parterze swoje miejsce znalazła otwarta przestrzeń biblioteki, a na piętrze przestrzeń 

wystawowa i sala wielofunkcyjna.  

Obiekt w Supraślu został zrealizowany, jako rozbudowa istniejącego Centrum Kultury i 

Rekreacji. Przeniesienie zbiorów do nowego budynku związane było z brakiem miejsca w 

dotychczasowej siedzibie biblioteki, a także z chęci poszerzenia oferty kulturalnej i dostosowania 

jej do potrzeb współczesnego odbiorcy. Kubatura o wysokości dwóch kondygnacji została 

zlokalizowana na działce wśród tradycyjnej zabudowy miasta i poprzez zastosowaną ceglaną 

elewację kontynuuje estetykę sąsiedniego budynku z którym połączona jest poprzez szklany łącznik. 

Biblioteka w swojej zasadniczej części do otwarta przestrzeń czytelni z wydzielonym kącikiem 

dziecięcym. W centralnej jej części znajduje się otwór w stropie, który pozwala zobaczyć piętro 

antresoli, na której znalazło się miejsce na ekspozycję muzeum miejskiego. Z galerii można przejść 

do sali wielofunkcyjnej.  

 
VI.26. Biblioteka Publiczna w Supraślu w Polsce (projekt Prosper S.C. Piotr Łodziński, Zbigniew 

Baum) 

Obszarami, dla których małe budynki bibliotek są wystarczające w swojej skali to przede 

wszystkim region wiejski. Jest wiele przykładów, które w oryginalny i kreatywny sposób podchodzą 

wówczas do funkcji i formy. Atrakcyjny budynek może stać elementem dyskusji, przyciągać 

nowych odbiorców, a także zyskać rozgłos w mediach. Aktywizacja mniejszych społeczności jest 

jednym również jednym z założeń zrównoważonego rozwoju. Dzięki sukcesywnie zwiększanej 

liczbie bibliotek wiejskich, poszerza się dostępność oferty kulturalnej dla lokalnych społeczności.  
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Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu (projekt pracownia 55) 

jest przykładem instytucji, która w ostatnich latach dynamicznie rozwija swoją infrastrukturę, 

uwzględniając modelowy program funkcjonalny obejmujący zarówno czytelnię, jak i salę 

wielofunkcyjną przy powierzchni sięgającej ok. 500 m2, a przy tym mocno osadzonym pod 

względem formy w regionalnym krajobrazie. Pracownia 55 architekci zrealizowała trzy budynki, w 

tym przebudowę wzniesionej w początkach XX wieku willi adwokata Edwarda Seuchtera na 

potrzeby głównego budynku w Starym Sączu oraz budowę nowych obiektów w Gołkowicach 

Górnych i Przysietnicy.  

Najnowszą realizacją jest biblioteka w Przysietnicy, której forma odnosi się do górskiego 

pejzażu w którym usytuowany został budynek. Rysunek pasma gór widoczny jest w kształcie 

elewacji oraz frontowym przeszkleniu. Druga elewacja odznacza się charakterystyczną drewnianą 

pergolą, kryjącą taras widokowy. Kolejnym widocznym elementem wizualnym jest zastosowanie 

koloru pomarańczowego, który pojawia się w ślusarce fasady oraz w zróżnicowanej kolorystyce 

wykończenia wnętrz i umeblowania.  

Pod względem funkcjonalnym obiekt składa się z dwóch stref. Strefa wejściowa jest 

jednocześnie otwartą przestrzenią czytelni wysoką na dwa poziomy z okalającą ją galerią pod którą 

ukryta jest strefa dziecięca. Druga strefa to sala wielofunkcyjna z płaską podłogę, do której można 

przejść z czytelni, ale również przez osobne wejście bezpośrednio z zewnątrz.  

 
VI.27. Biblioteka w Przysietnicy w Polsce - filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Starym Sączu (projekt 55 Architekci) 

Inspirującym przykładem kompaktowego podejścia do programu funkcjonalnego Centrum 

Kultury w obszarze wiejskim jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze (projekt ISBA 

Grupa Projektowa), której powierzchnia zamyka się w 1 000 m2.  

Budynek został zrealizowany w sąsiedztwie szkoły, stąd program miał uwzględniać również 

potrzeby dzieci i młodzieży. Bryła zwraca uwagę przede wszystkim masywną drewnianą bryłą 

nadwieszoną nad przeszklonym parterem. W swojej formie nawiązuje ona, podobnie jak obiekt z 

Przysietnicy do górskiego pejzażu. Chociaż budynek jest parterowy to poprzez tą bryłę wydaje się 

mieć dwa poziomy, a w efekcie pozwala ukryć wysokość znajdującej się wewnątrz sali 

wielofunkcyjnej. Główne wejście do budynku znalazło się vis a vis elewacji szkoły. Długi hol jest 

przestrzenią wystawienniczą i kawiarnią, której zaplecze zamknięte zostało w kontrastowej obłej 

formie, a także posiada dwa wydzielone pokoje biurowe. Umożliwia także dostęp do trzech 

głównych stref budynku, czytelni na wschodzi, sali wielofunkcyjnej w środku i zespołu sal 

warsztatowych od zachodu.  

Architektom zależało, aby budynek podkreślał swoją otwartość, wszystkie przestrzenie były 

widoczne z zewnątrz i eksponowały aktywność w środku, stąd elewacje są przeszklone, a do 

każdego pomieszczenia można wejść od zewnątrz. Kubatura czytelni wykorzystana została na 

wprowadzenie dodatkowej kubatury, która kryje w sobie salę komputerową, ale również pozwala 

wejść na jej strop do kameralnej przestrzeni czytelniczej. 
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VI.28. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze w Polsce (projekt ISBA Grupa Projektowa) 

Inne małe budynki odnoszące się bezpośrednio do architektury regionalnej to Veggiano Public 

Library (projekt MIDE architetti), zrealizowany w inspiracji archetypem stodoły oraz The Library 

Stanbridge Mill (projekt Crawshaw Architects) i Public Library Kressbronn (projekt Steimle 

Architekten) które pokazują różne podejście do współczesnej przebudowy historycznej stodoły.  

Małe budynki biblioteki są także okazją do kreatywnego podejścia do projektowania. 

Widoczne jest ono zarówno w podejściu do funkcjonalności obiektu, gdzie duże znaczenie ma 

efektywność dostępnej przestrzeni, jak i formie, gdzie mniejsza skala pozwala zrealizować budynek, 

jako efektowny pawilon. Ze względu na ograniczoną powierzchnię główną ideą małych obiektów 

jest elastyczność aranżacji. Zmiany umeblowania, możliwość przesuwania regałów, składania foteli 

i stołów to proste sposoby na zmianę czytelni w miejsce spotkań lub prezentacji.  

Przykładem elastycznego podejścia do przestrzeni wewnętrznej, zamkniętej jednocześnie we 

współczesnej, rzeźbiarskiej formie jest Promille Public Library (projekt Tank Architects). Bryła 

niewielkiej, sięgającej 600 m2 biblioteki zdecydowanie wyróżnia się na tle tradycyjnej ceglanej 

zabudowy małej francuskiej miejscowości. Odrębność wizualna jest szczególnie widoczna, gdyż 

przywodząca na myśl origami forma została zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie typowej 

miejskiej kamienicy. Odgięcia drewnianych płaszczyzn odsłaniają i zarazem doświetlają wnętrze, 

który ma dwa poziomy. Parter to otwarta przestrzeń strefy wejściowej i czytelni z wnękami wzdłuż 

jednej ze ścian na miejsca spotkań. Jedyne wydzielone pomieszczenia to sanitarne i magazyn. Piętro 

ma charakter przestrzeni warsztatowej i dodatkowo ma dostęp do tarasu na dachu budynku. 

 
VI.29. Proville Public Library (projekt Tank Architects) 

Obiekt Sant Josep Library (projekt Ramon Esteve Estudio) zachowuje taką samą 

powierzchnię, jak obiekt w Proville, ale posiada zupełnie inne podejście do formy i organizacji 

przestrzennej budynku z uwzględnieniem wydzielonej przestrzeni wielofunkcyjnej. Inspiracja 

naturą widoczna jest w formie i układzie przestrzennym bryły.  

Prostopadłościenna bryła przecięta została dwiema organicznymi osiami. Tworzą one 

szczeliny w bryle, w które wnikają drzewa. Przepływając przez wnętrze, wydzielają przestrzenie 

biblioteki i spotykają się w centralnym lobby. Ściany zewnętrzne bryły są wykonane z betonu 

architektonicznego z widocznym szalunkiem drewnianym. Przeszklenia wprowadzone zostały w 

szczelinach bryły – wielokątnych dziedzińcach, które zapewniają intymność przestrzeni 

wewnętrznej i oferują widok na otoczenie.  
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Obłe ściany są kontynuowane we wnętrzu, wydzielając cztery zasadnicze strefy biblioteki, 

trzy czytelnie i przestrzeń wielofunkcyjną. W kontraście do prostokreślnego odbioru bryły z 

zewnątrz wydzielające ścianki mają miękką, organiczną formę. Od strony czytelni wzdłuż ścian 

zostały wprowadzone wzdłuż nich regały na książki. Odniesienia do obłych form widoczne są w 

świetlikach oraz niektórych meblach.  

 
VI.30. Sant Josep Library (projekt Ramon Esteve Estudio) 

Elastyczność w użytkowaniu biblioteki jest szczególnie ważna w obiektach o małej 

powierzchni, gdzie duże znaczenie ma wykorzystanie każdego dostępnego metra kwadratowego. 

Obiekt East Street Library w Anglii (projekt We Made That) to przebudowa pochodzącej z lat 60. 

biblioteki z niewielką, ale efektowną rozbudową. Nowa kubatura to prosta forma geometryczna 

podkreślona wystającą, przypominającą wieżę bryłą. Ten element wieczorem rozświetla się, budząc 

skojarzenia zarówno z lampionem, jak i latarnią, przyciągając mieszkańców.  

Charakterystyczne dla budynku jest również użycie czerwonego koloru, który jest kolorem 

okładziny nowej fasady, ślusarki w części istniejącej oraz pojawia się, jako akcent we wnętrzach.  

Po modernizacji wnętrze istniejącego budynku i rozbudowy stanowią jednolitą i spójną całość tak 

pod względem funkcjonalnym, jak i uzyskanej poprzez stosowanie sklejki estetyki wnętrz. 

Architekci zachowali istniejące wydzielone pomieszczenia pracowników, a pozostała powierzchnia 

to otwarta przestrzeń czytelni, jednocześnie meble i wyposażenie łatwo się składa i magazynuje, aby 

uzyskać potencjał zmian jej aranżacji.  

 
VI.31. East Street Library w Anglii (projekt We Made That) 
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Współczesna biblioteka to nie tylko funkcja stricte biblioteczna, ale również kulturalna o 

szerokim działaniu społecznym. Determinantem powstania małych placówek są często ograniczenia 

budżetowe i względy ekonomiczne, ale również dopasowanie do potrzeb społeczności.  

W przypadku obszarów wiejskich czy peryferii miejskich z reguły wystarcza mniejsza 

powierzchnia użytkowa, zachowująca wszystkie oczekiwane funkcje programu. Tak więc 

czytelniom towarzyszą sale spotkań lub wielofunkcyjne. Popularnym rozwiązaniem dla małych 

obiektów jest potencjał zmian w obrębie czytelni, umożliwiający przekształcenie pomieszczenia w 

salę spotkań. Przedstawione przykłady pokazują, że mała skala pozwala na zrealizowanie 

efektywnej funkcjonalnie i atrakcyjnie w formie przestrzeni bibliotecznej.  
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3. Nowy program funkcjonalny 

Zmiany technologiczne i cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przełomie XX i XXI wieku miały 

wpływ na program funkcjonalny i organizację przestrzenną biblioteki. Współczesna instytucja 

zyskała nowe role, a więc poszerzyła swoją funkcjonalność. Można uznać, że realizuje program 

konkurencyjny dla wielu podobnych obiektów publicznych. Czytelnie zmieniły swój charakter pod 

względem aranżacji i estetyki, niektóre pomieszczenia i przestrzenie przestały być potrzebne, a w 

ich miejsce pojawiły się nowe.  

Po okresie dynamicznej komputeryzacji bibliotek, jaki nastąpił w początkach lat 90. gdy w 

aranżacji czytelni stanowiska czytelnicze wyposażano w komputery stacjonarne, ten trend w wieku 

XX został zatrzymany, a współczesne aranżacje rzadko już taki wymóg uwzględniają. Nie ma już 

także potrzeby udostępnienia tradycyjnej formy wyszukiwania publikacji, coraz rzadziej we foyer 

biblioteki pojawiają się nawet miejsca z komputerami, umożliwiającymi wyszukiwanie na miejscu. 

Upowszechnienie Internetu i łatwy dostęp do niego oraz szybki wzrost popularności urządzeń 

mobilnych sprawił, że większość użytkowników posiada swój własny komputer przenośny (laptop, 

smartfon itp.), więc aranżacja ma zapewnić jedynie możliwość podłączenia się do gniazdka i dostęp 

do sieci. W niektórych bibliotek pozostają stanowiska komputerowe w ramach wydzielonych miejsc 

lub sala przeznaczona dla zajęć, które uwzględniają potrzeby komputerowe np. odbywają się tam 

zajęcia dla seniorów lub szkolenia dla młodzieży (przykładem stanowiska wyszukiwania i sala 

komputerowa uwzględnione w programie funkcjonalnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Piotrkowie Trybunalskim, projekt Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol).  

Z punktu widzenia użytkownika ważny jest dostęp do zbiorów, ale również do bibliotekarza. 

Rola pracownika biblioteki opierała się przez lata na katalogowaniu, porządkowaniu i 

prezentowaniu zbiorów, co dzieje się nadal. Oprócz tego była to osoba obsługująca placówkę, a 

także udzielająca informacji. Dzisiaj ta funkcja nie jest już tak eksponowana, gdyż ‒ z punktu 

widzenia młodego użytkownika ‒ punktem informacji jest internetowa wyszukiwarka, a więc z 

bibliotekarzem pozostaje kontakt w zakresie wypożyczeń. Jednocześnie promowane są również 

rozwiązania bezobsługowe, a sam bibliotekarz jest wycofany względem przestrzeni czytelniczej. W 

wielu krajach działają książkomaty ułatwiające zwrot książki. Nadal jednak można korzystać z 

porady bibliotekarza, który służy pomocą w wielu kwestiach związanych z poszukiwanymi 

książkami, czy informacją dotyczącą pomocy w obsłudze urządzeń. Osobną sprawą są jego 

kompetencje. Mimo postępu technologicznego i szerszej dostępności mediów cyfrowych, wartością 

biblioteki i pracy bibliotekarza jest właściwe filtrowanie materiałów. W czasach zalewu informacji 

oraz ich ulotności w działania bibliotek wpisane jest ich właściwe filtrowanie. Współcześnie 

działająca sieć dopasowuje materiały do odbiorcy, korzystając z jego poprzednich wyborów, 

analizując, co robi w sieci i nie zawsze jest to wynik dla użytkownika satysfakcjonujący. 

Zebrany materiał badawczy pozwala stwierdzić, że niezależnie od lokalizacji, kraju, jak i 

konkretnego miejsca główne role biblioteki są tożsame i skupione wokół poszerzenia funkcji 

edukacyjnej o szersze działania społeczne i kulturalno-artystyczne. Nowe pomieszczenia, która 

pojawiły się w bibliotece mają temu pomagać. Jednocześnie projekty o różnej lokalizacji, skali i 

budżecie realizują podobne założenia programowe, jedynie forma realizacji może być różna.  

Większe znaczenie dla określenia ich programu funkcjonalnego i organizacji przestrzennej 

ma pozycja w strukturze infrastrukturalnej biblioteki oraz możliwości budżetowe danego kraju. 

Powstają więc nie tylko biblioteki i mediateki, ale również centra kultury, centra wiedzy, domy 

sztuki i inne. Nazwa „mediateka”, chociaż wskazuje, że mamy do czynienia ze zbiorem cyfrowym, 

jest myląca. W planie tego obiektu nadal widoczne są tradycyjne regały z książkami. Centrum 

Kultury w swoim trzonie posiada salę wielofunkcyjną lub widowiskową, której przeważnie 

towarzyszy efektowna czytelnia.  
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Budynki pozostające z nazwą „biblioteka” w swoim zaktualizowanym programie, obok 

czytelni uwzględniają sale wielofunkcyjne, warsztatowe itp. Misją każdej biblioteki, niezależnie od 

tego, pod jaką nazwą funkcjonuje, jest dziś udostępnianie i promowanie kultury, przy zachowaniu 

możliwości bezpłatnego korzystania ze zbiorów.  

 

Podział bibliotek pod względem funkcji: 

 monobiblioteka203, której podstawową funkcją pozostaje gromadzenie i w szczególności 

upowszechnianie zbiorów, a także dostęp do kultury; nie poszerza znacząco swojego 

programu funkcjonalnego w obszarze usług kulturalno-artystycznych 

 Centrum Kultury, które obok podstawowej funkcji, wprowadza więcej pomieszczeń 

realizujących ofertę usług kulturalno-artystycznych, typu sala wielofunkcyjna, przestrzeń 

wystaw i warsztatów  

 obiekt hybrydowy, czyli budynek wielofunkcyjny mieszczący w swojej strukturze kilka 

różnych funkcji, niekoniecznie publicznych, uwzględniając przestrzeń biblioteczną 

 inny ‒ ta kategoria pozwala na umieszczenie bibliotek, które wymykają się kwalifikacjom 

programowym: są to mini biblioteki, biblioteki zewnętrzne, bibliotekobusy i inne nietypowe 

rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne 

Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że monobiblioteki (25 obiektów) w XXI 

wieku nie stanowią już większego procenta realizowanych budynków, a program związany z 

dodatkowymi pomieszczenia związanymi z kulturą, zyskuje popularność i najnowsze budynki, 

mimo pozostawania z nazwy bibliotekami czy mediatekami, tak naprawdę są pod względem ich 

programu Centrami Kultury (97 obiektów). Jednocześnie przestrzeń biblioteczna dobrze odnajduje 

się w ramach obiektów hybrydowych (41 obiektów), gdzie może zaistnieć w różnorodny sposób i 

w różnej skali, zarówno, jako funkcja dominująca, jak i uzupełniająca program funkcjonalny. Trzy 

obiekty umieszczone zostały w grupie inne, która obejmuje biblioteki poza jednoznaczną 

kwalifikacją wg powyższych typów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

203 Termin wprowadzony przez autora, jako próba uporządkowania typów funkcjonalnych bibliotek, zauważając, że 

posługiwanie się nazwą Biblioteka nie pozwala stwierdzić, jaki program funkcjonalnych cechuje budynek.  
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3.1. Monobilioteki 

Monobiblioteki to obiekty, które utrzymują pod względem historycznej definicji biblioteki jej 

podstawowy charakter, skupiony na dostępie do zbiorów, czy to papierowych, czy multimedialnych. 

Czynią to jednakże w sposób nowoczesny, uwzględniając kreatywne podejście do przestrzeni 

bibliotecznej, zamknięte często w efektownej bryle. W ich programie brak jest jednoznacznie 

wskazanych przestrzeni socjalno-kulturalnych w postaci wydzielonych sal wielofunkcyjnych lub 

audytoryjnych.  

W przypadku funkcjonalności monobibliotek wiele zależy od skali realizacji oraz podejścia 

instytucji. O braku dodatkowej przestrzeni kulturalnej w formie sal decydując zarówno względy 

lokalowo-techniczne, czynniki ekonomiczne, jak również idea funkcjonowania instytucji. Takimi 

przykładami są obiekty Baiona Public Library (projekt Murado & Elvira Architects), czy The 

Library Stanbridge Mill (projekt Crawshaw Architects), które realizowane były w ramach 

przebudowy istniejących budynków z założeniem pozostawienia ich formy i fasady bez większej 

ingerencji architektonicznej. Niezależnie od takiej decyzji wnętrza w obu przypadków zostały 

radykalnie zmienione i dostosowane do współczesnych oczekiwań użytkownika.  

W przypadku wykonywania przebudowy i rozbudowy na większą skalę, jak to było przy 

realizacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (JEMS Architekci) oraz Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Warszawie przy ul. Koszykowej (projekt Bulanda Mucha Architekci) dyrekcji 

instytucji zależało na znacznym powiększeniu oraz zwiększeniu wygody w korzystaniu czytelni i 

nie zdecydowali się na poszerzenie programu funkcjonalne o sale, gdyż nigdy nie było to celem ich 

działań. Obiekty traktowane, jako monobiblioteki są bardzo popularne i w ich przypadku 

priorytetem była powierzchnia dla czytelni, a nie poszerzenie działań kulturalno-artystycznych.  

Mniejsze budynki, które są monobibliotekami nie posiadają rozbudowanego programu z racji 

swojego metrażu, a skupiają się na otwartej przestrzeni czytelni w ramach której poprzez aranżację 

meblową wyznaczone zostają strefy tematyczne. Jedynymi wydzielonymi pokojami są wówczas 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przeznaczone dla pracowników, chociaż i one są 

odpowiednio ograniczone pod względem ich ilości i wielkości. Czytelniom w niektórych 

przypadkach towarzyszą sale spotkań. W takim prostym schemacie funkcjonalnym można 

zrealizować efektowną przestrzeń biblioteczną, co można zauważyć na kilku przykładach.  

Jednym z referencyjnych przykładów monobibliotek o niewielkiej skali jest filia w dzielnicy 

Wesoła w Warszawie (projekt +48 Architekci), zrealizowana na niewielkiej powierzchni ok. 300 m2 

udało się wprowadzić atrakcyjną czytelnię z towarzyszącymi jej salami warsztatowymi. Strefa 

czytelnika połączona została z wypoczynkową i przysunięta do głównego przeszklenia w bryle 

budynku, a centrum rzutu wypełniają regały z książkami.  

Projekt City Library Bruges (projekt Studio Farris Architects) to z kolei niewielka rozbudowa 

istniejącego budynku o nową, jednocześnie niewielką przestrzeń czytelni, która została zamknięta 

w minimalistycznej, pokrytej blachą corten bryle. Wnętrze prostopadłościany to otwarta przestrzeń 

czytelni, która poprzez swoją wysokość i biały kolor sprawia wrażenie większej, niż jest w 

rzeczywistości.  

Obiekt Épernon Media Center, Agora and Municipal Archives (MU Architects) to również 

przykład budynku o niewielkiej, sięgającej 600 m2 powierzchni, która została zrealizowana w idei 

monobiblioteki z otwartą przestrzenią czytelni i pokojami biurowo-administracyjnymi zamkniętymi 

w ramach towarzyszącej jej kubatury. Pozostałe przegrody zarówno ściany zewnętrzne, jak i 

wewnętrzne wykonane ze szklanych ścianek, aby podkreślać otwartość funkcji, a przy tym pozostać 

w wizualnym kontakcie z otaczającą przyrodą. Podziały tematyczne biblioteki zauważalne są 

poprzez odmienne podejście do aranżacji meblowej.  
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Przykładem większych bibliotek w których nie ma dodatkowych sal są Municipal Library of 

Coslada (projekt Pinearq), gdzie trzy kondygnacje wypełnione są różnorodnymi układami czytelni 

oraz Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois (projekt Béal & Blanckaert) z otwartą 

przestrzenią biblioteczną zamkniętą w zgeometryzowanej, nowoczesnej formie.  

W obu przypadkach przestrzeń czytelni jest efektowna pod względem estetyki wnętrz oraz 

oferująca różne wrażenia wizualne. Projekt w Cosladzie poprzez kolory mebli odróżnia strefy 

tematyczne, a w Vitry le Francois ma styl skandynawski oraz swobodną aranżację łączącą 

stanowiska czytelnicze z wypoczynkowymi.  

 
VI.32. Municipal Library of Coslada (projekt Pinearq) 

Nawet pozostając monobibliotekę wiele projektów stara się poprzez aranżację umożliwiać 

dostosowanie dostępnej przestrzeni dla innych celów, niż tylko udostępnienie zbiorów.  

Efektownym przykładem małej biblioteki, która elastycznie podchodzi do powierzchni 

czytelni jest Proville Public Library (projekt TANK Architects), gdzie powierzchnia niespełna 600 

m2, została zaaranżowana w otwartej przestrzeni, a wydzielone są jedynie pomieszczenia toalet i 

gospodarcze. Miejsca spotkań są realizowane w ramach wnęk w zabudowie meblowej ścian, a 

przestrzeń na antresoli może mieć charakter wielofunkcyjny i posiada dostęp do tarasu na dachu. 

Program funkcjonalny realizowany w ramach otwartej przestrzeni, która jednocześnie jest 

podatna na zmiany funkcjonalne cechuje przykład The Meurthe et Moselle – Departmental 

Médiathèque w Laxou (projekt STUDIOLADA), realizacji w ramach przebudowy pochodzącego z 

lat 70. XX w. budynku, zlokalizowanego na trudnym stromym terenie.  

Obiekt składa się z dwóch zasadniczych brył. W pierwszej, którą wyróżnia charakterystyczny 

szedowy dach o formie zygzaka umieszczone zostały strefa dostaw, garaż i magazyn.  W drugiej 

mieszczą się: zasadnicza biblioteka z czytelnią, przestrzeń prezentacji multimedialnych oraz pokoje 

biurowo-administracyjne. Obiekt wyróżnia zróżnicowanie poziomów posadzek, co wynika z 

dostosowania do topografii działki, ale dzięki niemy mogły zostać odznaczone strefy tematyczne. 

Wcześniej pozostające na zewnątrz niemal 50 metrowe patio został zadaszone, powiększając 

powierzchnię, a dzięki dużej ilości naturalnego światła stając się centrum czytelni.  

 
VI.33. The Meurthe et Moselle – Departmental Médiathèque w Laxou (projekt STUDIOLADA) 
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Wdrożenie programu funkcjonalnego, który obejmuje salę wielofunkcyjną może być również 

trudne ze względu na dostępną wielkość działki. Taki przypadek cechuje obiekt Terrasson’s Library 

(projekt Architecture Patrick Mauger), gdzie działka była mała, wąska i zlokalizowana 

w chaotycznym otoczeniu z bezpośrednim sąsiedztwem dużego parkingu i postoju taksówek 

otoczonych niskimi usługowymi pawilonami. Architekt zrealizował więc program funkcjonalny 

oparty jedynie o otwartą przestrzeń, skupioną na czytelni, ale w ramach rzutu wprowadził 

wydzielenia tymczasowe poprzez kotary, aby zapewniać w miarę potrzeb bardziej atrakcyjne i 

wygodne miejsca spotkań. Na parterze zlokalizowane zostało foyer z recepcją, działy czasopism 

oraz multimediów. Na piętrze swoją przestrzeń mają czytelnie dla dorosłych, młodzieży oraz tzw. 

biblioteka obrazów i dźwięków. 

 
VI.34. Terrasson’s Library (projekt Architecture Patrick Mauger) 

Przykłady projektów monobibliotek pokazują, że brak rozbudowanej funkcji i skupienie się 

na podstawowym działaniu instytucji nie jest ograniczeniem dla realizacji nowoczesnych i 

efektownych budynków. W tym przypadku to czytelnia pozostaje główną funkcją obiektu i 

podkreślona jest jej atrakcyjność. Wiele projektów realizuje czytelnię jednakże w taki sposób, aby 

była podatna na zmiany aranżacji, a więc obiekt nie traci swojego wielofunkcyjnego potencjału.  
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3.2. Biblioteki – aktywne centra kultury 

Współczesne biblioteki w przeważającej większości poszerzają funkcje biblioteczne o te 

poświęcone kulturze i sztuce, a więc dodatkowe przestrzenie wielofunkcyjne, wystawowe, spotkań. 

Jednocześnie zwiększają swój charakter socjalny i integrujący lokalną społeczność. To wpływa 

pozytywnie na organizację pracy bibliotecznej. W placówkach obok standardowych czytelników 

pojawiają się nowi odbiorcy, zainteresowani organizowanymi wydarzeniami, warsztatami i 

zajęciami. Przy okazji wypożyczania książek użytkownicy korzystają z Internetu, spotykają się ze 

znajomymi czy pracują.  

Dla realizacji podstawowego programu Centrum Kultury najwygodniejszy jest przedział 

powierzchni średni i duży,204 który pozwala na dodanie do standardowego programu biblioteki sali 

wielofunkcyjnej lub sali audytoryjnej, które to sale stanowią o nowej typologii instytucji. Sale w 

zależności do skali inwestycji mogą przybierać różne formy. Są to zarówno proste, wydzielone 

pomieszczenia z możliwością prezentacji multimedialnych, jak i przestrzenie rozbudowane pod 

względem technicznym uwzględniające również realizacje bardziej skomplikowanych wydarzeń.  

Wzbogaceniem programu Centrum Kultury są również dodatkowe sale spotkań, 

multimedialne, warsztatowe, które realizowane mogą być w różnorodny sposób, ale wypełniają ten 

sam cel – umożliwiają wykorzystywania przestrzeni dla organizacji spotkań, zajęć, mniejszych 

konferencji, które wykraczają poza standardową działalność czytelni. W wielu projektach są to sale 

do wynajęcia i mogą być użytkowane przez osoby, które chcą w nich prowadzić zajęcia plastyczne, 

garncarstwa, muzyczne itp.  

Biblioteki tzw. główne lub centralne mają najbardziej rozbudowany i różnicowany program 

użytkowy, większą liczbę pomieszczeń, ale też o większym potencjale wielofunkcyjnym i 

zaawansowaniu technologicznym. Oddziały i filie biblioteczne również uwzględniają nowe 

potrzeby programowe, ale czynią w sposób kompromisowy, obejmujący jednakże przestrzenie 

łączące strefy czytelnicze z kulturalnym o szerszym działaniu społecznym.  

Mniejsze biblioteki powstają najczęściej z przyczyn ekonomicznych, które wynikają z 

ograniczonego budżetu lub polityki regionalnej, ale mogą być również działaniem przemyślanym i 

dostosowanym do potrzeb społecznych w danym regionie. Przykładem obiekty realizowane w 

obszarach wiejskich, gdzie mniejsza skala jest zupełnie wystarczająca. Jednocześnie są to często 

obiekty w których programie uwzględniona jest sala wielofunkcyjna. Potrzeba sali wynika wprost z 

potrzeby społecznej. W przypadku wsi biblioteka jest miejscem spotkań i często jedynym obiektem 

kultury, więc w swojej roli przejmuje ówczesne świetlice, remizy, czy domy kultury w których 

mogła spotykać się lokalna społeczność, koła gospodyń wiejskich, lub inne stowarzyszenia. Takie 

obiekty są przykładami kompaktowego podejścia do programu i stanowią rodzaj syntezy 

nowoczesnej biblioteki w atrakcyjnym wydaniu architektonicznym - w przypadku kontekstu 

regionalnego, często odnosząc się do tradycyjnej zabudowy.  

Przykładem małych bibliotek o funkcji Centrum Kultury są obiekty zrealizowane w Starym 

Sączu, Gołkowicach Górnych i Przysietnicy przez pracownię 55 Architekci, gdzie powierzchnia 

użytkowa nie przekracza 1000 m2, a obejmuje otwartą czytelnię, kącik dla dzieci, miejsca spotkań, 

zaplecze pracownicze i salę wielofunkcyjną. Wspólnym mianownikiem dla ich formy 

architektonicznej jest nowoczesna interpretacja archetypu stodoły. Jest to równocześnie udany 

przykład współpracy, jaka powstała pomiędzy dyrekcją biblioteki, a pracownią architektoniczną, 

gdyż wszystkie obiekty rozbudowują infrastrukturę Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. W 2012 roku również filia w Barcicach została 

przeniesiona do nowej siedziby z dużą salę wielofunkcyjną, czytelnię ze strefą dla dzieci i salą 

multimedialną. Nie było to jednak realizacja tak nowoczesna, jak projekty 55 Architekci.  

                                                      

204 Zgodnie z przyjętym przez autora podziałem skali realizacji 
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Podobnym przykładem kompaktowego podejścia do programu funkcjonalnego, gdzie udało 

się wprowadzić zarówno dobrze działającą czytelnię, jak i niewielką salę wielofunkcyjną i kilka sal 

warsztatowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze (projekt ISBA Grupa 

Projektowa). Są to budynki, których powierzchnia nie przekracza 1000 m2.  

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama we Wrocławiu (projekt ENONE Architektura i 

Design Rafał Sokołowski + Grupa Synergia) jest przykładem realizacji w przestrzeni miasta. 

Zabudowę miejską cechuje większa intensywność zabudowy, a projektując w pierzei zabudowy z 

reguły są to budynki o mniejszym rzucie, ale kilku kondygnacjach. W tym przypadku obiekt zajął 

miejsce wyburzonego kina, po którym pozostawił nazwę „Fama”. W swojej geometrycznej, 

rzeźbiarskiej formie i betonowej elewacji jest znakiem współczesności na tle historycznego 

sąsiedztwa wrocławskiej dzielnicy. Była to pierwsza nowoczesna placówka kultury w północno-

wschodnim rejonie miasta. Główne wejście podkreślone jest wysoką i głęboką wnęką w elewacji od 

strony placu. Parter foyer współdzieli z otwartą przestrzenią czytelni bibliotecznej. Na pierwszym 

piętrze znajdują się wysoka na dwa poziomy sala wielofunkcyjna, a na drugim sale warsztatowe i 

pomieszczenia biurowe. Pomieszczenia zrealizowane zostały w industrialnym stylu, a projekt 

wnętrz czytelni wyróżnia mebel w formie wstęgi, który ma wielofunkcyjny charakter. 

 
VI.35. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama we Wrocławiu (projekt ENONE Architektura i 

Design Rafał Sokołowski + Grupa Synergia)   

Program Centrum Kultury jest możliwy do wprowadzenia w mniejszych budynkach, ale 

najbardziej optymalną powierzchnią jest przedział średni, czyli pomiędzy 2 – 4 tysiące m2. Są to 

obiekty realizowane w mniejszych miastach, na peryferiach większych oraz o dużym znaczeniu 

lokalnym. Im większa powierzchnia budynku, tym szersza i bardziej zróżnicowania oferta 

biblioteczna, widoczna w podziale na strefy tematyczne i wiekowe oraz zróżnicowanie przestrzeni 

na otwartą i zamkniętą z salami spotkań lub przeznaczonymi do prowadzenia warsztatów. Podejście 

do programu biblioteki o charakterze Centrum Kultury uzależnione jest w dużej mierze od potrzeb 

lokalnej społeczności. W przypadku obiektów dużych, przekraczających 4000 m2 proporcje 

pomiędzy biblioteką, a strefą kultury mogą być równocześnie inne, niż przy mniejszych budynkach. 

Prosty program funkcjonalny centrum Kultury posiada obiekt Public Library Estaminet w 

Grenay (projekt Richard, Schoeller Architectes). Budynek ma dwie kondygnacje. Rzut parteru to 

podłużny hol z którego odchodzą trzy różnej wielkości formy, każda dedykowana inne funkcji. Hol 

stanowi wspólną strefę wejściową do każdej z nich z punktem informacji oraz kawiarnią, ale sam w 

sobie posiada aranżację w części stanowiącą czytelnię. W pierwszej formie znalazła się przestrzeń 

sali wielofunkcyjnej z płaską podłogą i zaplecza magazynowo sanitarne, w drugiej pokoje 

warsztatowe i czytelnia, a w trzeciej kolejna strefa czytelni zaaranżowana w swobodnym układzie z 

towarzyszącym jej salami spotkań. 

Podobne założenie, jak w przypadku Grenay, czyli realizacji biblioteki w swojej wyjściowej 

funkcji, ale dodając salę wielofunkcyjną cechuje zdecydowaną większość obiektów o małej i 

średniej skali. Mogą one jednocześnie realizować takie założenie w różnorodny sposób.  
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Budynek Grimstad Library (projekt Helen & Hard) jest skupiony na ekspozycji atrakcyjnej, 

rozległej przestrzeni bibliotecznej, a dodatkowe pokoje wizualnie i przestrzennie wycofuje 

względem niej. Sala wielofunkcyjna z płaską podłogą jest ukryta pod posadzką czytelni, która dzięki 

temu zyskuje we fragmencie inny poziom. Dla projektantów byłą to okazja do wprowadzenia 

schodów amfiteatralnych. Motyw tego typu podejścia do przestrzeni bibliotecznej architekci 

rozwinęli w kolejnych budynkach w Sand City i Vennesla.  

Rozbudowanie programu funkcjonalnego może dotyczyć nie tylko wielkości i charakteru sali, 

ale także zróżnicowania ich ilości z założeniu odrębnej specyfikacji. Bryła Médiathèque Colombes 

(projekt Brenac & Gonzalez & Associés) kryje w sobie trzy kondygnacje o zróżnicowanym i 

rozbudowanym układzie funkcjonalnym. Foyer to otwarta, wysoka przestrzeń powiązana z placem 

publicznym. Rzut parteru przecina oś komunikacyjna, która prowadzi do kameralnego ogrodu. 

Wzdłuż osi znalazły się wejścia do sali wielofunkcyjnej, pomieszczeń biurowych i socjalnych. 

Pierwsze piętro zajmuje rozległa przestrzeń czytelni oraz zespół wydzielonych sal spotkań, 

warsztatowych i biurowych. Drugie piętro to sale przeznaczone do ćwiczeń, zajęć jogi itp.  

 
VI.36. Médiathèque Colombes (projekt Brenac & Gonzalez & Associés) 

W kilku przypadkach, jak np. w Library Nordvest w Kopenhadze (projekt COBE) mamy do 

czynienia z rozbudową istniejącego obiektu o funkcji kulturalnej. Wytyczną było zachowanie 

budynku i dobudowanie nowej kubatury, która poszerzałaby jego funkcjonalność i jeszcze wyraźniej 

podkreślała znaczenie społeczne obiektu. W efekcie stworzyli kompozycję prostopadłościennych 

brył nałożonych na siebie w sposób przypominający stos książek. Każda z nich definiowała inne 

przeznaczenie budynku. Program funkcjonalny obejmował więc zmodernizowanie istniejącego 

budynku, gdzie znalazły się przede wszystkim pomieszczenia wymagające wydzielenia takie, jak 

sale warsztatowe czy pokoje biurowe. W rozbudowie znalazły się różnorodne czytelnie, specjalnie 

wydzielona strefa dziecięca, a na ostatnim piętrze, jednocześnie w największej bryle sala 

wielofunkcyjna w idei black box.205 

 
VI.37. Library Nordvest w Kopenhadze (projekt COBE) 

                                                      

205 Idea black box dotyczy przestrzeni teatralnej, podatnej na zmiany aranżacji; to stosunkowo nowy trend w branży 

widowiskowej. Ich geneza, nazywanych również teatrami eksperymentalnymi lub elastycznymi, wynika z potrzeby 

tworzenia różnych, mniejszych produkcji w sytuacji, gdy główna przestrzeń widowiskowa nie jest odpowiednia dla danego 

przedstawienia. https://performance.stageright.com/blog/what-is-a-black-box-theatre/ 
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Alternatywą dla sali z płaską podłogą, która pozwala na różnorodne wykorzystanie jest sala 

z audytorium, która może być ukierunkowana na bardziej konkretną funkcję np. kino lub teatr. 

Możliwe jest również takie wykonanie audytorium i przygotowanie techniczne sali, aby umożliwić 

jej bardziej elastyczne użytkowanie.  

Miejska Biblioteka Erba (projekt Studio Ortalli) realizuje prosty program łączący funkcje 

biblioteki i centrum kultury. Budynek składa się z dwóch elementów, parterowej betonowej bryły, 

która od strony ulicy przypomina wygradzający przestrzeń mur oraz nadwieszonego 

prostopadłościanu z przeszkleniem od frontu. Za murem znalazło się foyer oraz pierwsze strefy 

biblioteki, dział czasopism i dziecięcy. Poprzez podcień można również przejść do ogrodu za 

budynkiem, który może być wykorzystywany na organizację wydarzeń kulturalno-artystycznych. 

Piętro zajmuje otwarta przestrzeń czytelni w tradycyjnym układzie z rzędami regałów w centrum i 

stanowiskami do czytania wzdłuż przeszklonej elewacji. Oryginalnym rozwiązaniem jest 

konstrukcja betonowa fasady, która ma charakter półek na książki i faktycznie można tam ustawiać 

woluminy, a przez to kontrolować dostęp promieniu słońca do wnętrz. W kondygnacji podziemnej 

znajdują się dwie sale, jedna z płaską podłogą tzw. muzyczna oraz druga audytoryjna, mająca dostęp 

do światła poprzez zagłębienie w terenie.  

Obiektem z mniejszą kilkustopniową salą audytoryjną jest budynek LA BIB – Dunkerque 

Library (projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates), który został zrealizowany w 

ramach przebudowy Beaux-Arts Museum. Projektanci zrezygnowali w swoim programie 

funkcjonalnym z tradycyjnej strefy wejściowe, uznając, że nie jest ona tak potrzebna w budynku i 

po wejściu użytkownik znajduje się w strefie kawiarni, która jest częścią otwartej przestrzeni 

czytelni, ale odróżnia się od niej poprzez zmiany aranżacji i wykończenia wnętrz. Centrum rzutu, 

jak również najmocniejszy element wizualny budynku stanowią inspirowane formami botanicznymi 

amfiteatralne schody, które łączą dwa poziomy czytelni. Kubatura schodów kryje w sobie salę 

spotkań i przede wszystkim salę audytoryjną z niewielką sceną i zapleczem technicznym z 

projektornią. Na drugim poziomie w narożnikach budynku znalazło się miejsca dla dodatkowych 

sale spotkań, które poprzez swoją wielkością mogą również umożliwiać prowadzenie zajęć, 

warsztatów, czy konferencji). Pozostała przestrzeń użytkowana zajęta została przez czytelnie.  

Inny mały budynek z salą audytoryjną to obiekt Médiathèque grand M w Toulouse (projekt 

atelier d’architecture King Kong), w którym architekci zdecydowali się, aby przestrzeń parteru w 

całości przeznaczyć dla czytelni, a kubaturę z salą z kilkoma stopniami trybuny oraz strefą biurową 

przenieść na wyższą kondygnację. Jednocześnie bryła ta poprzez swoją wielkość i czarną okładzinę 

elewacji jest charakterystycznym elementem kompozycji bryły.  

Inspirującym średniej wielkości obiektem z rozbudowaną salą audytoryjną jest Médiathèque 

Jean-Pierre-Vernant w Chelles (projekt Atelier Novembre Architecture), która wyróżnia się 

efektowną, rzeźbiarską bryłą podkreśloną nadwieszeniem w elewacji frontowej. Jest ona zwrócona 

na niewielki plac publiczny. Przeszklona elewacja kryje foyer z którego możemy dostać się do 

dwóch skrzydeł budynku. Jedno z nich dedykowane jest sali audytoryjnej na 230 miejsc, a drugie 

zasadniczej bibliotece. Pomiędzy tymi dwiema formami zaprojektowany został półotwarty zielony 

dziedzinie, który uatrakcyjnia widok z czytelni. Sala w budynku dostosowana jest przede wszystkim 

do przedstawień teatralnych, posiada scenę, zascenie oraz infrastrukturę technologiczną.   

 
VI.38. Médiathèque Jean-Pierre-Vernant w Chelles (projekt Atelier Novembre Architecture) 
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Ciekawym przykładem budynków o średniej skali jest Lons le Saunier Mediatheque (projekt 

Du Besset-Lyon Architects), gdzie wprowadzone zostały w ramach strefy kultury dwie sale 

audytoryjne, przeznaczone przede wszystkim dla kina, różniące się rozmiarem i połączone wspólną 

projektornią. Sale zostały usytuowane częściowo w przyziemiu, a nadziemne kondygnacje są niemal 

w całości otwartymi przestrzeniami czytelni.  

W przypadku dużych budynków bibliotek realizowany może być podobny schemat 

funkcjonalny, skupiony na podstawowej funkcji czytelniczej, ale uzupełnione o dodatkowe 

pomieszczenia, jak w przypadku City Library Heidenheim (projekt Max Dulder). Budynek ma 

wydłużoną bryłę i analogicznie linearny charakter organizacji przestrzennej rzutu. Strefa wejściowa 

znajduje się w jego środku i jest wysoka na dwa poziomy, rozdzielając strefy kawiarni i kultury. Sala 

audytoryjna jest niewielka, ale posiada rozbudową trybunę i dostęp z dwóch poziomów budynku. 

Druga kondygnacja posiada tradycyjny układ gabinetowy przeznaczony dla administracji oraz pokoi 

przynależnych Centrum Mediów Publicznych, a ostatnia kondygnacja to otwarta przestrzeń czytelni 

z charakterystycznym zróżnicowanie wysokości pomieszczeń, wynikającym z przyjętej przez 

architektów zasady formalnego nawiązania do zabudowy miasta.  

Program funkcjonalny Mont de Marsan Mediatheque (projekt Archi5) w prawie 4 800 m2 

obejmuje zarówno salę wielofunkcyjną z płaską podłogą, jak i salę audytoryjną o charakterze 

kinowym, ale zdecydowaną większość powierzchni przeznacza dla czytelni.  

Analizując program funkcjonalny budynków należy zwrócić uwagę na proporcję pomiędzy 

zasadniczą biblioteką, a więc czytelniami i pomieszczeniami jej służącymi, a dodatkowymi 

funkcjami kultury. W przypadku obiektów charakteryzowanych, jako Centrum Kultury ta proporcja 

może być różna i w wielu przypadkach to sala audytoryjna wraz z jej rozbudowanym zapleczem i 

pomieszczeniami przynależnymi jest pod względem wielkości powierzchnią wiodącą w budynku. 

Hierarchia pomiędzy czytelnią, a salą może jednakże wyglądać bardzo różnie i wynika z przyjętego 

przez dyrekcję budynku i projektanta pomysłu na funkcjonowanie instytucji. Warto jednocześnie 

zauważyć, że zmiana proporcji ma w wielu przypadkach wpływ na nazwę budynku, który częściej 

jest już nazywany Centrum Kultury, niż biblioteką lub mediateką.  

W przypadku Multicultural Centre w Isbergues (projekt Dominique Coulon & Associés) 

możemy zauważyć wzorcowy przykład niemal równego podziału pomiędzy częściami biblioteczną 

i kulturalną, co jest łatwe do odczytania przez wyrazistą organizację przestrzenną budynku. 

Rozrzeźbiona kompozycja brył kryje w sobie proste w idei założenie funkcjonalne, wyznaczone 

osią, która stanowi główną komunikację budynku i prowadzi od wejścia do strefy ogrodowej na jego 

tyłach. Oś rozdziela bibliotekę, która niemal w całości ma charakter rozległej otwartej przestrzeni 

od strefy kultury z dużą salą audytoryjną oraz przynależnymi jej zapleczami i pomieszczeniami 

administracyjnymi. Można również poprzez schody wejść do niewielkiej drugiej kondygnacji z 

pokojami biurowymi biblioteki oraz salkami warsztatowymi. W ramach czytelni wydzielone zostały 

różnorodne strefy tematyczne odnoszące się do wieku użytkownika, ale też rodzaju zbiorów np. 

komiks, gry komputerowe, multimedia. Strefy pod względem aranżacji różnią się między sobą 

doborem wyposażenia i mebli, a wspólnym elementem jest biel z akcentem w postaci koloru żółtego, 

który pojawia się w elementach wykończenia wnętrz i mebli.  

 
VI.39. Multicultural Centre w Isbergues (projekt Dominique Coulon & Associés) 
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Inne podejście w organizacji przestrzennej dla programu, ale zachowujące równą proporcję 

pomiędzy czytelnią, a Centrum Kultury widoczne jest w obiekcie Plassen Cultural Center w Molde 

(projekt 3XN architects). Oczekiwania inwestora były skupione na funkcji widowiskowej, która 

miała być najważniejszą w obiekcie. Idea ta związana była z festiwalem jazzowym, który odbywa 

się corocznie w mieście i budynek miał stanowić główne miejsce wydarzenia. Umożliwiać nie tylko 

komfortowe odbywa się dużych koncertów, ale również być miejscem spotkań, bankietów, imprez 

towarzyszących w tym plenerowych.  

Tak szerokie wykorzystanie budynku oraz lokalizacja na działce, która posiadała znaczną 

różnicę poziomów (była usytuowana pomiędzy tzw. dolną i górną częścią miasta) zdeterminowała 

architektów do kreatywnego podejścia do formy budynku, który ostatecznie przybrał formę 

tarasową, aby poprzez szereg załamań wprowadzić schody, amfiteatry i tarasy. W efekcie budynek 

dostępny jest na różnych kondygnacjach i nie posiada jednego ważniejszego z punktu widzenia 

strefy wejściowej poziomy. Jednocześnie zintegrowane ze stropem amfiteatralne schody poszerzają 

funkcjonalność przestrzeni wewnątrz. Ta skupione została wokół kubatury sali koncertowej, która 

usytuowana została w centrum rzutu i jest dostępna z dwóch poziomów. Na parterze przynależą do 

niej sale warsztatowe i prób oraz pomieszczenia administracyjne. Wokół sali na każdej kondygnacja 

pojawiają się otwarte przestrzenie czytelni oraz przestrzenie odrębnych stref wejściowych. Na 

parterze jest to foyer z punktem informacji, kawiarnią, sklepem i muzeum jazzu. W ramach foyer 

można również organizacji koncerty, gdyż jest tam ustawiona niewielka scena. Na dwóch wyższych 

piętrach strefa wejściowa do przestrzeń wystawiennicza. Kondygnacje są ze sobą wizualnie 

powiązane poprzez otwory w stropie. Tego typu rozwiązanie jest często praktykowane w budynkach 

bibliotek. Dzięki niemu od wejścia widoczna jest dostępna przestrzeń, jak również uzyskane jest 

wówczas korzystniejsze z punktu widzenia czytelnika wrażenie przestrzenne, sprzyjające skupieniu.  

Plassen Cultural Center w Molde (projekt 3XN architects) jest przykładem, gdzie czytelnie 

mają otwarty charakter i wypełniają przestrzeń, która jest jednocześnie foyer sali, może być 

elementem powierzchni wspólnej rozdzielającej dojścia do różnych części budynku. Tego typu 

zasada widoczna jest w wielu innych budynkach o programie Centrum Kultury. W obiekcie 

Middelfart The Culture Island (projekt Schmidt Hammer Lassen Architect) rozległe foyer to otwarta 

czytelnia, która jednocześnie łączy funkcje stref wejściowych sal kinowej i widowiskowej, punktu 

informacji turystycznej oraz kawiarni.   

Duża skala obiektu jest szansą na oryginalne podejście do funkcjonalności budynku zarówno 

jeśli chodzi o formę, jak i organizację przestrzenną, która pozwala na większe zróżnicowanie 

aranżacji. Przykładem obiekt ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & 

ARCHI+I), który powstał w idei miejsca spotkań, życia kulturalnego i nauki. Na pięciu 

kondygnacjach i prawie 7500 m2 umieszczone zostały:  biblioteka, archiwum miejskie, sale 

konferencyjne i dydaktyczne oraz tzw. fora kultury i spotkań.  

Jednocześnie w ramach programu funkcjonalnego nie ma sali audytoryjnej. Jest wydzielona 

na parterze przestrzeń wielofunkcyjna otwierająca się na plac przed budynkiem oraz dodatkowa 

przestrzeń otwarta i elastyczna w funkcjonowaniu nazywana forum spotkań. Na piętrach obok 

przestrzeni otwartych znajdą się mniejsze i większe sale o różnym wyposażeniu i umeblowaniu, 

umieszczona w ramach przeszklonych pokoi, albo wydzielone kotarami lub jedynie poprzez 

odrębność aranżacji lub kolor. Cała przestrzeń mimo wydzieleń zarówno fizycznych, jak i poprzez 

aranżacje meblowe oraz kolorystyczne zachowuje spójny i jednolity w odbiorze charakter.  

Program funkcjonalny budynku w Roeselare pokazuje potrzebę poszukiwania dużej 

różnorodności funkcjonalnej w obiektach bibliotek. Nie są to podziały rozumiane w sposób 

tradycyjny, czyli wprost przekładają się na odrębne pomieszczenia. W wielu przypadkach mamy do 

czynienia z jedną przestrzenią, która ma inne wynikające z chęci uwzględnienia różnic 

tematycznych, wiekowych, rodzaju zbiorów wydzielenia na własnych zasadach, ściśle związanych 

z konkretnym projektem.  
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VI.40. ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & ARCHI+I) 

Inspirującym pod względem analizy współczesnej specyfiki czytelni w ramach obiektów 

łączących bibliotekę z Centrum Kultury jest budynek Bibliothèque Alexis de Tocqueville w Caen 

(projekt OMA + Barcode Architects), który miał być widziany, jako wewnętrzna przestrzeń 

publiczna.  Podejście do organizacji przestrzennej budynku związane jest z jego niestandardową 

formą opartą na kształcie krzyża, gdzie każde z ramion zostało „wycelowane” w inną część miasta, 

jednocześnie podkreślając związek budynku z historią Caen. Biblioteka miała być pierwszym 

nowoczesnym obiektem publicznym i przyczynkiem do rewitalizacji krańca półwyspu, który 

rozciąga się od miasta do kanału La Manche. Fasady obiektu pokrywa kilka rodzajów szkła. 

Całkowicie przezierne, o ograniczonej przezierności i laminowane w jasnoszarym kolorze. 

Najbardziej efektowne przeszklenia to te o zielonkawej barwie i odgiętej linii przekroju, które 

odznaczają środkową przestrzeń budynku, wysoką na dwa poziomy czytelnię. Jednocześnie obiekt 

mimo bardzo dużej, sięgającej 12 000 m2 powierzchni użytkowej nie rozbudowuje jej w oparciu o 

większą salę audytoryjną, a poprzez zróżnicowanie przestrzeni socjalnej.  

Architektom zależało, aby motyw czterech kierunków był również widoczny w programie 

funkcjonalnym. Stąd każda płaszczyzna ma przypisaną jedną dyscyplinę tematyczną: nauki 

humanistyczne, nauki ścisłe i techniczne, literaturę i sztukę. Ta różnorodność podkreślona jest 

również wizualnie w układzie przestrzennym czytelni. Jedno ramię zakańcza drewniany podest 

amfiteatralny, kolejne przypominająca domek na drzewie antresola, czy zawinięta ściana 

wydzielająca salki spotkań. Poziom parteru jest w przeważającej większości otwarty, łączy strefę 

wejściową, punkt informacyjny, kawiarnię i przestrzeń wystaw, a także umożliwia dostęp do sali 

audytoryjnej, która zajmuje część rzutu podziemia. W piwnicy znalazły się przede wszystkim 

magazyny. Jedno z ramion zostało przeznaczone na miejsce dostaw i pomieszczenia obsługi 

budynku. Pierwsze piętro dostępne jest schodami ruchomymi i obejmuje wspomnianą rozległą 

wysoką na dwa poziomy czytelnię. Architektom zależało, aby całą czytelnia miała efekt jednej, 

dużej przestrzeni, stąd wszystkie pomieszczenia, które wymagały wydzielenia, a więc sale spotkań, 

konferencyjne itp. zostały usytuowane na końcach ramion bryły. Jednocześnie ukryte za pomysłową 

wykonaną aranżacją np. zawiniętą ścianką, amfiteatrem, czy kompozycją brył budzącą skojarzenia 

z domkiem na drzewie. Na ostatnim piętrze dominuje układ gabinetowy, pomieszczeń biurowo-

administracyjnych, a także wydzielona została specjalna przestrzeń dla dzieci.  

 
VI.41. Budynek Bibliothèque Alexis de Tocqueville w Caen (projekt OMA + Barcode Architects) 
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Ostatnim przykładem biblioteki o bardzo dużej skali inwestycji przyjmującej funkcje 

Centrum Kultury jest budynek Public Library Birmingham (projekt Mecanoo), który chociaż jest 

rozbudową historycznego budynku The Repertory Theatre z którym jest związany funkcjonalnie 

(poprzez połączenie jednym wspólnym foyer) zachowuje autonomię zarówno w formie, jak i w 

organizacji przestrzennej. Jest to przykład w którym czytelnie znajdują się na kilku kondygnacjach, 

a towarzyszą im różnorodne mniejsze i większe sale, poszerzające funkcjonalność obiektu. W 

przypadku organizacji przestrzennej budynku trudne też jest napisać o klasycznie rozumianych 

podziałach na poziomy, gdyż te przeznaczone czytelniom zostały połączone ze sobą dużym 

okrągłym otworem, wokół którego znalazł się przestrzenny regał na książki. W istniejącej bryle 

znajduje się duża tradycyjna w charakterze sala teatralna, a w nowej kubaturze znalazła się mniejsza 

z prostym audytorium, która poprzez zaplecza łączy się z pomieszczeniami przynależnymi 

historycznemu budynkowi. W efekcie powstała ogromna sięgająca 35 000 m2 powierzchnia, która 

łączy w sobie przestrzenie teatralne, socjalne, kulturalne i biblioteczne, a poprzez różnorodne 

rozwiązania przestrzenne np. tarasowy układ posadzki, czy amfiteatr budynek staje się rozległą 

przestrzenią publiczną.    

 

Analiza projektów bibliotek zrealizowanych w XXI wieku pozwala na stwierdzenie, że 

widoczna jest niezależnie od skali i budżetu realizacji tendencja do uwzględniania w programie sali 

wielofunkcyjnej, niejednokrotnie audytoryjnej, wyposażonej w scenę z zapleczem oraz 

zaawansowaną technologicznie. Wraz z innymi salami spotkań, warsztatowymi, multimedialnym, 

które towarzyszą czytelniom stwarza to nową typologią dla budownictwa bibliotek, podkreślającą 

nowy bardziej otwarty, dostępny i socjalny wizerunek instytucji. W zależności od potrzeb 

społecznych oraz oczekiwań placówki mogą powstawać różnorodne pod względem organizacji 

przestrzennej, estetyki wnętrz i formalnego charakteru obiektu, które traktują czytelnię, jako funkcję 

wiodącą, bądź uzupełnienie funkcjonalności budynku.  

4 
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3.3. Przestrzeń biblioteczna w obiektach hybrydowych 

W przestrzeni współczesnych miasta coraz częściej pojawiają się obiekty hybrydowe, a więc 

budynki, które w swoim programie łączą kilka funkcji, które do tej pory działały w osobnych 

budynkach. Tego typu struktury nie są niczym nowym, gdyż wcześniej budownictwo 

wielofunkcyjne już było obecne, ale nowoczesne podejście do tej idei polega na organizacji 

przestrzennej, która podkreśla socjalny i ogólnodostępny charakter obiektu. Nie są to więc budynki 

hermetyczne pod względem ich wizerunku, ale otwarte i zapraszające do wnętrza.  

Decyzja o realizacji obiektu hybrydowego może wynikać z różnych przyczyn. Są to zarówno 

względy ekonomiczne np. poszukiwania oszczędności w utrzymaniu instytucji, co może być 

korzystne przy jednym wspólnym budynku dla np. kilku placówek, jak i praktyczne, a więc 

oszczędność przestrzeni miejskiej, gdy w wielu intensywnie rozwijających się miastach działek 

budowlanych brakuje. Te aspekty są również związane z tendencjami ekologicznymi, gdzie zwarty 

budynek, dopasowany do potrzeb społecznych jest równocześnie przykładem architektury 

zrównoważonej. Istotny jest również czynnik miastotwórczy. Budując obiekt w ścisłej zabudowie 

należy liczyć się z ograniczeniami dostępnego wokół niego terenu, a więc wraz z nim możliwości 

realizacji przestrzeni publicznej. Wówczas taką rolą przejmuje wnętrze obiektu, które poprzez 

właściwą organizację przestrzenną i aranżację może być miejscem spotkań, spędzania czasu, 

rozrywki i nauki. Te przymioty są bliskie rolom, jakie w XXI wieku przyjęła biblioteka.  

Napisany pod koniec I w. p.n.e. przez rzymskiego architekta Witruwiusza traktat „O 

architekturze ksiąg dziesięć” określał pryncypia trwałości, użyteczności i piękna, które przez 

kolejne wieki były punktem odniesienia dla architektów.  

Można stwierdzić, że biorąc pod uwagę zmienność czasów, budynki na podobnej zasadzie, 

jak produkty, starzeją się i w efekcie mogą przestawać być użyteczne. Ma to odniesienie zarówno w 

kwestii funkcjonalnej, gdzie sposób korzystania z pomieszczeń jest wynikiem sposobu życia 

nowoczesnego, konsumpcyjnego206 społeczeństwa, jak i w kwestii piękna, gdyż estetyka również 

poddaje się znacznie szybciej modom. Czasem wystarczy kilka lat, aby w skutek zmian społecznych, 

czy też technologicznych, jak to było w przypadku bibliotek dotychczasowy sposób funkcjonowania 

instytucji był uznany za anachroniczny.  

Podobnie można spojrzeć na lata 80. i popularny wówczas styl postmodernistyczny, który 

współcześnie jest często krytykowany, a wiele budynków go reprezentujących jest wyburzanych. 

Waloryzacja budynków ma znaczenie, patrząc na gwałtowny rozwój miast, jaki nastąpił w XX w. 

Brak miejsca na budowę kolejnych obiektów otwiera pola do dyskusji nad sposobem urbanizacji 

miast oraz nad sensem trwałości budynków w kontekście tak dynamicznie zmieniających się 

czasów.  

                                                      

206 Zygmunt Bauman, ‒ profesor nauk humanistycznych, światowej sławy polski socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców 

m.in. koncepcji postmodernizmu i ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności. Wprowadził pod 

koniec lat 80. XX wieku wyrazistą charakterystykę społeczeństwa konsumpcyjnego, podkreślając szybką zużywalność się 

produktów. Tą teorię można przenieść również na grunt budownictwa – wiele obiektów szybko traci swoją użytkowość, a 

nawet estetykę, biorąc pod uwagę szybciej, niż to było odczuwalne w minionych wiekach zmieniające się trendy 

architektoniczne.   Mocno akcentowanym przez Baumana zjawiskiem występującym w tej zbiorowości jest wszechobecna 

pochwała przemijalności i pogarda wobec trwałości. Zauważa, że krótka żywotność produktów jest dla systemu opłacalna, 

gdyż wprost prowadzi do ich szybszej wymiany na nowe, a więc zwiększenia obrotu rynkowego, a tym samym 

wzmocnienia konsumpcji. Na wielką skalę tak dzieje się choćby z elektroniką, gdy postęp technologiczny w krótkim 

okresie czyni wiele urządzeń anachronicznymi. Podobnie zaczyna dziać się z budynkami, gdy zmienia się sposób życia, 

pracy, spędzania wolnego czasu. Pojawiają się nowe usługi, których nie było do tej pory i nie zawsze mogą one zaistnieć 

w istniejącym obiekcie. Jednocześnie niektóre funkcje przestają być potrzebne, a więc i budynek staje się nieużytkowy. 

Przykładem wypożyczalnie kaset video, później dvd – miejsca oblegane, szczególnie w małych miastach stające się 

miejscami przypadkowych lub planowanych spotkań ze znajomymi przy półce z kasetami – całkowicie wyparte przez 

zmianę charakteru dystrybucji multimediów na pliki transferowane poprzez Internet, a aktualnie serwisy streamingowe. 

Takie serwisy powoli również zastępują telewizję. Na tym tle dalsza „witalność” tradycyjnej książki wydaje się zjawiskiem 

szczególnym, a przecież również biblioteki przechodzą do sfery wirtualnej. 
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Można założyć, że wiele współczesnych obiektów ma szansę dobrze działać tylko w 

określonym czasie. Nie wiemy, co wydarzy się za kolejne dwie dekady, a patrząc, jak dużym 

szokiem z perspektywy czasu było szybkie upowszechnienie się Internetu i pojawienie nowych 

sposobów komunikacji, można domniemywać, że czekają nas kolejne rewolucje. Zasadne staje się 

założenie, że w architekturę powinna być wpisana zmienność albo że obiekty należy projektować 

elastycznie, zakładać ich wymienność. Podatność na zmiany wymusza tworzenie obiektów 

mogących łatwo się przekształcać, modyfikować, dostosować do bieżących potrzeb. Takie 

oczekiwania spełniają właśnie obiekty hybrydowe, które oprócz tego, że w jednej strukturze 

skupiają kilka instytucji to czynią to często w sposób na tyle elastyczny, że mogą uwzględniać 

zmiany i adaptacje pod inne funkcje na przestrzeni kolejnych lat.  

W zależności od przyjętej przez inwestora i architekta skali realizacji mogą to być zarówno 

mniejsze budynki, które po prostu mieszczą w sobie kilka funkcji i wyglądem nie różnią się od 

innych, jak i monumentalne, złożone w swojej strukturze i formie budowle, których wyjątkowy 

charakter odzwierciedlony jest w efektownej stronie wizualnej. Uwzględniając czynnik zmienności, 

obiekty wielofunkcyjne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby konstrukcja budynku nie 

narzucała podziałów i sztywnych ram utrudniających przekształcenia powierzchni. 

 
Sposób organizacji przestrzeni bibliotecznej w obiekcie hybrydowym: 

 funkcja wiodąca, która stanowi główny cel wizyty, a inne funkcje uzupełniają ofertę obiektu 

 funkcja towarzysząca, zachowując podobnie, jak pozostałe funkcje swoją odrębność poprzez 

wydzielenie oraz indywidualną aranżację 

 część wspólna, łącząca wszystkie funkcje obiektu oraz integralnie związana pod względem 

aranżacji i estetyki z budynkiem  

Analizując obiekty hybrydowe należy zwrócić uwagę na ideę ich powstania, która wprost 

przekłada się na to w jaki sposób możemy odnaleźć w obiekcie przestrzeń biblioteczną. W 

przypadku najmniejszych, nieprzekraczających 2 000 m2 obiektów hybrydowych jest to po prostu 

czytelnia zrealizowana w budynku w którym znajdują się inne funkcje. Jest to założenie, które 

możemy zauważyć w przypadku WISTIK Library & Kindergarten w Lokeren (projekt TOOP 

architectuur, Steven Vandenborre Architects), De Drukkerij – Nijmegen Public Library (projekt EVA 

architecten), czy Médiathèque Albert Camus w Évry (projekt DE-SO). W każdym z budynków 

znalazła się czytelnia, która została zrealizowana w ramach przestrzeni towarzyszącej innej funkcji, 

przedszkolu, szkole muzycznej, restauracji i muzeum. Czytelnia w ramach otwartej przestrzeni 

znakomicie się wówczas odnajduje, ale jednocześnie sama biblioteka nie posiada rozwiniętej 

bardziej struktury funkcjonalnej.  

 
VI.42. WISTIK Library & Kindergarten w (projekt TOOP architectuur, Steven Vandenborre 

Architects) 
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Obiekty hybrydowe o średniej skali, a więc sięgającej 4 000 m2 to przede wszystkim takie w 

których biblioteka jest funkcją wiodącą i to ona jest uzupełniona o dodatkową jedną lub więcej 

funkcji. Jednocześnie w swojej organizacji przestrzennej zachowuje ona swój najpopularniejszy 

model, a więc podzieloną tematycznie czytelnię, miejsca lub sale spotkań i pomieszczenia obsługi. 

Najczęściej spotykane jest wówczas wprowadzenie dodatkowych funkcji w postaci instytucji 

kultury lub urzędów miejskich. Połączenie biblioteki z innymi instytucjami miejskimi jest często 

praktykowane, gdyż struktura biblioteki bez większych zmian konstrukcyjno-technologicznych 

umożliwia adaptację podobnej w sposobie funkcjonowania przestrzeni. Przykładem są budynki 

Médiathèque Montauban (projekt Colboc Franzen & Associés), Library, Game Library & 

Municipality Administration w Spiez (projekt Bauzeit architekten), Cultural Center at Saint Germain 

lès Arpajon (projekt Ateliers O-S Architectes) i La Source – Library w Le Bouscat (atelier 

d’architecture King Kong), których wspólnym mianownikiem jest ukrycie w jednej formie dwóch 

lub kilku funkcji, które posiadają wspólną strefę wejściową, ale wydzielone dla siebie strefy, co 

pozwala zachować im autonomię, ale jednocześnie tworzą wraz z biblioteką spójną całość.  Można 

również zauważyć, że w przypadku tych budynków zachowana została idea zwartej bryły, która 

wprost nie wskazuje na jej wielofunkcyjny charakter.  

Mniej oczywisty jest budynek Biblioteki Gminnej w Rokietnicy (projekt Dominik Banaszak), 

której bryła zachowują swoją autonomię pod względem funkcji i formy, ale jest poprzez szklaną 

przełączkę połączona z sąsiadującym obiektem sportowym, który obok części rekreacyjno-

sportowych posiada pokoje przynależne Gminnego Ośrodkowi Kultury – i w taki sposób staje się 

obiektem, który można uznać za wielofunkcyjny. Budynek ma dwie kondygnacji, gdzie pierwsza 

oprócz niewielkiej strefy wejściowej ze schodami na piętro została przeznaczona na wynajem dla 

innych usług. W tym momencie jest to sklep wielobranżowy i bistro. Piętro to otwarta przestrzeń 

czytelni i kilka sal o charakterze wielofunkcyjnym, które są dostępne również przez przełączkę z 

Ośrodka Kultury. W narożniku bryły została wycięta powierzchnia na niewielki taras z którego 

poprzez wachlarzowe schody można również wejść na dach.  

 
VI.43. Biblioteka Gminna w Rokietnicy (projekt Dominik Banaszak) 
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Integracja w ramach jednego budynku kilku funkcji związanych z kulturą to popularne 

połączenie, które równocześnie pozwala każdej z instytucji komfortowo funkcjonować. Oprócz 

urzędów miasta lub organizacji pozarządowych, są to np. galerie i muzea sztuki, różnego rodzaju 

akademie i struktury naukowe.  

Wzorcowym przykładem budynek Kulturbau – City Library Koblenz (projekt Benthem 

Crouwel Architects), gdzie wprowadzone zostały trzy funkcje, podkreślając ich odrębny charakter, 

ale jednocześnie synergiczne działanie. Obiekt wyróżnia forma, która została zamknięta w trójkącie 

o obłych kątach.  Wybór takiego kształtu wynikał zarówno z eksponowanej lokalizacji w narożniku 

działki, ale również był to efekt przemyśleń architektów nad równoważnością mających się znaleźć 

wewnątrz instytucji. Trzy identyczne elewacje bryły to jednocześnie trzy niezależne wejścia do 

każdej z instytucji. Przestrzenie spotykają się w centralnym, wysokim atrium, odsłaniającym 

poszczególne kondygnacje budynku. Muzeum oraz informacja turystyczna w swoich częściach mają 

zlokalizowane spiralne klatki schodowe, a biblioteka wygodniejszy dostęp schodami 

ruchomymi.  Stała ekspozycja muzealna obejmuje pierwsze piętro, czytelnie biblioteczne  znajdują 

się na piętrach drugim, czwartym i piątym z dostępem do tarasu. Obiekt wizualnie i funkcjonalnie, 

poprzez plac przy którym stoi jest powiązany ze stojącymi w sąsiedztwie obiektem handlowo – 

usługowym z którym współtworzą całą nową przestrzeń publiczną miasta.  

Połączenie kilku instytucji kultury takich, jak biblioteki, kina, teatru i galerii sztuki widoczne 

jest również w budynkach The Arch – Buen Cultural Centre w Mandal (projekt 3XN Architects), 

czy House for Books and Blues w Notodden (projekt Børve Borchsenius Arkitekter and Askin / 

Lantto Arkitekter AS) oraz w większej skali w The Hive – Worcester Library (projekt Feilden Clegg 

Bradley Studios), gdzie obiekt stał się domem dla kilku funkcji: Rady Hrabstwa Worcestershire, 

biblioteki publicznej miasta Worcester, biblioteki akademickiej Uniwersytetu Worcester, biura aktu 

Worcestershire, archiwum hrabstwa i Służby Archeologicznej Worcestershire. W każdym z 

budynków można zauważyć, że duże znaczenie ma lokalizacja. Wszystkie usytuowane są w 

sąsiedztwie wody, a także uwzględniają potencjał zagospodarowania terenu, posiadając przestrzeń 

publiczną.  

Obiekty hybrydowe w wielu przypadkach realizowane są w miejscach strategicznych z 

punktu widzenia rozwoju miasta, celem pobudzenia gospodarczego i aktywizacji kulturalnej danego 

obszaru. Wraz ze wrastającą skalą realizacji, większy jest również potencjał wykorzystania 

wielofunkcyjności budynku oraz podejścia do lokalizacji w nim przestrzeni bibliotecznej. 

Miastotwórczy charakter zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i oryginalna forma obiektu ma 

szansę przyciągnąć do niego mieszkańców.  

Przykładem bardzo dużej skali realizacji, jednocześnie o dużym znaczeniu miejskim jest 

Book Mountain – Public Library Spijkenisse (projekt MVRDV), obiekt, który jest częścią nowej 

zabudowy zaniedbanej do tej pory dzielnicy Rotterdamu. Obok biblioteki, której czytelnia 

zamknięta została w nowocześnie zinterpretowanej bryle szklanej piramidy, pojawiły się centrum 

edukacji ekologicznej, klub szachowy, sale audytoryjna i konferencyjne oraz przestrzeń handlowa.  

Culture Complex De Nieuwe Kolk w Assen (projekt De Zwarte Hond) to bardzo dużej skali 

obiekt, który wpisany jest w śródmiejską zabudowę na obrzeżach historycznego centrum miasta. W 

idei architektów miał być współczesną fortecą, łączącą w sobie najważniejsze miejskie funkcje 

biblioteki, mediateki, kina, teatru, ale także część biurową i mieszkaniową.  

Kubatura wprowadzona została pomiędzy istniejące budynki w taki sposób, że nie jest 

widoczna cała skala inwestycji, a eksponowana jest jej frontowa część. Fasada składa się z kilku 

sekwencji, które posiadają wejścia do osobnych stref budynku. Charakterystycznym elementem 

bryły jest nadwieszona trzecia kondygnacja w narożniku, która podkreśla część budynku 

przeznaczoną funkcji centrum kultury. Wraz z projektem budynku architekci zrealizowali plac 

publiczny, który ze względu na topografię terenu ma tarasowy układ.  
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Przestrzeń placu domyka osobna kubatura z dużą restauracją, przylegająca do sąsiadującej 

zabudowy. Wnętrze obiektu niemal w całości jest otwarte, dzięki wprowadzeniu antresol w ramach 

których pojawiają się strefy czytelni. Biblioteka ma więc charakter powierzchni wspólnej, która jest 

jednocześnie komunikacją pomiędzy innymi funkcjami, które znajduję się w dedykowanych im 

kubaturach. W centrum rzutu znalazła się najbardziej rozbudowa sala teatralna z wieżą sceniczną. 

W jej sąsiedztwie znalazła się strefa kina, a przestrzeń biurowa jest rozproszona w kilku miejscach.  

 
VI.44. Culture Complex De Nieuwe Kolk w Assen (projekt De Zwarte Hond) 

Podobną ideę wykorzystania otwartej czytelni, jako strefy wejściowej do innych części 

budynku można zauważyć w obiekcie P2 Urban Hybrid w Innsbrucku (projekt LAAC), który został 

zlokalizowany w sąsiedztwie budynku dworca kolejowego. Rolą biblioteki w strukturze budynku 

było przede wszystkim działanie integrujące, biorąc pod uwagę znaczenie instytucji w świadomości 

lokalnej społeczności, jako nie tylko miejsca spotkań, ale też dostępu do informacji, wiedzy i 

kultury. Ze względu na strategię rozwoju miasta i oczekiwaną intensywność zabudowy koncepcja 

uwzględniała obiekt wysokościowy, który przeznaczony był na mieszkania oraz rozległą bryłą tzw. 

bazy, gdzie umieszczone zostały funkcje publiczne w tym biblioteka i sala wielofunkcyjna. Bryła 

budynku wypełnia całą dostępną działkę, a jej forma wynika wprost z możliwości jej zabudowy. 

Powstałe wówczas ostre kąty architekci zaokrąglili, a obiekt zyskał dynamiczny, opływowy kształt. 

Organiczne formy widoczne są również w elementach wykończeniowych wnętrz. Brak miejsca na 

plac publiczny przed budynkiem został rozwiązania w oryginalny sposób, poprzez przeniesienia na 

stropodach niższej części budynku, który dostępny jest również poprzez zewnętrzne schody. Z tego 

miejsca można również wejść do części budynku, gdzie znalazła się restauracja oraz do wysokiej 

bryły z mieszkaniami.  

 
VI.45. P2 Urban Hybrid w Innsbrucku (projekt LAAC) 

Kolejnym przykładem jest Centrum Kultury Väven w Umeå (projekt Snøhetta + White 

Arkitekter AB), obiekt, który łączy w sobie różnorodne strefy kultury m.in. bibliotekę, muzeum, 

centrum konferencyjne i teatr oraz hotel. Biblioteka zajmuje dwa poziomy, a zarazem stanowi 

wspólną powierzchnię pomiędzy salami widowiskowymi i strefą wejściową hotelu. Nowy budynek 

wpisywał się w historyczną strukturę miasta, a także potencjał lokalizacji wprowadzając przestrzeń 

publiczną o charakterze pasażu wzdłuż nabrzeża.  
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Budynek składa się z kilku form, które są ze sobą spójnie połączone dzięki – podobnie, jak 

mogliśmy to widzieć w budynku w P2 Hybrid - wprowadzeniu opływowych linii, oplatających 

jednorodnie całą bryłę. Miękkie formy są również nawiązaniem do organicznego charakteru 

nabrzeża oraz abstrakcyjną interpretacją wraz z graficznym wzorem fal na fasadzie widoku morza. 

Zastosowana przez projektantów kompozycja składa się z dwóch elementó[w:] niższej bazy oraz 

wieży na planie nieregularnego sześcioboku.  

Budynek został zlokalizowany w terenie zróżnicowanym wysokościowo, przez co dwie 

kondygnacje są w części podziemne, a w części wychodzące na teren. W efekcie jedno z wejść 

znajduje się na poziomie -2, gdzie zlokalizowany jest  foyer i sala teatralna. Wejście do biblioteki 

znajduje się kondygnacji wyżej w drugiej bryle. Obie bryły łączą się na trzecim piętrze we wspólnej 

powierzchni, która stanowi przestrzeń wspólną dla kolejnej strefy kultury i recepcyjnej hotelu. Jest 

to niemal w  całości otwarta przestrzeń w której dominuje naturalny kolor drewna widoczny w 

parkiecie i podwieszanym, listwowym suficie. Pomiędzy rzędami regałów na książki są stanowiska 

do nauki, a także miejsca wypoczynkowe. Czwarte piętro to kontynuacja czytelni oraz nowa 

przestrzeń konferencyjna z salami wielofunkcyjnymi. Połączenie funkcji biblioteczno-kulturalnych 

pozwala użytkownikowi wygodnie korzystać w jednym miejscu z różnych usług.  

 
VI.46. Centrum Kultury Väven w Umeå w Szwecji (projekt Snøhetta + White Arkitekter AB) 

KRONA Knowledge and Cultural Centre w Kongsberg (projekt Mecanoo + CODE: 

arkitektur) to przykład nowoczesnego wielkokubaturowego, gdyż sięgające aż 24 000 m2 budynku 

hybrydowego w idei miejsca oferującego różnego rodzaju aktywności i formy spędzania czasu. 

Obiekt służy społeczności akademickiej, jest siedzibą wydziałów naukowych, urzędu miasta, a obok 

biblioteki akademickiej jest również miejska biblioteka publiczna, a także rozbudowana struktura 

sal widowiskowych, kinowych, konferencyjnych ogólnodostępnych dla wszystkich. Budowa miał 

wzbogacić potencjał kulturalny Kongsberg, miasta mającego w Norwegii duże znaczenie 

historyczne.  

Miasto położone nad rzeką Numedalslågen było znanym ośrodkiem wydobycia srebra, 

produkcji broni i leśnictwa. Współcześnie jest kojarzone poprzez przemysł zaawansowanych 

technologii i w szczególności poprzez siedziba największego norweskiego kontrahenta obronnego 

Kongsberg Gruppen. Zamknięte kopalnie to dziś muzeum i jednocześnie największa atrakcja 

turystyczna miasta. Motyw srebra widoczny jest również w estetyce fasady budynku, gdzie 

pojawiają błyszczące, posrebrzane elementy.  

Obiekt KRONA został zrealizowany w sąsiedztwie najstarszego budynku uniwersyteckiego 

w Norwegii na działce o znacznej różnicy poziomów, która stanowi przedpole parku miejskiego 

Hasebergtjerndalen. Ta lokalizacja miała wpływ na ukształtowanie bryły oraz organizację struktury 

wewnętrznej budynku, pozwalając uzyskać wejścia do jego centrum z różnych stron i na dwóch 

poziomach. Ideą architektów było stworzenie obiektu, który będąc bardzo duży w skali stwarzał 

wrażenie bycia kompaktowym i łatwo dostępnym. Stąd decyzja, aby centrum planu stanowił duży, 

przestrzenny foyer, który łączył w sobie funkcje otwarte dla użytkownika, a przy tym pozwalał 

dostać się do innych funkcji programu.  
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Konkretne funkcje zorganizowane są w bloki z własną wewnętrzną strukturą dostosowaną do 

potrzeb. Nadrzędną ideą było, aby nawet funkcje z ograniczonym dostępem publicznym posiadały 

części wspólna, zwiększając ich elastyczność i zmiany w przyszłości. Biblioteka stanowi część 

wewnętrznej przestrzeni wspólnej, łącząc komunikacyjnie plac kościelny z parkiem, który położony 

jest poniżej poziomu budynku. Posadzka wewnętrzna jest kontynuowana na zewnątrz, co w efekcie 

tworzy przejście przez budynek i nową trasę publiczną. Od strony parku w zagospodarowaniu 

pojawia się amfiteatr. Przestrzeń czytelni zrealizowana została zgodnie z założeniami architektów, 

jako łącznik pomiędzy innymi funkcjami, jest więc jednocześnie strefą wejściową do sali teatralnej. 

Na podobnej zasadzie stołówka uniwersytecka w godzinach wieczornych zmienia się w kawiarnię, 

a galeria sztuki pełni również funkcję baru podczas wieczornych seansów filmowych. Sala teatralna 

z audytorium na 600 miejsc została zrealizowana z założeniem bycia jak najbardziej elastyczną, 

umożliwiającą oprócz spektakli i koncertów odbywanie się wykładów, prezentacji multimedialnych, 

czy posiedzeń rady miejskiej. Umożliwia to korekta akustyki poprzez regulację elementów 

ściennych i foteli. Mniejsze sale dedykowane są funkcji kinowej, ale również pozostają elastyczne 

w sposobie użytkowania, przy założeniu ich rekonfiguracji. 

 
VI.47. KRONA Knowledge and Cultural Centre w Kongsberg (projekt Mecanoo + CODE: 

arkitektur) 

O ile w budynkach mniejszych i średnich ich wielofunkcyjny charakter jest najczęściej skryty 

pod jednorodną bryłą, tak bardzo duże obiekty w większości przypadków eksponują swoje 

zróżnicowanie wewnątrz również w identyfikacji wizualnej zewnętrznej bryły. Najbardziej 

efektowne obiekty hybrydowe to takie o bardzo dużej skali, która pozwala w najpełniejszy sposób 

pokazać charakter typologii.  

Efektownym przykładem obiektu o silnej identyfikacji wizualnej jest Culture House Eemhuis 

w Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects). Obiekt został zrealizowany w strategicznym 

usytuowaniu na styku historycznej zabudowy i dzielnic mieszkaniowych oraz w pobliżu rzeki. 

Budynek przyciąga uwagę swoją oryginalną rzeźbiarską bryłą z bazą przyjmującą formę pagórka, 

na który nasunięte zostały trzy autonomiczne prostopadłościenne formy. W parterze znalazły się 

dwa odrębne wejścia, jedno do foyer galerii sztuki oraz archiwum miejskiego, a drugie do otwartej 

przestrzeni czytelni biblioteki, która jest najbardziej atrakcyjną przestrzenią Centrum Kultury. Tak, 

jak forma budynku przypomina wzgórze, tak czytelnia ma charakter przeskalowanego amfiteatru po 

którym można się wspinać przez kolejne dwa piętra. Na spocznikach zrealizowane zostały 

stanowiska czytelnicze, a na całe założenie możemy patrzeć z galerii po bokach pomieszczenia. W 

trzech prostopadłościennych, nadwieszonych bryłach znalazły się pomieszczenia dedykowane 

wydziałowi sztuki, teatrowi, sztukom wizualnym i muzyce.  

Obiekty hybrydowe to również budynki, które zostały przebudowane i rozbudowane, aby w 

efekcie zmienić się w struktury wielofunkcyjne. Wówczas funkcja biblioteczna najczęściej znajduje 

się w wydzielonej strefie budynki, co pozwala jej działać niezależnie, ale jest również 

skomunikowana z innymi częściami obiektu.  
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Realizacja Ostrowieckiego Browaru Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (projekt Dresler 

Studio Architektura i Urbanistyka) to efekt przebudowy dawnej zabudowy przemysłowej. Jest to 

również przykład w który widać, że obiekty przemysłowe pozwalają na stosunkowo łatwą adaptację 

swojej struktury na cele wielofunkcyjne. W efekcie powstały przestrzenie Centrum Kultury, galerii 

sztuki i biblioteki, które zachowują swoją niezależności, ale umożliwiają współpracę np. 

wykorzystywanie wzajemne swoich pomieszczeń. Integrację funkcji podkreśla również wspólna 

zielona przestrzeń publiczna w ramach półotwartego dziedzińca. 

Adaptacja istniejącego budynku na mieszczący kilka funkcji to również przykład 

Kunstencentrum ArtA’A w Aalter (BASIL ARCHITECTURE). Gmina postanowiła wykorzystać 

jeden z czterokondygnacyjnych budynków usługowo – mieszkalnych, jako miejsce w które 

przeniesionych zostało kilka instytucji kulturalnych miasta. Instytucje zajęły kondygnację 

podziemną, parter i piętro, a trzy wyższe kondygnacje pozostawiono dla funkcji mieszkalnej. Z racji 

tego, że budynek był jeszcze w trakcie realizacji architekci mogli uwzględnić nowy program 

funkcjonalny w konstrukcji budynku. Biorąc pod uwagę problem z dostępem do światła 

przestrzenie, które tego nie wymagały, a więc przynależne szkole muzycznej zlokalizowane zostały 

w części podziemia. Dodatkowo wprowadzony został w obniżeniu terenu dziedziniec, odkrywając 

fragment elewacji piwnic. Organizacja przestrzenna wewnątrz trzech poziomów zakładała 

możliwość łatwego poruszania się pomiędzy strefami biblioteki, Centrum Kultury i innymi 

podmiotami miasta. Autonomia części bibliotecznej odznaczona została kolorystycznie, poprzez 

użycie żółtej barwy.  

Public Library Navarcles and Entities Hotel (projekt Santamaría Arquitectes) to przykład 

rozbudowy istniejącego obiektu teatralnego o funkcje biblioteki i hotelu. Nowa kubatura to 

prostopadłościenna forma dostawiona do istniejącej, jednocześnie tworząc niewielkie zielone 

atrium. Wszystkie trzy piętra rozbudowy łączą się z istniejącymi poziomami budynku, obejmując 

dostęp do sali teatralne, czy do pomieszczeń jej zapleczy. Biblioteka zajmuje najniższe piętro, które 

usytuowane zostało w znacznym obniżeniu terenu, wynikającym ze zróżnicowanej topografii. 

Czytelnie biblioteczne zajmują dwa poziomy, które powiązane są wizualnie szerokim otworem w 

stropie. Na piętrach znajdują się pokoje biurowe, sale spotkań i sala wielofunkcyjna, które służą 

zarówno teatrowi, jak i bibliotece oraz hotelowi. Na drugim piętrze część pomieszczeń zajmują 

instytucje miejskie. 

 
VI.48. Public Library Navarcles and Entities Hotel (projekt Santamaría Arquitectes) 

Połączenie funkcji, które w XXI w. zyskuje na popularności to zintegrowanie pod jednym 

dachem przestrzeni kultury ze sportową. W obu przypadkach są to popularne miejsca spędzania 

czasu, które mogą działać osobno, ale ich połączenie jest korzystne na wielu polach. W przypadku 

rodzin z dziećmi, każdy z domowników może korzystać z interesującej go funkcji w jednym 

miejscu, ale też czytelnia to znakomite miejsce, które pozwala spędzić czas czekając np. na dziecko, 

które w tym momencie ćwiczy w sali gimnastycznej. Można również korzystać z biblioteki w celach 

naukowych, ale zrobić sobie przerwę na godzinę pływania w ramach przerwy. Tego typu obiekty 

mają więc szansę być przez cały czas aktywne, będąc otwarte na różnych użytkowników.  
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Przykładem tego typu integrującego działania jest obiekt Huis Ban Eemnes (projekt 

MoederscheimMoonen Architects), który stał się znaczącym ośrodkiem aktywności dla całej gminy 

w prowincji Utrechtu, skupiając pod jednym dachem bibliotekę, teatr, restaurację i salę sportową. 

Budynkowi towarzyszy plac publiczny, który obok strefy wejściowe i widocznego 

zagospodarowania w charakterze ogródka restauracyjnego posiada przestrzeń aktywnego spędzania 

czasu dla dzieci i młodzieży, place zabaw i skate park.  

Identyfikacja funkcji jest widoczna w kompozycji bryły, które podkreśla te, które wymagają 

dostępu do światła poprzez duże przeszklenia oraz wymknięte pełnymi przegrodami, jednocześnie 

wycofane wizualnie w głąb działki. Elewację frontową z głównym wejściem do budynki, którego 

foyer stanowi biblioteka podkreślono rozwiązaniem przestrzennym w formie ramy, która jest 

zarówno zadaszeniem placu, jak i przesłania część fasady. 

Biblioteka ma charakter otwartej przestrzeni, która w parterze płynnie przechodzi w strefę 

przynależną restauracji i miejsce na bilard. Całość posiada spójną aranżację oraz zachowuje 

eklektyczną estetykę, łączącą styl skandynawski z industrialnym. Charakterystycznym elementem 

przestrzeni jest atrium z szerokimi amfiteatralnymi schodami. Dzięki dużemu wycięciu w stropie 

dwa poziomy czytelni są ze sobą powiązane widokowo. Wyróżniającym elementem czytelni jest 

modułowy regał na książki, nazywany przez projektantów nośnikiem tożsamości, który prowadzony 

jest przez całą jej przestrzeń. Na antresoli funkcje biblioteczne uzupełniają wydzielone salki 

spotkań. Obok otwartej przestrzeni w budynku wydzielono dostępną w parterze salę teatralną, która 

dzięki składanym trybunom pozwala na elastyczne zmiany układu oraz dużą halę sportową z 

możliwym podziałem na dwa boiska do koszykówki.   

 
VII 49. Huis Ban Eemnes (projekt MoederscheimMoonen Architects) 

Dwa budynki posiadają podobny program funkcjonalny, który biblioteką czyni przestrzenią 

towarzyszącą sali gimnastycznej pływalni. Oba przykłady różnią się jednakże podejściem do 

organizacji przestrzennej i formy obiektów.  

Hebburn Central (projekt Faulkner Browns Architects) został zrealizowany w wyniku 

rewitalizacji centrum miasta przez jedną z najważniejszych angielskich, jednocześnie mających 

siedzibę w pobliskim Newcastle firm architektonicznych Faulkner Browns Architects. Projektanci 

podjęli decyzję, aby obiekt powstał w idei prefabrykacji, zakładając wsparcie lokalnego przemysłu. 

Obszar był w dawnych latach znany z przemysłu stoczniowego i metalurgicznego i w momencie 

jego upadku, wiele miast podupadło.  
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Hebburn w ramach idei ożywienia kulturalnego funkcjonowania miasta zdecydowało się, aby 

funkcje urzędu miasta, biblioteki, sali gimnastycznej i pływalni, wcześniej zajmujące stare i mało 

atrakcyjne budynki przenieść do nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu. Lokalizacja obiektu 

również miała znaczenie strategiczne, gdyż zajęła działkę, która była użytkowana przez parking, a 

która znajdowała się w centrum miasta i sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.  

Budynek składa się z kompozycji prostopadłościennych brył, które odznaczają się 

wykończeniem. W przeważającej większości okładzinę fasady stanowią panele z blachy corten, ale 

również pojawia się srebrna siatka cięto-ciągniona. Pierwsza bryła mieści foyer z biblioteką i halą 

basenową, które widoczne są poprzez największe przeszklenie. Przestrzeń czytelni ma otwarty 

charakter i jest wysoka na dwie kondygnacje, a we fragmencie rzutu wprowadzono niewielką 

antresolę z salami spotkań. Środkowa bryła , przebieralnie w parterze oraz rozbudowane piętro z 

salami wielofunkcyjnymi, siłownią oraz studiem tańca i pokojami administracji. Trzecia najmniejsza 

bryła to sala gimnastyczna. W ramach zagospodarowania pojawiają się dodatkowe boiska.  

 
VI.50. Hebburn Central (projekt Faulkner Browns Architects) 

Ulstein Arena w Ulsteinvik w (projekt Lund + Slaatto Architects) zlokalizowana została w 

centrum miasta, mając w tle atrakcyjny górski pejzaż, podkreślając współzależność życia miejskiego 

z naturą. Budynek nazywany jest przez lokalną społeczność areną i obejmuje bibliotekę, halę 

sportową, kryty basen i ścianę wspinaczkową. Usytuowanie obiektu związane było ze zróżnicowaną 

topografią terenu oraz z uwzględnieniem ścieżek pieszych, które wynikały z planu miasta, gdzie 

przewidziane były tzw. korytarze łączące różne atrakcje. W efekcie budynek składa się z dwóch brył 

połączonych wspólną bazą, umożliwiając dostęp do wnętrza zarówno z poziomu terenu, jak i 

poprzez stropodach niższej bryły, która ma charakter przestrzeni publicznej.  

 
VI.51. Ulstein Arena w Ulsteinvik w (projekt Lund + Slaatto Architects) 
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Wielkość kubatury brył wynika ze znajdującej się wewnątrz funkcji sal gimnastycznej i 

basenowej. Rozrzeźbienie brył jest również dostosowaniem do skali sąsiedniej zabudowy, ale też 

wpisaniem się w górski krajobraz. Przestrzeń biblioteczna dostępna jest na niższym poziomie i 

widoczna poprzez szerokie przeszklenie.  W Ulsteinvik średnia temperatur wynosi ok 7 stopni, a 

także przez cały rok występują deszcze. Architektom zależało, aby nowy obiekt zachęcał do wejścia, 

stąd w bryłach są duże przeszklenia, pokazujące kolorowe wnętrza. Zarówno sala sportowa, jak i 

basenowa zaprojektowane zostały w wykończeniu drewnianymi okładzinami, podkreślając wraz ze 

światłem ciepły charakter przestrzeni. Biblioteka znajduje się w parterze bryły basenowej, ma 

charakter otwartej przestrzeni ze swobodną aranżacją meblową. Pozostała przestrzeń parteru zajęta 

jest przez parking oraz strefę techniczną dla technologii basenowej. 

Obiekty hybrydowe to również przykłady, które wymykają się jednoznacznej kwalifikacji.  

Przykładem budynku, którego odbiór wizualny podkreśla różne mieszczące się wewnątrz funkcje 

jest Samling – Sand City Library (projekt Helen & Hard). Jest to również przykład kreatywnego 

podejścia do organizacji przestrzennej biblioteki. Budynek łączy w sobie bibliotekę, która pozostaje 

wiodącą funkcją budynku z siedzibą banku i lokalami mieszkaniami. Organiczny kształt rzutu 

przypomina skamielinę. W jego centrum znalazło się atrium od którego promieniście rozchodzą się 

pomieszczenia administracji bankowej w połowie oraz otwarta przestrzeń biblioteki. Mieszkania 

znajdują się na piętrze nad strefą banku. Przeznaczenie poszczególnych części budynku odznacza 

się w jego bryle. Czytelnia odznacza się dużum przeszkleniem, odsłaniającym wnętrze, biurowa 

przeszkleniami z ażurową, drewnianą okładziną, a mieszkania balkonami w opływowej formie.  

Oryginalnym przykładem pod względem formalnym są budynki Library w Singuerlin 

(projekt taller 9s arquitectes) i „Fondo” Santa Coloma de Gramenet (projekt Pich-Aguilera 

Architects), które łączy wspólny pomysł realizacji bibliotek na dachu budynków o funkcji 

handlowo-usługowej.  

 
VI.52. Library w Singuerlin (projekt taller 9s arquitectes) 

Realizacja „Fondo” to wynik przyjętej idei zakładającej realizację obiektu wielofunkcyjnego, 

który stanowić miał przedłużenie przestrzeni publicznej miasta. Najniżej położona kondygnacja to 

targ otwarty na plac miejski. Na wyższej kondygnacji znajduje się supermarket, dostępny z poziomu 

terenu z drugiej strony budynku. Wzdłuż budynku dostępna jest rampa, która prowadzi na najwyższą 

kondygnację z biblioteką.  

W przypadku Singuerlin była to nadbudowa wtórna, polegająca na wprowadzeniu modularnej 

konstrukcji, aby uzyskać jedną przestrzeń czytelni pomiędzy bryłami kryjącymi pomieszczenia 

wymagające wydzielenia m.in. pokoje pracowników i salę audytoryjną. 
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Obiekty hybrydowe można uznać za elementem nowej typologii współczesnych miast. 

Wprowadzanie przestrzeni bibliotecznej, jako jednej z funkcji jest działaniem przynoszącym 

korzyść zarówno dla instytucji, jak i pozostałych części obiektu. Skupienie pod jednym dachem 

funkcji np. z zakresu kultury, sportu i rekreacji, a jednocześnie obiektu urzędu miejskiego, może być 

dla odbiorcy atrakcyjnym rozwiązaniem. Wizyta formalna w urzędzie może być wówczas połączona 

z rozrywką. Różnorodność, a zarazem bliskość funkcji, pozwoli spełnić potrzeby użytkownika w 

wygodny sposób.  

Bycie częścią obiektu hybrydowego w przypadku biblioteki jest podkreśleniem jej 

współczesnego wizerunku, nawet przy zachowaniu ekspozycji tradycyjnego księgozbioru. Aby 

biblioteki przetrwały, powinny ‒ obok pełnienia swojej działalności w sposób wartościowy ‒ robić 

to w atrakcyjnej formule, która trafia do współczesnego odbiorcy. Stąd filie bibliotek pojawiają się 

w obiektach handlowo–usługowych, ośrodkach sportowych, przy basenie krytym, sali 

gimnastycznej lub w innym współcześnie popularnym miejscu.  

Obiekty hybrydowe są interesujące na poziomie formalnym. Biorąc pod uwagę ideę 

synergicznego działania kilku funkcji, są to przeważnie obiekty o dużej skali, zrealizowane z 

rozmachem, a więc z wykorzystaniem współczesnych środków wyrazu, nowoczesnych materiałów 

i efektownych form, które mogą same w sobie przyciągać odbiorców.  
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4. Forma architektoniczna 

Forma architektoniczna od zawsze miała duże znaczenie w odbiorze budynku o charakterze 

publicznym, reprezentując charakter i statut instytucji. Jednocześnie można stwierdzić, że forma jest 

wyrażeniem ekspresji jej twórcy. Kluczowe jest zadanie pytania: czy biblioteka, jako funkcja, miała 

zdefiniowaną na przestrzeni lat formę?  

Roman Ingarden207 zastanawiał się nad przywiązaniem funkcji do formy, zauważając, że 

„wprawdzie w zasadzie każda budowla, a nawet każdy w przyrodzie znajdujący się przedmiot 

niezmieniony działalnością człowieka np. jakiś gaj, las, polana itp. mógłby przez dokonanie się 

odpowiednich aktów stać »kościołem«. Ale właściwości danego kultu religijnego i wytworzonego w 

jego ramach rytuału sprawiają, że stawia się pewne określone wymogi pod adresem tego, co ma 

zostać np. kościołem. Odpowiednio, sztandarem itp.. W związku z tym wytwarzają się w ramach 

poszczególnych wspólnot religijnych (i innych) pewne zwyczaje budowania »kościołów« To znaczy 

dokładniej budowli, które mają być »kościołami« – inne w starożytnej Grecji, inne np. wśród 

katolików, inne wśród protestantów lub wśród buddystów. W następstwie tego dochodzi łatwo do 

przenoszenia terminu (…) na odpowiednią rzecz realną, służącą przedmiotowi intencjonalnemu za 

obiektywną podstawę bytową. Wówczas sama ta rzecz realna (budowla) wydaje się być »kościołem«, 

»sztandarem« lub »teatrem« itd.”208.  

Filozof w swojej wypowiedzi, która jest częścią większego tekstu podnoszącego temat 

realności budynku jako dzieła architektonicznego, zwrócił uwagę na stworzenie przez człowieka 

form, które sobą coś reprezentują, co pozwala na identyfikację miejsca. Na przykładzie kościoła, 

widzianego jako tzw. świątynia Boga, podejmował trudny temat nadania znaczenia budowli pod 

względem nie tyle spełnianej funkcji, co bycia dziełem samym w sobie, wywołującym skojarzenia, 

emocje, a więc konkretne zachowania u odbiorcy.  

„Tu trzeba nadać pewnej materii określony kształt, barwnymi płaszczyznami jednoznacznie 

wyznaczony, żeby dotrzeć w percepcji spostrzeżeniowej znowu wprost do całości, do pełni dzieła 

architektonicznego. Wystarczy, żeby budowla była w pełni widziana i w swej strukturze i doborze 

własności po prostu zrozumiana, żeby ujawniła nam się »katedra« czy »zamek« czy »pałac« jako 

dzieło architektoniczne. Kto zaś odda się w przeżyciu estetycznym jego kontemplacji, dotrze na tej 

drodze do odpowiedniego przedmiotu estetycznego (…) Zarówno barwa budynku (ścian), jak rodzaj 

materiału pochłaniającego lub odbijającego światło, jak i ukształtowanie samej powierzchni Czy 

jest gładka, czy porowata, czy połyskliwa jak marmur, czy martwa jak beton lub murarska zaprawa 

– odgrywa rolę przy kształtowaniu możliwości oświetlenia zewnątrz i wewnątrz budynku”209.  

W budownictwie bibliotek można zauważyć, że pod względem architektonicznym przez 

wiele dekad największa uwaga była zwrócona w stronę funkcjonalności, która przekładała się 

wprost na wygląd budynku wynikający z aktualnie obowiązujących stylów architektonicznych. 

Biblioteka, jako istotna funkcja użyteczności publicznej, zamknięta była w bryle o mocno 

reprezentacyjnym i podkreślającym jej rangę froncie. To właśnie instytucje publiczne ‒ jako te 

bogatsze, a biblioteki same w sobie, jako stanowiące fundament społeczeństwa wiedzy ‒ poprzez 

swoją elewację miały wyrażać spokój, powściągliwość, umiar, a jednocześnie monumentalność, 

bezpieczeństwo czy dostojność.  

                                                      

207 Roman Ingarden to polski filozof, profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1925–1944), po wojnie profesor toruńskiego 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945–1946) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1946–1950 i 1956–1963). Głównym 

przedmiotem badań Ingardena były zagadnienia z epistemologii, ontologii i estetyki. Był także autorem kilku prac z 

zakresu aksjologii, antropologii filozoficznej i filozofii języka. Mistrzem i nauczycielem Ingardena był twórca 

fenomenologii – Edmund Husserl. https://culture.pl/pl/tworca/roman-witold-ingarden  
208 Roman Ingarden, Studia z estetyki, tom 2, Warszawa 1958, s. 121 
209 Ingarden wielokrotnie powracając do porównań różnych dzieł człowieka, wskazywał różnice pomiędzy architekturą, 

malarstwem czy literaturą. Podkreślał wyjątkowość budowli, która oferuje wielość wglądów, co czyni ją dziełem 

wyjątkowym. Filozof zwracał uwagę na rolę formy jako kompozycji brył w przestrzeni, dzięki której każda budowla może 

być rozpoznawalna, a także na rolę materiału, który ją tworzy poprzez kolor, fakturę, zdolność pochłaniania i odbijania 

światła. Ingarden podkreślał nierozerwalność całokształtu budynku, wskazując na fakt integralności oglądu bryły i 

wykończenia jej ściany. Tamże, s. 126. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ontologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aksjologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antropologia_filozoficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_j%C4%99zyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
https://culture.pl/pl/tworca/roman-witold-ingarden
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Ostatnie dekady XX przyniosły znaczne zmiany w podejściu do projektowania 

architektonicznego. Można uznać, że minimalizm i postmodernizm zamknęły jednolitość odbioru 

stylu architektonicznego, a kolejne lata pozwoliły na dowolność. W efekcie nie można było już 

mówić o dominującym stylu, co miało wpływ na realizacje zróżnicowanych budynków. Te, które 

miały w swojej funkcji założenie bycia przestrzenią mocno tradycyjną czy racjonalną, jak zwykło 

się myśleć o bibliotece, pozostawały jednakże przez dłuższy czas bardziej anachroniczne.  

Wraz z wejściem architektury w XXI wiek i zmianami technologicznymi oraz kulturowymi, 

jakie dotknęły funkcji bibliotecznej, otworzyła się droga do zmiany widocznej w podejściu do 

formy. Tak jak wcześniej muzea, tak i biblioteki, jako ważne instytucje miejskie, zaczynały 

wyglądać efektownie i nowocześnie. Przede wszystkim otwartość funkcji pociągała za sobą 

analogiczną otwartość formy. Fakt, że mamy w bibliotece atrakcyjną przestrzeń i zachęcamy do 

wejścia do niej, miał być eksponowany w fasadzie, gdzie klasyczny podział równo rozstawionych 

okien został zastąpiony dużymi przeszkleniami. Różnorodność przestrzeni wewnętrznej, jej 

zmienna wysokość i dynamika w kształtowaniu rzutu przeniosły się z kolei na formę „skorupy” 

obiektu. Pojawiały się formy odrębne od klasycznej zwartej i jednorodnej ‒ rozczłonkowane, 

rzeźbiarskie, organiczne.  

 

Bryła zwarta. Najpopularniejszym wyborem przy projektowaniu bibliotek pozostaje zwarta 

bryła, inaczej jednorodna, czyli kubatura sprowadzona do prostej skubizowanej bryły o planie 

kwadratu lub nieznacznie wydłużonego prostokąta. Zwarta bryła jest korzystna przez wzgląd na jej 

ekonomię oraz potencjał energooszczędności, mniejszą liczbę płaszczyzn ułatwiających wykonanie 

izolacji termicznej, ograniczających potencjalnie mostki termiczne. Jednocześnie zwarta bryła 

niesie ze sobą ryzyko askalarności i braku odniesienia się do kontekstu, a także ograniczeń 

estetycznych.  

 

Bryła rozczłonkowana. W niektórych projektach pojawia się bryła rozczłonkowana, inaczej 

niejednorodna, czyli taka, która stanowi kompozycję kilku mniejszych brył rozsuniętych względem 

siebie. Niejednokrotnie rozczłonkowanie formy pozwala na identyfikację funkcji wewnątrz, 

czytelną organizację przestrzenną i atrakcyjny odbiór wizualny. Nie jest to jednakże kompozycja 

ekonomiczna, energooszczędna, a także mogąca utrudniać komunikację wewnątrz.  

 

Kompozycja geometryczna. Bryła wówczas stanowi kompozycję kilku mniejszych form, 

jednocześnie tworząc zwartą całość, co odróżnia ją od bryły rozczłonkowanej. Są to proste 

kompozycje przesuniętych brył lub też ułożonych na sobie, co nadaje im rzeźbiarski odbiór, a przy 

tym przełamuje skalę budynku. Kompozycja geometryczna w efekcie godzi zalety i wady bryły 

jednorodnej, jak również niejednorodnej. 

 

Bryła atrialna. W przypadku brył zwartych popularne jest wprowadzenie w jej formę atrium. 

Jest to wewnętrzny dziedziniec umożliwiający dostęp światła naturalnego do budynku, który ma 

duże trakty. Jest to również rozwiązanie, które wpływa na odbiór estetyki bryły, gdyż w wielu 

przypadkach jest to atrakcyjnie zagospodarowania przestrzeń o charakterze użytkowym.  

 

Bryła organiczna. Wraz ze wzrostem popularności tendencji proekologicznych oraz biofilii 

pojawiły się obiekty o bryle organicznej, a więc ukształtowane w analogii do natury. Bryła cechuje 

się płynnym i plastycznym kształtowaniem formy, wzorowanej zarówno na organizmach żywych, 

jak i inspirowanej topografią i geometrią zaobserwowaną w przyrodzie. Bryła ta pozwala na dużą 

swobodę, jednocześnie jej wadą jest często brak jednoznaczności w formie pomieszczeń, co może 

stwarzać mniej czytelną kompozycję organizacji przestrzeni. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
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4.1. Specyfika elewacji bibliotek 

Fasada budynku to integralny element budynku, często definiujący jego charakter. Jej 

znaczenie jest reprezentacyjne, ale również czysto praktyczne: chroni wnętrze przed warunkami 

atmosferycznymi, zapewnia izolację termiczną i akustyczną, a także umożliwia kontrolę nad 

światłem naturalnym. Właściwie zaprojektowana fasada może przełożyć się na lepszą wydajność 

energetyczną, a sam obiekt będzie przyjaźniejszy dla środowiska i dla użytkownika.  

Na przestrzeni wieków podejście do wizerunku obiektu publicznego było mocno związane z 

reprezentacyjnym charakterem fasady frontowej, gdzie w dużej mierze centralną częścią było 

główne wejście do budynku. Fasady ‒ poprzez swoje zdobienia i inne elementy towarzyszące ‒ 

obrazowały styl architektoniczny, który ówcześnie obowiązywał. Można stwierdzić, że współczesne 

czasy są pod tym względem pluralistyczne, a więc pozwalają na różnorodne i odmienne podejście 

do architektury. Nie ma jednego obowiązującego kierunku, jak również instytucje bibliotek utraciły 

swój monumentalny charakter. Widoczne jest myślenie całościowe o budynku, a więc zdarza się tak, 

że obiekt nie ma głównej elewacji, jak również posiada kilka równoważnych wejść. Odpowiednio 

dobrana okładzina elewacyjna pozwala obiektowi wpisać się w istniejący kontekst urbanistyczno-

kulturowy albo wyróżnić z tła miasta.  

Klasyczne podejście do fasady widoczne pozostaje w projektach, które świadomie odnoszą 

się do tradycyjnego modelu obiektu, albo wchodzą w dialog z przeszłością np. poprzez odniesienia 

do historycznej formy, czy detalu. Są to na przykład realizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Lublinie (projekt Stelmach i Partnerzy), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (projekt 

Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.), czy Kulturoteki Falenica w Warszawie (projekt 

Archicon Szczesiuk & Wilczek), gdzie fasada frontowa jest znacząco podkreślona poprzez użycie 

słupów, czy centralne wejście.  

Ciekawymi przykładami podejścia do fasady biblioteki są przebudowy i rozbudowy 

istniejących budynków, często o wartościach historycznych. Wówczas projektanci często 

pozostawiają istniejące budynki, jako wejściowe, nie umniejszając im rangi, a nową kubaturę 

wprowadzą dyskretnie lub w subtelnym nawiązaniu do struktury historycznej. Przykładami 

koncepcje rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (projekt JEMS architekci), Utrecht 

Central Library & Post Office (projekt Zecc Architecten + Rijnboutt). Inne podejście to wyraźne 

odcięcie się wizualnie od istniejącej bryły. Przykładem Médiathèque Andrée Chedid w Tourcoing 

(projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates), gdzie zarówno forma, konstrukcja, jak i 

estetyka nowej kubatury są kontrastem dla klasycznego budynku portierni, której była rozbudową. 

Odmienny charakter cechuje Médiathèque Pélissanne (projekt Dominique Coulon & Associés), 

gdzie klasycyzująca willa została rozbudowana o organiczną bryłę inspirowaną geometrią natury. 

Wówczas spójność całego budynku uzyskana została przed odpowiedni dobór materiałów 

wykończeniowych i kolorystykę.  

Projektanci wprowadzają przede wszystkim materiały szlachetne i o wyższej jakości. 

Tradycyjne, które były stosowane przed wiekami, a więc kamienie czy ceramika, ustąpiły nowym, 

takim, jak beton czy różnego rodzaju blachy aluminiowe lub stalowe, ale również obserwuje się 

powrót do tradycji w nowoczesnej formie architektonicznej. Szczególnie widać to w ceramice, która 

pozwala na wykonywanie zarówno cegiełek, płytek, czy płyt wielkoformatowych o różnej fakturze. 

Podobnie jest z drewnem, które w dobie refleksji nad wpływem budownictwa na środowisko 

naturalne, stosowane jest coraz częściej na elewacjach, uwzględniając jego współczesną obróbkę.  

Popularne materiały dla wykończenia fasad bibliotek: 

 tynk 

 kamień  

 ceramika 

 stal / aluminium 

 szkło 

 tworzywa sztuczne 
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Tynk. W ramach analizowanej grupy badawczej zaledwie kilka obiektów ma fasady 

wykonane głównie z tynku, gdyż jest to rozwiązanie najmniej atrakcyjne wizualnie. Najczęściej o 

tym wyborze decydują wówczas względy ekonomiczne. Przykładem realizacja Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mielcu (projekt Loesh + Partnerzy), gdzie decyzja o wyborze tynku była podyktowana 

ograniczeniem kosztów inwestycji. Ciekawymi projektami w których pozostaje fasada tynkowana 

nie umniejszając wartości estetycznych są obiekty zrealizowane przez biuro architektoniczne 

Dominique Coulon & Associés w Thionville i Anzin. Bryły budynków są inne, ale łączy je wspólny 

mianownik. Są efektowne w swojej formie inspirowanej geometrią przyrody lub sztuką origami. 

Wówczas to rzeźbiarska forma jest najważniejsza i buduje odbiór budynku, a znaczenie 

wykończenia elewacji jest zmarginalizowane. Na podobnej zasadzie odbierany jest budynek 

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant w Chelles (projekt Atelier Novembre Architecture), który przy 

rzeźbiarskiej, geometrycznej formie pozostaje wykończony białym tynkiem.  

Aby zachować ekonomiczny charakter inwestycji, a równocześnie uzyskać odniesienie do 

kontekstu w kilku projektach widoczne pozostaje wykończenie tynkiem, przy wprowadzeniu we 

fragmentach innych materiałów. W przypadku realizacji w miastach i chęcią odniesienia do 

historycznego kontekstu jest to połączenie tynk z kamieniem. Przykładem budynki City Library 

Turku (projekt JKMM Architects) i Ilhavo City Library (projekt ARX Portugal Arquitectos).  

Inspirującą relacją budynku, którego fasada jest tynkowana, ale ma wyjątkowy charakter, 

wynikający ze sposobu obróbki jest obiekt City Library Rottenburg (projekt harris + kurrle 

architekten bda). Powierzchnia ścian została otynkowana, a następnie szczotkowa, aby uzyskała 

chropowatą, nieregularną fakturę. W efekcie mimo ekonomicznego wykończenia budynek uzyskuje 

rzeźbiarski efekt. Szlachetny wygląd elewacji miał dla projektantów znaczenie, gdyż budynek został 

usytuowany w sąsiedztwie historycznej zabudowy miasta.  

 
VI.53. City Library Rottenburg (projekt harris + kurrle architekten bda) 

Kamień. Wykorzystanie kamienia towarzyszyło budownictwu od wieków, zarówno w 

charakterze konstrukcji, jak i okładzin elewacyjnych. Wynikało to, obok właściwości fizycznych 

przede wszystkim z walorów wizualnych surowca. Estetyka kamienia przywodzi skojarzenia 

zarówno ze starożytnymi świątyniami, jak i budownictwem sakralnym czy stylem pałacowo-

zamkowym.  

Współcześnie kamień jest rzadziej stosowany, gdyż zmieniła się stylistyka budynków, jak 

również jest to materiał podnoszący koszty inwestycji. Niektóre z jego odmian, jak marmur, czy 

onyks są traktowane, jako produkty luksusowe. Biblioteki są już mniej monumentalne i luksusowe. 

Okładziny kamienne są widoczne przede wszystkim tam, gdzie projektanci szukają nawiązania do 

istniejącej architektury, która ma wartości historyczne lub chcą nawiązać do natury poprzez 

wykorzystanie naturalnego materiału. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji, 

można nadać nieskończenie wiele faktur wykończenia m.in. szlif, szczotkowanie, ryflowanie, 

nacinanie, czesanie, piaskowanie, łupanie itp.). Przy zastosowaniu obróbki kamień może uzyskać 

efekt wizualny, który wykracza poza jego klasyczny odbiór.  
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Kamień powszechnie używany jest nadal przez wzgląd na łatwy dostęp do surowca i 

kontekstualność architektury. Są to kraje basenu Morza Śródziemnego. Długą tradycję wydobycia 

kamienia posiadają Włochy, czy Hiszpania, zwracając uwagę na kraje europejskie. W przypadku 

tych krajów wykorzystanie kamienia jest elementem zarówno wsparcia gospodarki kraju, jak i 

wpisania się w kontynuację tradycji estetyki fasady budynku.  

Niewielki obiekt Greve Municipal Library w Chianti (projekt MDU Architetti) został 

zrealizowany w malowniczym regionie Toskanii i punktem wyjścia dla jego odbioru wizualnego 

było wykorzystanie lokalnego trawertynu. W efekcie budynek stanowi kompozycję dwóch brył, 

gdzie jednak została wykończenia płytami kamiennymi, a druga elementami z terakoty, zachowując 

spójną, inspirowaną naturą kolorystykę. Kamień został w przypadku tego projektu wykorzystany w 

klasycznym, polerowanym wykończeniu oraz formacie. Płytki z terakoty w kontraście do 

wielkoformatowych kamiennych mają format cegiełki.  

 
VI.54. Greve Municipal Library w Chianti (projekt MDU Architetti) 

Elewacje z wykorzystaniem kamienia są często stosowane w przypadku realizacji w 

historycznych centrach miast, gdyż wówczas niezależnie od wyboru tradycyjnej, czy nowoczesnej 

bryły budynku pozwalają wpisać się w kontekst kulturowy miasta. Przykładam Culture Complex 

De Nieuwe Kolk w Assen (projekt De Zwarte Hond), gdzie tradycyjne wykończenie obiektu jest 

równocześnie kontrastem dla nowoczesnej estetyki jego wnętrz.  

Istotną rolę okładziny kamiennej w kształtowaniu prestiżu obiektu zauważyli architekci przy 

realizacji nowej biblioteki w istniejącym budynku wcześniej zajmowanym przez galerię sztuki we 

francuskiej Dunkierce. Marmurowe fasady LA BIB – Dunkerque Library (projekt 

D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates) zostały pieczołowicie odrestaurowane oraz 

uzupełnione o nowe błyszczące i matowe białe elementy, aby uzyskać z jednej strony odwołanie 

sentymentalne do obiektu, jak również unowocześnienie elewacji.   

Nowoczesne podejście do użycia kamienia widoczne jest w przykładzie Médiathèque 

Pélissanne (projekt Dominique Coulon & Associés). Dla projektantów ważne było odniesienie do 

miejsca, co zrealizowali poprzez zastosowanie wielkoformatowych płyt lokalnego kamienia o 

barwie ochry. W efekcie podziały nie są widoczne w bryle, która w swojej inspirowanej biofilią 

formie zyskuje rzeźbiarski charakter.  

Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte) to z kolei przykład, gdzie 

aby uzyskać monolityczne charakter bryły elementy kamienne pokrywają zarówno ściany, jak i 

dach. Jednocześnie projektanci zdecydowali się na mały format. Są to podłużne, przypominające 

cegiełki płytki wycięte z kamienia kwarcytowego o nieregularnej i lekko błyszczącej strukturze. 

Wprowadzone w fasadach wnęki wraz z kamiennym wykończeniem sprawiają wrażenie, jakby 

obiekt był przypominającym skałę monolitem.  

Efektownym przykładem użycia kamienia jest obiekt Openbare Bibliotheek – Public Library 

Amsterdam (projekt Jo Coenen & Co Architekten), który zlokalizowany został w ramach zabudowy 

Oosterdokseiland, wyspy, która stanowi nową dzielnicę miasta.  
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Budynek posiada ogromną, przekraczającą 8 000 m2 skalę, a pod względem funkcjonalnym 

łączy on bibliotekę z salą teatralną i otwartymi przestrzeniami wielofunkcyjnymi. Obiekt wyróżnia 

miękka linia fasady, która wynika z koncepcji urbanistycznej zakładającej, że zakrzywiony narożnik 

ma kontynuować drogę z dworca centralnego, skłaniając odwiedzających do skrętu w lewo. 

Jednocześnie budynek miał przypominać kamień. Inspiracją dla projektantów były naturalne ruchu 

przyrody, które w sposób symboliczny widoczne są w strukturze budynku, poprzez wytworzenie 

różnorodnych przestrzeni i otwarć, wykorzystania kontrastów, skali, detalu i roli światła naturalnego 

w podkreśleniu znaczenia przestrzeni. Rzeźbiarski charakter bryły miało podkreślić użycie 

plastycznych materiałów. Naturalny kamień wapienny łączy się z drewnem i kontrastuje z surowym 

betonem, tworząc kompozycję łączącą – w idei architektów – tradycję z nowoczesnością. Okładziny 

fasad zewnętrznych płynnie przechodzą do wnętrza, aby zatrzeć granicę pomiędzy tym, co na 

zewnątrz, a co w środku.   

 
VI.55. Openbare Bibliotheek – Public Library Amsterdam (projekt Jo Coenen & Co Architekten) 

Obok kamienia popularne staje się również wykorzystywanie płyt tzw. konglomeratach, które 

można uznać za połączenie klasyki z nowoczesnością. Są to różnego rodzaju, często indywidualnie 

dobierane mieszkanki kamieni, które stanowią część struktury prefabrykowanej z betonu i cementu 

płyty. Tego typu idea pozwala na duży poziom autorskiego podejścia do projektu. Płyty zastosowane 

były na przykład w budynkach Stormen – Library and Concert Hall w Bodø (projekt DRDH 

architects), gdzie inwestycja składa się z dwóch, osobnych obiektów kultury, które poprzez 

rozwiązania stylistyczne i właśnie wspólne, jednolite wykończenie zachowywały spójną całość. 

Płyty zostały wykonane specjalnie dla inwestycji z dodatkiem lokalnego kamienia. 

 

Ceramika. Ceramika to jeden z materiałów, który udanie łączy w sobie tradycję z 

nowoczesnością. Przede wszystkim jest to materiał pochodzący od gliny, a więc naturalny, 

ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Posiadając długą tradycję jest widoczny w wielu krajach 

oraz w różnej skali miastach, zarówno dużych, jak i małych miejscowościach. Cegła była 

materiałem popularnym i często stosowanym, niezależnie od lokalizacji, w całej Europie. 

Charakterystyczna jest w zabudowie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Belgii. Dzięki 

temu można, realizując nowy budynek z łatwością odnieść się do lokalnego kontekstu, jednocześnie 

współcześnie ceramika oferuje różne formy okładzin i nie są to jedynie cegły.  

Ceramiczne fasady chętnie stosowane są w budynkach bibliotek. Łączą dostojny charakter 

instytucji z jej współczesnym, innowacyjnym wizerunkiem. Z powodzeniem wpisują się w 

zabudowę miejską, gdzie sąsiednia zabudowa składa się z budynków historycznych. W grupie 

analizowanych obiektów widoczne są dwie drogi wykorzystania ceramiki: w postaci tradycyjnej 

cegły elewacyjnej oraz płyt wielkoformatowych, jak również w połączeniu z innym naturalnym 

materiałem, czyli drewnem.  

W obiekcie Alberta Péreza Baró Library w Montbau (projekt Oliveras Boix Arquitectes), 

który jest przebudową i rozbudową istniejącej biblioteki cegła wpisuje się w industrialny charakter 

obiektu i komponuje z widocznym, drewnianym szalunkiem betonu.  
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Odrestaurowana ceglana fasada widoczna jest również w obiektach Stacji Biblioteka – 

biblioteki w Rudzie Śląskiej – Chebziu (projekt Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof 

Kulik) i Ostrowieckim Browarze Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (projekt Dresler Studio 

Architektura i Urbanistyka), czy De Drukkerij – Nijmegen Public Library (projekt EVA architecten).  

Współcześnie rzadko stosuje się tradycyjną cegłę klinkierową, która zwiększa grubość 

przegrody i wymaga skomplikowanego montażu. W jej miejsce pojawiły się ceramiczne kształtki w 

różnych formach, skali i charakterze. Mogą więc to być nadal płytki przypominające klasyczne 

cegły, ale również kształty wydłużone, płyty wielkoformatowe lub nietypowe, jak hexagony czy 

plastry miodu. Można je wykonywać zarówno w elewacji wentylowanej, jak i montować 

bezpośrednio do izolacji termicznej. Ze względu na obniżenie wagi, aplikacja jest łatwa. Producenci 

oferują płytki cięte mechaniczne i ręcznie formowane. Te drugie są droższe, ale jednocześnie 

produkt jest niepowtarzalny, a efekt finalnej elewacji najbardziej atrakcyjny. Nowością jest ceramika 

barwiona i szkliwiona, która unowocześnia produkt i oferuje atrakcyjne efekty wizualne. 

W przestrzeni miejskiej możemy spotkać jeszcze elewacje wykonane z cegły ceramicznej, 

jako okładziny budynku, a nawet całe przegrody ‒ w przypadku obiektów historycznych. Jednym z 

nowoczesnych przykładów jest obiekt Mittelpunktbibliothek Köpenick (projekt Bruno Fioretti 

Marques Architekten), gdzie projektanci realizując nową kubaturę zdecydowali się, aby przegroda 

była wykonana w sposób tradycyjny, nawiązując do dawnej zabudowy Berlina. Ściany zostały 

wykonane z cegły ceramicznej, nie posiadają dodatkowej izolacji, a ich grubość sięga 64 cm. Takie 

mury mają pozytywny wpływ na komfort użytkowania obiektu w okresie letnim, zapewniając lepszy 

mikroklimat bez dodatkowej klimatyzacji. W sezonie zimowym lepiej akumulują ciepło. 

Nowoczesnym znakiem widocznym w elewacji był wybór wielkoformatowych okien, które zostały 

rozlokowane w swobodny, bliski czasom współczesny sposób.  

Cegła ceramiczna jest tak popularnym materiałem w niektórych krajach, że stanowi główny 

punkt odniesienia dla nowych obiektów. Wówczas projektanci często sięgają również po ten rodzaj 

wykończenia elewacji, zachowując formę cegły i jej naturalny gliniany koloryt. Przykładami są 

budynki Lohja Main Library (projekt Lahdelma and Mahlamaki), Britten Pears Archive (projekt 

Stanton Williams), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Supraślu (projekt Prosper S.C. Piotr Łodziński, 

Zbigniew Baum), Kulturoteki Falenica w Warszawie (projekt Archicon Szczesiuk & Wilczek) i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. J. Kruczka w Myślenicach (projekt Perbo-Projekt Sp. z o.o.).   

W Library Helmond – Peel (projekt Bolles + Wilson) architekci wykorzystali tradycyjną 

cegłę, ale w specjalnie przygotowanej, dopasowanej do kontekstu kolorystyce oraz zmienionym 

formacie.  Obiekt usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku teatru i pochodzących z 

1970 roku tzw. domków na drzewie, znanych również pod nazwą Kubuswoningen, autorstwa Pieta 

Bloma. Charakterystyczna, przestrzenna forma obróconych sześcianów stała się najbardziej 

rozpoznawalnym motywem twórczości holenderskiego architekta, który kojarzony był z nurtem 

strukturalizmu i postmodernizmu w architekturze. W Helmond tworzą one zespół form skupionych 

wokół dziedzińca i służących teatrowi.  

Założeniem architektów było dopełnienie zabudowy biorąc pod uwagę odniesienie do 

istniejącej architektury uwidocznione poprzez przyjęcie modernistycznej stylistyki bryły i wybór 

klasycznego ceramicznego materiału na fasady. Najniższa część elewacji wykończona została jasną, 

beżową cegłą z niewidoczną spoiną, co miało podkreślić jednorodność bryły i przypominać 

kamienny cokół. W pozostałej części fasady pokrywają ciemnobrązowe cegły z jasną spoiną 

pomiędzy. Nietypowy rozmiar o wydłużonym, prostokątnym formacie, podkreśla ich horyzontalny 

charakter. Od strony dziedzińca i wspomnianych domków na drzewie obiekt posiada w większym 

stopniu otwarty charakter, podkreślony horyzontalnymi przeszkleniami. 
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VI.56. Library Helmond – Peel (projekt Bolles + Wilson) 

Ceramika może mieć również inny charakter, gdy zostaje użyta w nowoczesny sposób. Może 

to być zmieniony kolor, dzięki czemu efekt jest mniej klasyczny. Przykładem Public Library Zoersel 

(projekt OMGEVING Architecture), obiekt wykorzystujący cegłę, jako łącznik pomiędzy starą i 

nową architekturą miasta. Zbudowanie nowej biblioteki, jako funkcji będącej niezwykle istotną 

społecznie miało być pierwszym etapem zmian miasta. Aby zachować kameralną skalę projektanci 

zdecydowali, aby jednorodna bryła została podzielona na segmenty, dzięki czemu forma 

przypomina zsunięte ze sobą kamienice i wpisuje się w kontekst zabudowy miejskiej. Wszystkie 

fasady jednolicie pokryte są ceramiczną okładziną.  Wybór cegły był odniesieniem do tradycyjnej 

architektury miasta, a jej czarna barwa i szkliwiona faktura miały nadać budynkowi tożsamości i 

uzyskać nowoczesny odbiór wizualny.  

 
VI.58. Public Library Zoersel (projekt OMGEVING Architecture) 

Ceramika to nie tylko wykończenie o formie cegły. W projekcie Médiathèque Montauban 

(projekt Colboc Franzen & Associés) okładzina została wykonana z ceramicznych płyt, które nie 

przypominają tradycyjnych cegieł, a tworzą jednolitą, gładką powłokę, która podkreśla dynamiczną 

geometrię bryły. Z kolei obiekt Tingbjerg Library and Culture House (projekt COBE) wyróżnia 

efektowna, strzelista forma, oparta na rzucie trójkąta. Fasady pełne bryły sprawiają monolityczne 

wrażenie, ale w efekcie są to ceramiczne kształtki w kolorze beżu, układane w charakterze 

pionowych żyletek.  

Szerokie spektrum możliwości użycia cegły, biorąc pod uwagę jej sposób układania pokazuje 

przykład Lubiteki. Miejska Biblioteka Publiczna w Lublińcu (projekt H2 Architekci) została 

zrealizowana w ramach zabudowy terenów w których wcześniej stały budynki dawnego folwarku 

oraz w sąsiedztwie atrakcyjnej zieleni miejskiej. Jedną z największych atrakcji miasta jest zamek, 

który znajduje się w jej obszarze.  

W ostatnich latach w ramach koncepcji rewitalizacji obszary te zyskały nowe 

zagospodarowanie. Powstał tzw. bulwar europejski oraz miejsca wypoczynkowo-rekreacyjne. 

Budynek poprzez swoją bryłę opartą na kształcie litery L posiada dwie strony, miejską i rekreacyjną 

z zielonym półotwartym dziedzińcem.  
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Od strony miejskiej fasady zostały wykończone kształtkami ceramicznymi, a w części 

rekreacyjnej dodatkowo wprowadzono osłony z drewnianych listewek, wykonane w formie 

poziomych żaluzji. Jednocześnie elementy ceramiczne są ułożone zarówno w tradycyjny sposób, 

jak i z przesunięciem, pozostawiając otwór. W niektórych fragmentach fasady są również elementy 

wysunięte, co nadaje elewacji trójwymiarowy efekt.  

 
VI.57. Lubiteka - Miejska Biblioteka Publiczna w Lublińcu (projekt H2 Architekci) 

Beton. Beton był obecny w budownictwie od dekad i jest jednym z najpopularniejszych 

materiałów konstrukcyjnych. Współcześnie doceniana jest również jego wartość wizualna. 

Odpowiednio dobrana mieszanka oraz szalunek pozwalają uzyskać atrakcyjną powłokę, która 

wpisuje się w popularne style minimalistyczny i industrialny. Niewątpliwym plusem betonu jest 

jego adaptacja do otoczenia. Nie jest tutaj oczekiwana idealna faktura, czy koloryt, jak w przypadku 

innych materiałów. Jest materiałem wytrzymałym i odpornym na warunki atmosferyczne. Po 

wykonaniu impregnacji przez długi czas zachowuje swoje walory estetyczne i parametry techniczne.  
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Nowoczesne metody produkcji pozwalają uzyskać różne kolory, faktury oraz kształty. 

Idealnie komponuje się z innymi materiałami, tymi tradycyjnymi, jak drewno czy cegła, jak i 

aluminium, stalą, szkłem. Budynki bibliotek, które idą z duchem czasów, poprzez wygląd elewacji 

chcą zakomunikować swoją nowoczesność.  

Przykładem budynku, który efektownie eksponuje betonową strukturę jest Viana do Castello 

Public Library (projekt Alvaro Siza). Równocześnie jest to przykład estetyki, która została uzyskana 

na budowie, ściana betonowa jest jednocześnie konstrukcją i stanowi wykończenie powierzchni. 

Obiekt został zrealizowany w ramach zabudowy nabrzeża, a związek z morzem podkreśla uniesiona 

ponad teren forma budynku, aby odsłonić widok na wodę. Estetyka bryły oparta jest o 

charakterystyczne dla portugalskiego architekta minimalistyczne podejście do projektowania, 

skupione na prostych formach i oszczędnych środkach wyrazu. Widoczne jest ono przede wszystkim 

operowanie dużymi płaszczyznami oraz otworami okiennymi podkreślającymi ortogonalny 

charakter fasad. W efekcie budynek ma monumentalny i rzeźbiarski charakter.  

 
VI.59. Viana do Castello Public Library (projekt Alvaro Siza) 

Budynek Research Library w Hradec Králové (projekt Projektil Architekti) podobnie, jak 

przykład z Portugalii ma widoczną strukturę betonu, który jest jednocześnie konstrukcją obiektu. 

Przegroda budynku jest jednowarstwowa. Betonowa konstrukcja była wylewana na miejscu i 

stanowi jednocześnie warstwę wykończeniową. W realizacji zastosowany został specjalny system 

ogrzewania z funkcją chłodzenia BKT – metoda wykorzystująca właściwości akumulacyjne 

grubych ścian (latem absorbują nadmiar ciepła, a zimą izolują). Wewnątrz betonowanych 

elementów zatopione są rury z wodą chłodzącą bądź grzejną, które rozprowadzają ją na 

poszczególne piętra. Temperatura wody wynosi w sezonie grzewczym ok. 30 stopni Celsjusza, a nie 

jak w tradycyjnych grzejnikach – ok. 80, dzięki czemu unika się niepotrzebnych strat ciepła. 

Oryginalnym rozwiązaniem jest wykonanie okien w kształcie okręgów, mozaikowo rozsypanym na 

elewacjach i podkreślonym ciepłym, kontrastującym, kolorem drewna. Biblioteka zwraca uwagę 

również nieszablonową bryłą opartą na rzucie litery X. W parterze dwoje z ramion są otwarte, tak, 

że możliwe jest przejście przez budynek. Na parterze oprócz biblioteki funkcjonują przestrzeń 

wystawowa i kawiarnia z dodatkowym wejściem zewnątrz. Piętra to różnorodne przestrzenie 

czytelnicze. Surowa estetyka przełamana została wprowadzeniem drewna i akcentów 

kolorystycznych, jako metody identyfikacji przestrzennej – różne barwy pokrywają płaszczyzny 

posadzek i niektórych ścian.   

 
VI.60. Research Library w Hradec Králové (projekt Projektil Architekti) 
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W Médiathèque Romainville (projekt Philippe Gazeau) struktura betonu widoczna jest w 

ścianach parteru oraz w konstrukcji kratownicy. Podobną zasadę przyjmuje Erba Municipal Library 

(projekt Studio Ortalli), gdzie ściany parteru zostały wylane z betonu, a na piętrze betonową 

strukturę posiada specjalnie dla tej inwestycji wykonany regał na książki, który jest meblem, ale też 

konstrukcją ściany osłonowej budynku. Obiekt Municipal Library of Coslada (projekt Pinearq) to 

przykład w którym beton widoczny jest w całej bryle, zarówno na ścianach, płytach balkonów, 

okalających piętra, jak i w murkach oporowych i siedziskach w ramach zagospodarowania terenu. 

Stropy wewnątrz również pozostawiają powierzchnię odkrytą. W słupach beton jest w części 

obudowany okładziną drewnianą.  

Atutem betonu jest możliwość realizacji najbardziej oryginalnych i wymagających form. 

Takim przykładem jest obiekt Lons le Saunier Mediatheque (projekt Du Besset-Lyon Architects), 

który wyróżnia się efektownie wygiętymi fasadami. Zakrzywione elewacje z jednej strony nadają 

budynkowi wyrazistości i stanowią silny kontrast względem zabytkowego kościoła na przeciw 

którego stoi mediateka. Jednocześnie pomiędzy fasadami powstaje kameralna i nastrojowa 

przestrzeń miejska. Wybór betonu był odniesieniem do skalnego i mineralnego rodowodu miasta. 

Projektanci uważają, że beton jest również współczesnym odpowiednikiem cegły, a więc materiału 

z którego zrealizowany został kościół. Jest to więc forma dialogu pomiędzy tym, co stare i nowe, 

tradycyjne i innowacyjne.  

 
VI.61. Lons le Saunier Mediatheque (projekt Du Besset-Lyon Architects) 

Potencjał betonu do realizacji obłych form wykorzystuje projekt Biblioteca Sant Josep 

(projekt Ramon Esteve Estudio). Jest to niewielki parterowy pawilon o rzeźbiarskiej formie z 

przestrzenią wewnętrzną, która została podzielona poprzez miękkie linie ścian. Betonowa, 

odznaczająca się widocznym szalunkiem drewnianym struktura fasady pozostaje eksponowana 

również we wnętrzach.  

Wprowadzenie prefabrykowanych płyt, jako okładzin ściennych sprawiło, że o wiele łatwiej 

i powszechniej można go stosować na fasadach, zachowując parametry termiczne przegrody. 

Przykłady realizacji z zastosowaniem prefabrykacji to Public Library Estaminet w Grenay (projekt 

Richard, Schoeller Architectes), czy La Source – Library w Le Bouscat (projekt atelier d’architecture 

King Kong).  

W Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Fama we Wrocławiu (projekt Grupa Synergia, 

ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski) elewację tworzy kompozycja płyt z betonu w 

różnych odcieniach oraz fakturach. Budynek miał być symbolem nowoczesności w peryferyjnej 

dzielnicy Wrocławia i został zrealizowany w pierzei, którą tworzą głównie budynki historyczne. 

Frontowa fasada kontynuuje linię zabudowy i jednocześnie silnie podkreśla narożnik obiektu, który 

otwiera się na niewielki plac publiczny. Od strony placu znajduje się główne wejście, które 

podkreślone jest wysoką wnęką oraz zmianą charakteru okładziny betonowej z pełnej na ażurową. 

Zmiany barwy i struktury płyt widoczne są również w innych fragmentach fasad i komponują się z 

pojedynczymi przeszkleniami. Obiekt w parterze posiada bibliotekę, której lokalizację podkreśla 

najdłuższe przeszklenie, a na wyższych piętrach znajdują się funkcje dedykowane Centrum Kultury, 

niewymagające dostępu do światła – wówczas okien jest mniej i mają znaczenie symboliczne, 

kadrując widoki z wnętrza na różne elementy otoczenia.  
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Wyróżniającym się przykładem elewacji jest realizacja Rozet – Culturehouse w Arnhem 

(projekt Neutelings Riedijk Architects), gdzie beton został wykorzystany do produkcji 

prefabrykowanych elementów z których złożona została ażurowa w odbiorze wizualnym fasada. 

Elementy tworzą jednorodne strukturę, podkreśloną poprzez rytmiczne, pionowe podziały. 

Najbardziej interesująca jest jednak ich forma, która ma charakter zdobniczy. Każdy prefabrykat 

posiada żłobienia, a te znajdujące się we wnękach pomiędzy słupkami dodatkowo posiadają 

płaskorzeźbę rozety, od której budynek zyskał swoją oficjalną nazwę. Symbol rozety jest 

odwołaniem do historii miasta. Przestrzenny charakter podziałów elewacji ma również znaczenie 

funkcjonalne, pozwalając na kontrolę przenikania światła słonecznego do wnętrz. 

 
VI.62. Rozet – Culturehouse w Arnhem (projekt Neutelings Riedijk Architects) 

Stal / aluminium. Okładziny wykonywane ze stali lub aluminium wykorzystywane są w 

wielu współczesnych realizacjach, obejmując szerokie spektrum rodzajów, które różnią się strukturą 

i kolorystyką. Dostępne produkty pozwalają na wybór pod kątem estetyki, jakości, jak i biorąc pod 

uwagę czynnik ekonomiczny. Są przy tym efektowne wizualnie, oferują różne kolory. Stal ma 

charakter naturalny i wynikające z niej ograniczenia kolorystyczne, czego nie ma aluminium. W 

zależności od przyjętej koncepcji pozwalają na zmiany kształtu, formowanie i gięcie, perforowanie, 

co indywidualizuje projekt.  

Stosowanie paneli aluminiowych jest popularne przede wszystkim, gdy projektanci wybierają 

styl industrialny, jako definiujący dla projektowanej przestrzeni bibliotecznej. Wówczas materiał 

wpasowuje się w ten charakter. Przykładami takiego użycia materiału są obiekty zaprojektowane 

przez atelier d’architecture King Kong Médiathèque grand M w Toulouse i Pierre Veilletet Library 

w Bordeaux. W przypadku tych inwestycji panele przypominają pionowe listewki. Drobny rytm 

podziałów pozwala jednocześnie na łatwe wpisanie w fasadę przeszkleń. W budynku 

Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu (projekt AIM Architekci) zastosowane zostały zarówno 

pełne panele z blachy aluminiowej, jak i perforowane, które mogą być również w niektórych 

miejscach składane, odsłaniając przeszklenia okien.  

Atutem stosowania blach stalowych jest ich plastyczność. Panele można łatwo giąć, a więc 

uzyskać obok brył prostopadłościennych również fasady o obłej formie. Przykładem Middelfart The 

Culture Island (projekt Schmidt Hammer Lessen), gdzie bryły budynków nawiązywały formą do 

zarówno fal na morzu, jak i żagli jachtów. Blacha ma tradycyjny stalowy kolor oraz połyskującą 

powierzchnię, co pozwala obiektowi dynamicznie zmieniać swój odbiór wraz ze zmianą pory dnia.  

Inspirująca pod względem użycia okładzin z blach stalowych jest działalność biura 

architektonicznego Béal & Blanckaert, którego realizacje wykorzystują potencjał materiału w 

odniesieniu do charakteru ich faktury. Budynek Médiathèque L’albatros w Armentières wpisany jest 

pomiędzy tradycyjną ceglaną zabudowę niewielkiego francuskiego miasta, ale zdecydowanie 

wychodzi na pierwszy plan poprzez zastosowaną błyszczącą, srebrną blachę na elewacji. Jej 

struktura jest dodatkowo młotkowana, a więc nieregularna, jakby materiał był pogięty. Dzięki tej 

fakturze płaska powierzchnia różnie reaguje na światło, przez co powstaje oryginalny efekt. Efekt 

odbić cechuje również projekt Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois, ale w odmienny 

sposób. Fasady wykonane zostały z paneli o formie harmonijki, gdzie w zależności od kąta patrzenia 

powstaje wrażenie lustrzanego odbicia lub głębokiego grafitu.  
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VI.63. Médiathèque L’albatros w Armentières (projekt Béal & Blanckaert) 

Zastosowanie blach, które są polerowane sprawdza się zarówno przy prostych, 

minimalistycznych bryłach, przykładem obiekt Terrasson’s Library (projekt Architecture Patrick 

Mauger), jak i w przypadku bardziej złożonych kompozycji geometrycznych form. Takim 

przykładem jest Multicultural Centre w Isbergues (projekt Dominique Coulon & Associés), gdzie 

panele posiada różnego rodzaju wykończenia, wzmacniające efekt zmienności bryły w zależności 

od pory dnia.  

Jávea Public Library and Socio-Cultural Center (projekt Singular Studio) zlokalizowana 

została w nadmorskiej dzielnicy Alicante. Bliskość morza była bezpośrednią inspiracją dla 

stworzenia unikalnej fasady, która miała odwoływać się do żywiołu wody. Metalowe panele tworzą 

powłokę okrywającą bryłę budynku. Odsunięte od podstawowej fasady płaszczyzny zostały 

wykonane tak, aby stworzyć efekt 3D, symulując ruchy powierzchni morza. Poprzez swoją 

transparentność powłoka może również kojarzyć się z sieciami rybackim. Decydując się na 

wyrazisty, formalny efekt fasady architekci zrealizowali funkcję obiektu w oparciu o prostą, 

kompaktową bryłę. Wykorzystując częściowe podpiwniczenie, zaprojektowali 

czterokondygnacyjną bryłę, której funkcja łączy przestrzeń biblioteczną ze strefami socjalno-

kulturalnymi. 

 
VI.64. Jávea Public Library and Socio-Cultural Center (projekt Singular Studio) 

W przypadku Canada Water Library (projekt CZWG Architects) zastosowana okładzina 

podkreśla oryginalną, przypominającą diament formę budynku. Wytyczną dla architektów było 

przede wszystkim zrealizowanie budynku w taki sposób, aby pozostawić duży plac publiczny. 

Jednocześnie zobowiązująca była również lokalizacja przy zbiorniku wodnym. Architekci 

zastosowali rozwiązanie w postaci odwróconej piramidy, gdzie obrys kolejnej kondygnacji 

powiększa się. Na elewacjach zaprojektowano okładziny z paneli z blachy cięto-ciągnionej, które 

posiadają ażurowy charakter, ale maskują nie przeszklenia, a pełnej ściany przegród budynku.  

Łuskowe otwory budzą skojarzenia z wodą, ale również nadają budynkowi lekkości. Aby podkreślić 

monolityczny charakter formy blacha zawinięta została również na dach budynku. Zastosowana 

została blacha aluminiowa, anodyzowana o matowym, brązowym odcieniu, który nawiązuje 

odcieniem do patyny miedzi.  
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VI.65. Canada Water Library (projekt CZWG Architects) 

Oryginalne podejście do wykonania elewacji z blachy pokazuje przykład Culture House 

Eemhuis w Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects), gdzie metalowe, błyszczące panele 

posiadają wytłoczoną półkulę. Nietypowa forma wykończenia ma wyróżnić zarówno sam obiekt, 

jak i kryjącą się wewnątrz funkcję wydziałów akademii sztuki.  

Wyróżnić można stal corten 210, która jest jednym z najchętniej wybieranych materiałów w 

XXI w. w budownictwie. Materiał jest często wybierany przez architektów dla nowoczesnych brył 

i widoczny jest w wielu przykładach bibliotek, szczególnie tych realizowanych w obszarach 

poprzemysłowych, gdzie wybierany jest ze względu na swój surowy i industrialnych charakter. 

Atutem cortenu jest naturalna i unikalna kolorystyka, która wyróżnia się na tle innych materiałów, 

a jednocześnie łatwo się komponuje zarówno z tradycyjnymi materiałami, jak i nowoczesnymi. Ma 

zastosowanie przy klasycznych bryłach, jak i skomplikowanych. Corten poprzez swój naturalny 

charakter w który wpisany jest proces korozji, ciągłej zmiany struktury powierzchni z łatwością 

odnajduje się w lokalizacjach przyrodniczych. Rudawo-brązowa kolorystyka przypomina barwy 

jesiennych drzew.  

Budynek Haus der Essener Geschichte (projekt Ahlbrecht Felix Scheidt Kasprusch) to 

rozbudowa historycznego budynku szkoły o nową kubaturę, dedykowaną funkcji archiwum 

miejskiego. Projektanci zdecydowali, aby bryła posiadała prosty, minimalisty charakter oraz 

eksponowała okładzinę wykonaną z blachy corten. Wybór tego materiału wynikał zarówno z 

atrakcyjności wizualnej korodującej stali, jak i biorąc pod uwagę znaczenie symboliczne fasady, 

podkreślając upływ czasu i będąc odniesieniem do przemysłowej historii miasta.  

 
VI.66. Haus der Essener Geschichte (projekt Ahlbrecht Felix Scheidt Kasprusch) 

                                                      

210 Corten to stal, którą cechuje naturalna, surowa patyna nadająca mu indywidualny i oryginalny charakter. Produkt 

zasadniczo ma czerwono-brązową barwę, ale odcienie są różne, zależne od patyny. Korozja stali to proces naturalny. W 

efekcie na przestrzeni lat stal, ulegając ekspozycji na warunki atmosferyczne, zmienia swoją kolorystykę. Na szybszy 

proces utleniania wpływ mają również przemienne cykle mokre i suche. Dostępne panele, jako produkty budowlane są 

wykonane ze stali, której proces korozji jest kontrolowany, zakładając, że barwa i estetyka zmieni się w czasie, lub 

uzyskując konkretny odcień. Dzięki swym własnościom antykorozyjnym corten zmniejsza do minimum potrzeby 

konserwacji i zabezpieczenia przed korozją, przyczyniając się znacznie do niskich kosztów konserwacji w cyklu życia 

produktu. Ponadto jest wyborem przyjaznym dla środowiska; https://pl.frwiki.wiki/wiki/Acier_Corten 
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Médiathèque Corbie (projekt Béal & Blanckaert) została zrealizowana w otoczeniu dzikiej 

przyrody, a jej forma inspirowana jest geometrią natury. Obiekt ma organiczną formę opartą na 

kształcie litery X wpisując się w kierunek architektury krajobrazowej, wtapiając się w zielone 

otoczenie. Aby podkreślić rzeźbiarski charakter formy zarówno ściany, jak i dachy pokrywa 

jednorodna okładzina z płyt z blachy stalowej corten. Naturalnie rdzewiejąca stal jest odniesieniem 

zarówno do kolorystyki ceglanych murów lokalnej zabudowy, jak i do procesów zachodzących w 

przyrodzie. 

Obok cortenu popularne są również okładziny miedziane, które również cechuje 

patynowanie. Punktem wyjścia dla blachy jest kolor złoty, który z biegiem czasu ulega ciemnieniu, 

aż po głęboki odcień brązu. W zależności od intencji projektanta producenci oferują docelowe 

kolory, które dzięki zastosowaniu środków utrwalających pozwalają na wskazanie oczekiwanego 

efektu – kolor można uzyskać odcienie brązu, czy zielonkawo-niebieskie. Miedź posiada dużą 

ciągliwość, stąd jest łatwo podatny na obróbkę i w efekcie otrzymanie szerokiej gamy faktur i 

wzorów. Efekty widoczne są również w wielu przykładach bibliotek, szczególnie w tych 

realizacjach, gdzie architektom zależało na wpisaniu obiektu w pejzaż przyrodniczy.  

Pracownia JKMM Architects zrealizowała dwie biblioteki, które wykorzystują blachę 

miedzianą o naturalnym, patynowym brązie w oryginalnej formie łuski. Obiekt Fyyri – 

Kirkkonummi City Library został zrealizowany na styku zabudowy miejskiej z historycznym 

kościołem, a dzikim parkiem. Miedziana okładzina przypomina gont, co należy rozumieć, jako gest 

w stronę dawnej zabudowy miejskiej, a jednocześnie nowoczesną estetykę, wynikającą z 

wykończenia powierzchni paneli. Mimo, że fasada składa się z powtarzalnych elementów, to każdy 

wydaje się inny, przez co odbiór budynku również jest dynamiczny. Bryła budynku posiada prostą, 

minimalistyczną formę i dzięki zastosowaniu tak wyrafinowanej w charakterze okładziny zyskuje 

wyjątkowy wyraz estetyczny.   

Drugim jest City Library Seinäjoki, obiekt zlokalizowany naprzeciw istniejącego budynku 

biblioteki, jednocześnie w sąsiedztwie parku, a więc wybór naturalnego w odbiorze materiału 

wynikał z chęci podkreślenia przynależności do przyrodniczej lokalizacji. Bryła budynku w 

zależności od kąta patrzenia zmienia swój odbiór, a efekt jeszcze bardziej wzmacniają łuski 

miedzianej okładziny, które w cieniu zachowują matowy charakter, a przy pojawieniu się światła 

błyszczą.   

 
VI.67. Fyyri – Kirkkonummi City Library (projekt JKMM Architects) 

Podane wyżej projekty skupiały swój odbiór na miedzi, jako materiale dominującym, ale jest 

to również surowiec, który znakomicie sprawdza się przy realizacji wraz z innym rodzajem 

wykończenia. W budynku Lohja Main Library (projekt Lahdelma and Mahlamaki) zastosowane 

zostały na elewacji zarówno ręcznie formowana cegła, jak i panele miedziane w naturalnej brązowo-

rudej barwie. Wybór obu materiał wynikał z obserwacji typowej zabudowy miasta, gdzie popularne 

było tradycyjne, budownictwie ceglane, jak również pokrycia dachowe wykonane z blachy 

miedzianej. W przypadku biblioteki oba materiały zostało wprowadzone w sposób nowoczesny, 

miedź podkreśla nadwieszenie w strefie wejściowej, jak i bryłę – dominantę budynku oraz pokrywa 

charakterystyczne dla obiektu stożkowe formy świetlików.  
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Drewno. Drewno przez długi czas poza krajami, gdzie były stosowane przez względu 

kulturowe nie było popularnym wyborem na okładzinę elewacji. Sytuacja zmieniła się, gdy w 

projektowaniu architektonicznym rozpoczęły się dyskusje na temat zmian klimatycznych, ekologii 

i wprowadzeniu założeń zrównoważonego rozwoju. Drewno zostało docenione jako produkt o 

niskim śladzie węglowym, odnawialny, a przy tym atrakcyjny wizualne – jeśli wykorzysta się go w 

nowoczesny sposób. Okładziny drewniane, deskowane, ryflowane czy z paneli wielkoformatowych, 

pełne lub ażurowe, są efektownym wyborem dla inwestycji, szczególnie w miejscach, gdzie 

projektantom zależy na pogłębieniu relacji z naturą.  

Drewno nadal wymaga zabezpieczenia i konserwacji, ale pozwala przez długi czas zachować 

swój walor estetyczny i użytkowy. Jednocześnie w wielu realizacjach projektom nie przeszkadza 

efekt tzw. patyny czasu, która dotyczy naturalnie zmieniających się materiałów. Elewacja poprzez 

wykorzystanie naturalnego materiału, poddającego się upływowi czasu będą stopniowo zmieniać 

się, lub zanikać, wskazując na swoją niedoskonałość. 

Walor drewna zauważają projektanci z pracowni Helen & Hard, która specjalizuje się w 

nowoczesnym podejściu do surowca. Ich realizacje zostały opisane w rozdziale VI. 4.6 Potencjał 

drewna – projekty Helen & Hard.   

Drewno w konstrukcji oraz estetyce fasady możemy zauważyć w budynkach Médiathèque 

Aimé Césaire w Blanzat (projekt G+ Architectes), Public Library Kressbronn (projekt Steimle 

Architekten) i Veggiano Public Library (projekt MIDE architetti). Wszystkie obiekty łączy fakt, że 

zostały zrealizowane w ramach odniesienia do tradycyjnego budownictwa drewnianego, ale w 

nowoczesny sposób, wykorzystując różne formy efekty wykończenia, wprowadzając elementy 

pełne i żaluzje, a także eksponując drewnianą konstrukcję.  

W przypadku realizacji najnowszego budynku biblioteki w Helsinkach, sięgnięcie po drewno 

było odwołaniem do historii, potencjału gospodarki kraju oraz doceniając jego plastyczny potencjał. 

Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) posiada bryłę, która składa się z dwóch 

elementów. Głównej wysokiej kubatury, która kryje kilka kondygnacji i odznacza się efektowną 

wnęką, jednocześnie zadaszeniem strefy wejściowej oraz ostatniego, przeszklonego piętra. 

Betonowo stalową konstrukcję pokrywają 33 mm deski świerkowe. Mały format pozwalał w łatwy 

sposób pokryć obłą formę budynku i w efekcie uzyskać jednolity odbiór wizualny biblioteki.  

House for Books and Blues w Notodden (projekt Børve Borchsenius Arkitekter and Askin / 

Lantto Arkitekter AS) to przykład w którym projektanci zastosowali surowe deski drewniane, 

zakładając ich zmienność na przestrzeni lat. Wybór drewna wynikał przede wszystkim z 

kulturowego i przyrodniczego kontekstu inwestycji, która została zrealizowana w wyjątkowym 

obszarze wpisanym na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO – cechującym się pasmami gór, 

wodospadami i dolina rzek. Bryła budynku składa się z kilku strzelistych, efektownych form, które 

są interpretacją zarówno pejzażu naturalnego, jak i przemysłowego miasta. Jednym z 

najważniejszych zabytków nie tylko regionu, ale całej Norwegii jest tzw., kościół klepkowy kościół 

Heddal Stavkirke.  

 
VI.68. House for Books and Blues w Notodden (projekt Børve Borchsenius Arkitekter and Askin / 

Lantto Arkitekter AS) 
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Ciekawym przykładem zastosowania okładzin drewnianych jest przykład Proville Public 

Library (projekt Tank Architects), gdzie bryła przypomina origami. Architektom zależało, aby 

niewielki pawilon biblioteki wyróżniał się z otoczenia, a jednocześnie wpasowywał się w pejzaż. 

Naturalne w odbiorze deski pozwalały jednolicie pokryć różne kierunki płaszczyzny, która stanowi 

zarówno ściany, jak i taras oraz zadaszenie obiektu. Dzięki patynie deski korespondują wizualnie z 

sąsiadującymi ceglanymi kamienicami.  

Założenie, że deski będą szarzały i patynowały widoczne jest również w budynku Library, 

Game Library & Municipality Administration w Spiez (projekt Bauzeit architekten). Zauważając, 

że biblioteka miała zostać zrealizowana na styku miasta i przyrody architekci od początku zakładali, 

że bryła budynku powinna przybrać formę organiczną, jak również być wykonana z drewna. W 

przypadku tej realizacji drewno jest więc zarówno konstrukcją, jak i okładziną. Podobnie, jak w 

przypadku Oodi projektantom zależało na odniesieniu się zarówno do historii miejsca, jak i wsparcia 

lokalnego rzemiosła. Do realizacji wykorzystane zostały nowoczesne metody prefabrykacji, co 

pozwoliło skrócić czas budowy i zachować wysoką jakość elementów. W efekcie elewacje składają 

się z części przeszklonych i pełnych, które jednolicie są osłonięte pionowymi listewkami. Pozwala 

to uzyskać dla całej bryły spójny odbiór, pomimo chaotycznie rozmieszczonych okien. Ażur 

pozwala również ograniczyć promienie słoneczne. Na niektórych z drewnianych elementów 

pojawiają się grawerowane napisy, wskazujące na przeznaczenie budynku – hasła i tytuły z książek 

i gier.  

 
VI.69. Library, Game Library & Municipality Administration w Spiez (projekt Bauzeit architekten) 

Szkło. Przeszklenia podkreślają prestiż i nowoczesność budynku, podnoszą jego walory 

estetyczne oraz użytkowe. W przypadku bibliotek ma to duże znaczenie, gdy projekt zakłada ideę 

powiązania wizualnego czytelni z zewnętrzem. Elewacje budynków historycznych najczęściej nie 

były tak obficie przeszklone, co wynikało nie tylko z podejścia do wizerunku instytucji, ale również 

ograniczeń technicznych, jak i braku kontroli światła naturalnego. Występowało ryzyko przegrzania 

lub prześwietlenia pomieszczeń. Szczególnie dotkliwe przy ekspozycji południowej, której w 

niektórych przypadkach trudno było uniknąć. Zbyt duża ilość światła utrudniała korzystanie z 

pomieszczeń. Ostre światło nie sprzyja nauce. Dzisiejsza technologia pozwala wykonać duże 

przeszklenia lub wręcz wprowadzić ściany osłonowe, które są szklane. Elewacje takie są 

zaawansowane technologiczne, co pozwala uzyskiwać wysokie parametry techniczne, są 

niskoemisyjne, kontrolują przepuszczalność promieni słonecznych i wpływają na 

energooszczędność budynku. Tak, jak kiedyś pełna przegroda gwarantowała odpowiednią termikę 

budynku, tak dziś systemy szklane są konkurencyjne, chronią przed przegrzaniem pomieszczeń, 

wpuszczają światło, a jednocześnie mają niski współczynnik przenikalności cieplnej. Szkło w 

swojej konstrukcji zawiera folie, które mają wpływ na pochłanianie promieni, a więc eliminują 

ryzyka nagrzania.  
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Wygląd budynku może mieć wpływ psychologiczny na odbiór zarówno obiektu, jak i jego 

przeznaczenia. Biblioteki przez dekady były uważane za miejsca eleganckie i na swój sposób 

hermetyczne również przez to, że ich elewacje cechowały rygor i monumentalność. Użytkownik 

odbierał je więc jako miejsca poważne, w których należy zachować powściągliwość i rezerwę. Tak 

w istocie było. Zmiana wizerunku instytucji to również inne spojrzenie na jego formę która miała 

zapraszać użytkownika do środka. Nowe obiekty ‒ poprzez fasadę ‒ odwołują się do innych emocji, 

w większym stopniu radosnych, budują skojarzenie z miejscem dostępnym dla każdego, z 

możliwością nauki, spotkania ze znajomymi, spędzenia czasu.  

Gdy spojrzymy na elewację, jako swego rodzaju reklamę instytucji, wówczas działa, mająca 

zastosowanie w handlu, idea Visual Merchandising, która dowodzi, że wystawa przyciąga klientów. 

Współczesne biblioteki pozwalają więc zaglądać do środka i czynią przestrzeń wewnętrzną niemal 

równoważoną formie zewnętrznej, co wyróżnia tę funkcję od innych. Efektownie zrealizowana 

czytelnia zachęca nie tylko stałych odbiorców, ale również przyciąga nowych. I niekoniecznie 

bywają to osoby zainteresowane książką. Fasada staje się więc łącznikiem pomiędzy przestrzenią 

wewnętrzną a środowiskiem zewnętrznym. Tak istotne jest przyciąganie odbiorców atrakcyjną 

przestrzenią za przeszkleniem, tak ważne jest również spojrzenie z drugiej strony – zapewnienie 

użytkownikom komfortu w środku. Jest to możliwe, dzięki widokowi na pejzaż miejski lub 

naturalny, w zależności od określonych przez projekt celów, ale również dzięki charakterowi 

dostępu światła naturalnego. 

Idea fasady biblioteki, jako zachęcającej do wejścia wystawy jest z kolei widoczna w 

realizacji Vennesla Library (projekt Helen & Hard), której wnętrze jest eksponowane i widoczne z 

placu miejskiego, przy którym został usytuowany obiekt. Ciekawym rozwiązaniem jest 

wprowadzenie w ramach elementów fasady ławek, które nadają elewacji wymiar użytkowy. 

Zapraszający efekt biblioteki widoczny jest również w budynku Bad Vilbel City Library (projekt 

Demmel and Hadler), który przyjmuje formę mostu, łączącego dwa brzegi miasta. Przeszklone 

elewacje parteru towarzyszą przechodzącym przez most i eksponują swoje wnętrze.  

VI.70. Vennesla Library (projekt Helen & Hard) 

Wiele budynków bibliotek jest więc niemal całkowicie przeszklonych, eksponując przestrzeń 

wewnątrz. Przykładem Médiathèque De La Madeleine (projekt Tank Architects), gdzie architekci w 

ramach rozbudowy istniejącego historycznego budynku komendy policji powierzchnię czytelni 

zrealizowali w nowej kubaturze, całkowicie przeszklonej i otwartej na otaczający pejzaż miast.  

Architekci wykorzystali całą dostępną powierzchnię działki wskutek czego rzut przyjął 

kształt trójkąta. Trójkątne podziały stały się inspiracją dla struktury budynku, która oparta była o 

taki moduł konstrukcyjny dachu. W miejscach podparć pojawiają się słupy, które jednocześnie służą 

rozprowadzeniu instalacji. Drewniane, trójwymiarowe moduły dachu były specjalnie opracowane 

dla tej inwestycji i stanowią o indywidualności projektu. Przypominają w swojej ostatecznej formie 

błyszczącą przestrzenną strukturę przypominającą pagórki. W niektórych modułach znalazły się 

otwory, które pozwalają na dostęp światła naturalnego do fragmentów przestrzeni.  Efekt widoczny 

jest zarówno do strony zewnętrza, jak i w samej czytelni, gdzie wykończenie z blachy zmienia się 

w okładzinę drewnianą.  
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VI.71. Médiathèque De La Madeleine (projekt Tank Architects) 

Podobny efekt uzyskali architekci przy realizacji Veggiano Public Library (projekt MIDE 

architetti). Budynek z jednej strony wpisuje się poprzez odwołująca się do archetypu stodoły bryłę 

w regionalny kontekst, a poprzez w całości przeszklone ściany zewnętrzne jest znakiem 

nowoczesności. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze niemal cały parter jest 

przeszklony i pozwala wejść zarówno do foyer, jak i czytelni, czy sal warsztatowych, podkreślając 

swój otwarty i szeroko dostępny charakter. Ideą Halmstad City Library (projekt Schmidt Hammer 

Lassen Architects) od początku było zrealizowanie budynku, jako w całości przeszklonego, aby 

uzyskać kontakt z parkiem w którym został usytuowany. 

Nowoczesna estetyka budynków bibliotek pozwala na coraz większe korzystanie ze szkła na 

fasadach, a budynki w efekcie przypominać mogę obiekty biurowe. Jednocześnie technologia 

pozwala na uzyskanie szkła o różnych parametrach, co może być wykorzystane w przypadku 

bibliotek, gdzie projektanci zwracają szczególną uwagę na kontrolę dostępu światła naturalnego.  

Przykładem budynku, który posiada główną, przeznaczoną czytelnikowi części biblioteki w 

całości przeszkloną jest Épernon Media Center, Agora and Municipal Archives (projekt MU 

Architects). Jest to niewielki, parterowy pawilon, którego autem jest lokalizacja, otoczona z trzech 

stron dziką, wysoką przyrodą. Z tego względu architektom zależało, aby budynek był przeszklony i 

umożliwiał odbiorcy kontakt wizualny z zielenią z każdego miejsca w budynku. Jednocześnie 

znacznie wystający poza obrys rzutu dach pozwalał uzyskać cień, a więc uniknąć ryzyka przegrzania 

lub prześwietlenia pomieszczeń.  

ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & ARCHI+I) jest przykładem 

budynku zrealizowanego z wykorzystaniem jedynie szkła na elewacji, ale w dwóch jego rodzajach, 

przeziernym i laminowanym, które stanowią mozaikową kompozycję wyróżniającą obiekt z 

otoczenia. Poprzez lokalizację przeszkleń w elewacji zostały również odznaczone biegi schodów, 

wprowadzone po obrysie każdej kondygnacji.  

 
VI.72. ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & ARCHI+I) 
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Nowoczesne podejście do projektowania fasady jest połączeniem funkcjonalności i 

racjonalności rozwiązań z ich efektownością ‒ poprzez świadome wykorzystanie nowych 

technologii. Nowoczesne rozwiązania pozwalają również na wprowadzanie w ramach fasad 

elementów multimedialnych czy z wykorzystaniem światła sztucznego.  

Projekt Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5) został zrealizowany w oparciu o ideę 

podwójnej fasady, gdzie pierwszą przegrodą jest standardowa ściana osłonowa słupowo-ryglowa, a 

drugą wielkopowierzchniowe przeszklenia w kształcie karo. Szkło ma wysoki współczynnik 

odbicia, dzięki czemu w perspektywie fasada wydaje się zanikać w krajobrazie. Dodatkowym 

efektem jest podświetlany narożnik z napisem Mediatheque.  

 
VI. 73. Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5) 

Zróżnicowane podejście do specyfikacji szkła cechuje Bibliothèque Alexis de Tocqueville w 

Caen (projekt OMA, Barcode Architects). Fasady posiadają kilka rodzajów szkła o różnym stopniu 

przezierności, odznaczając szczególnie środkową wysoką kondygnację z czytelnią. Tam 

zastosowane zostały panele szklane o zielonkawej barwie oraz odgiętej linii przekroju. Jest to z 

jednej strony nieszablonowe rozwiązanie, ale równocześnie stosowane już w projektach 

holenderskiego biura architektonicznego OMA, które w swoich realizacjach wielokrotnie 

podejmowało tego typu kreatywne podejście do wykończenia elewacji.  

 

Tworzywa Sztuczne. Obok szkła popularne jest wykorzystywanie tworzyw sztucznych, jako 

elementów będąc pod wieloma względami jego alternatywą, ale również w szerszym stopniu 

plastycznych i pozwalających na wysoki poziom indywidualizacji.  

Tworzywa sztuczne są nowoczesnym materiałem, który poprzez wysoką odporność na 

uderzenia, zarysowania oraz warunki atmosferyczne w połączeniu z plastycznością stał się 

popularnym wyborem dla obiektów publicznych w XXI wieku. Może w przypadku tworzyw 

przeziernych, jak poliwęglan, być również alternatywą dla szkła, a różne stopnie przezierność 

pozwalają filtrować światło, które dostaje się wnętrz, co istotne jest w przypadku czytelni. 
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Komorowe płyty posiadają również dobre parametry izolacyjności termicznej i akustycznej. Przy 

czym atutem są niska waga i łatwość montażu.  

Jednymi z najpopularniejszych płyt z tworzyw są włókno-cementowe, produkowane z 

cementu, minerałów i włókien celulozowych. Płyty produkowane są zarówno gładkie w kolorze, jak 

i z fakturą, gwarantując brak zmian wyglądu i utrzymanie parametrów technicznych przez długi czas 

użytkowania.  

Girona Public Library (projekt Corea & Moran Arquitectura) to projekt w którym punktem 

wyjścia było zwrócenie uwagi na dostęp światła naturalnego do wnętrz. Budynek miał dużą skalę, 

co utrudniało to zadanie. W efekcie prostopadłościenna bryła posiada wnęki i atria, a także rodzaj 

fosy, aby również kondygnacja podziemna była przeznaczona dla odbiorcy. Atria nie tylko 

wpuszczają światło do wnętrz, ale również wpływają na organizację przestrzenną biblioteki i 

urozmaicają jej charakter.  

Architektom zależało, aby czytelnie posiadały wysoki komfort użytkowania, stąd 

zdecydowali, aby atria były przeszklone, a ściany zewnętrzne po obwodzie bryły były zrealizowane 

z wykorzystaniem materiałów z tworzyw sztucznych o ograniczonej przezierności. Poliwęglanowe 

elementy pookrywają jednolicie fasady budynku, zarówno w miejscach z przegrodą pełną, jak i 

przeszkleniem. Wieczorem, gdy we wnętrzach zapala się światła fasada dynamicznie się zmienia. 

Niektóre fragmenty elewacji mają tradycyjne okna, które podkreślają fragmenty aranżacji. Dzięki 

takiemu podejściu czytelnie posiadają różne pod względem zarówno przeznaczenia, jak i specyfiki 

przestrzenie. Poszczególne strefy funkcjonalne zorganizowane są wokół wspomnianych trzech 

kwadratowych atriów. Największy z nich jest również najbardziej rozbudowany, sięga kondygnacji 

podziemnej, posiada zielony taras i w części ścian ogrody wertykalne. Atrium południowe wyróżnia 

posadzone w środku drzewo. 

VI.74. Girona Public Library (projekt Corea & Moran Arquitectura) 
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Efektowny przykład fasad zrealizowanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych to 

budynek Toy and Media Library La Ferté-Bernard (projekt Philippe Fichet Architectes) w którym 

zamontowane zostały płytki ze szkła organicznego typu PMMA, uzyskanego z polimetakrylanu 

metanu w kilku rodzajach wykończenia.  

Niektóre z paneli posiadają napisy, które nawiązują do przeznaczenia obiektu. Pozwoliło to 

uzyskać efekt ograniczonej transparentności, zróżnicowania załamań światła i połysku w zależności 

od kąta patrzenia. Jednolicie pokrywające elewację płytki chronią również wnętrze przed 

przegrzaniem i ograniczają dostęp światła, jednocześnie, dzięki swojej przezierności umożliwiając 

z wnętrz widok na otaczający krajobraz.   

 
VI.75. Toy and Media Library La Ferté-Bernard (projekt Philippe Fichet Architectes) 

Inne przykłady w których wykorzystane zostały panele z tworzyw sztucznych o ograniczonej 

transparentności to obiekty Deichman Library w Oslo (projekt Atelier Oslo, Lund Hagem), 

Kulturbau – City Library Koblenz (projekt Benthem Crouwel Architects) i Barcelo Market, Library 

and Sports Hall (projekt Nieto Sobejano Arquitectos). Projekty pokazują, że panele pozwalają na 

jednolite osłonięcie zarówno prostopadłościennych, jak i obłych form.  

 

Kontrola światła. Z wprowadzaniem coraz większych przeszkleń do budynków pojawiło się 

zagadnienie związane z potencjalnym zagrożeniem zbyt dużej ilości światła, które dostaje się do 

wnętrz. Dodatkowym rozwiązaniem w przypadku fasad eksponowanych na słońce jest stosowanie 

elementów kontrolujących dostęp promieni słonecznych do wnętrz. Są to tzw. łamacze światła, 

żyletki i inne osłony, które pozwalają zachować widok, ale stanowią mniej lub bardziej delikatne 

przesłony filtrujące światło. Do tego dochodzą rozwiązania żaluzjowe oraz okładziny ażurowe, 

które pozwalają z jednej strony kontrolować światło i je filtrować, a z drugiej tworzą zaskakujące 

efekty wizualne. Elementy te mogą być wykonywane z różnych materiałów, co zwiększa 

zróżnicowanie efektu realizacji. Są to zarówno rozwiązania systemowe, jak i indywidualne, 

nierzadko wynikające z autorskich założeń projektanta. 

 

Popularne rozwiązania osłonowe fasad bibliotek: 

 żaluzje  

 żyletki 

 okładziny ażurowe / perforowane 

 okładziny z wykorzystaniem materiałów półprzeziernych 

Rozwiązania osłonowe stały się więc nie tylko elementem funkcjonalnym, ale sposobem na 

formalne nadanie budynkowi tożsamości, wyróżnienie z otoczenia. W wielu przypadkach 

projektanci sięgają po rozwiązania systemowe, ale są również takie projekty, gdzie stosowane 

osłony mają charakter mocno zindywidualizowany. Szczególnie ciekawy efekt widoczny jest 

wieczorem, gdy poprzez ażurowe pola wnętrze rozświetla się. 
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Obiekt Médiathèque Aimé Césaire w Blanzat (projekt G+ Architectes) zlokalizowany został 

w centrum niewielkiej miejscowości, malowniczo położonej w górskim pejzażu. Budynek miał 

stanowić nową przestrzeń spotkań dla mieszkańców, a więc projektanci zdecydowali się zarówno 

eksponować jego wnętrze, jak i nadać fasadom indywidualny charakter. W efekcie parter jest niemal 

w całości przeszklony i powiązany wizualnie z miastem, w szczególności sąsiadującym z 

budynkiem zielonym skwerem, a piętro odwołuje się do lokalnego surowca, jakim jest drewno.  

Istotne z punktu widzenia funkcjonowania budynku było podejście do światła naturalnego. 

Nadwieszone piętro zacienia przeszklone elewacji parteru, a dzięki zastosowanym żaluzjom jest 

równocześnie filtrowane. Interesujące jest wykonanie żaluzji, jako elementów indywidualnych, 

zrealizowanych z wykorzystaniem pracy stolarzy. Wszystkie elementy górnej bryły są drewniane, 

konstrukcja, jak i okładzina z drewnianych desek, pionowych żyletek oraz poziomych żaluzji, które 

są wprowadzone przed oknami.  

 
VI.76. Médiathèque Aimé Césaire w Blanzat (projekt G+ Architectes) 

Efektowne zastosowanie żaluzji cechuje budynek Greve w Chianti Municipal Library (projekt 

MDU Architetti). Ideą architektów było wprowadzenie w elewacjach materiałów lokalnych, jak i 

nawiązujących w swojej estetyce i kolorystyce do kolorystyki regionu. Baza budynku posiada 

okładzinę z płyt trawertynu, a nadwieszona bryła piętra z ceramicznych płytek z Terakoty Impruneta 

w kolorze umbry. Niewielkie, podłużne płytki zostały ułożone w taki sposób, aby w miejscach 

przeszkleń pozostawić puste pola i w taki sposób uzyskać efekt żaluzji.  

Stosowanie żyletek lub innych pionowych elementów na fasadach jest popularnym 

rozwiązaniem, które można zauważyć w wielu projektach. Pozwalają one zarówno ograniczyć 

dostęp światła naturalnego do wnętrza i zachować powiązanie wizualne z otoczeniem, ale również 

uzyskać spójny i jednolity wyraz formy architektonicznej. Wprowadzenie żyletek może być 

elementem identyfikacji budynku, jak w przypadku De Drukkerij – Nijmegen Public Library 

(projekt EVA architecten), gdzie bryła z elewacją ze stalowych listewek odznacza współczesną 

rozbudowę budynku istniejącej drukarni. Podobny efekt widoczny jest w obiektach Erba Municipal 

Library (projekt Studio Ortalli).  
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Wiele współczesnych obiektów posiada rzeźbiarską, organiczną bryłę, a więc powiązanie 

okładziny pełnej z ażurowymi żyletkami, czy listewkami jest efektem, który podkreśla jej spoistość. 

Przykładem obiekty Médiathèque w Colombes (projekt Brenac & Gonzalez & Associés), Samling 

– Sand City Library (projekt Helen & Hard), Library, Game Library & Municipality Administration 

w Spiez (projekt Bauzeit architekten), Cultural Center at Saint Germain lès Arpajon (projekt Ateliers 

O-S Architectes).  

Stosowanie żaluzji, jako wizerunku, czy też elementu budowania tożsamości budynku 

widoczne jest na przykładzie South Shields Library – National Centre for the Written Word (projekt 

Faulkner Browns Architects), gdzie część żyletek została zsunięta tworząc pełną okładzinę, a część 

rozsunięta odsłaniając wnętrze. Jest to nawiązanie do rozkładania stron książki. Médiathèque 

l’Alpha w Angoulême (projekt loci anima) to z kolei przykład w którym architekci zaproponowali 

kompozycję kilku brył, mieszczący różne funkcje budynku.  

Każda z brył posiadała dedykowany inspirowany kosmosem kolor i jednolitą okładzinę z 

wykorzystaniem specjalnie opracowanych paneli z żaluzjami. W efekcie niezależnie od tego, czy 

fasady brył był mniej lub bardziej przeszklone sprawiały wrażenie monolitu i zachowywały czytelny 

kolor. W przypadku realizacji KRONA – Knowledge and Cultural Centre Kongsberg (projekt 

Mecanoo) żyletki miały mieć rolę funkcjonalną, ograniczając dostęp światła, ale również poprzez 

wybrany materiał drewna, podkreślać swoją kontekstualność. 

 
VI.77. South Shields Library – National Centre for the Written Word (projekt Faulkner Browns 

Architects) 

Obok żaluzji i żyletek wiele projektów realizowanych jest z wykorzystaniem okładzin 

perforowanych. Są to najczęściej różnego rodzaju panele i blachy wykonywane ze stali lub 

aluminium. Atutem elementów perforowanych i potencjał w doborze i charakterze perforacji. Mogą 

one przyjmować różne kształty i generować przy tym różnego rodzaju graficzne efekty.  

Atutem stosowania rozwiązań z wykorzystaniem okładzin ażurowych jest uzyskanie spójnego 

efektu dla całej elewacji, niezależnie od tego, czy za elementami jest przeszklenie, czy pełna ściana. 

Taka koncepcja widoczna jest na przykładzie Public Library Navarcles and Entities Hotel (projekt 

Santamaría Arquitectes) w którym główna przegroda została osłonięta harmonijkowym układ 

żaluzji z perforowanej blachy. W dzień całą elewacja ma jednolity charakter, a wieczorem widoczne 

są miejsca przeszkleń, eksponując wnętrze oraz ciemne, gdzie ściany są pełne.  

 
VI.78. Médiathèque Albert Camus w Évry (projekt DE-SO) 
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Wyjątkowym projektem, gdzie widoczne jest zastosowanie okładzin perforowanych jest 

budynek Médiathèque Albert Camus w Évry (projekt DE-SO). Elewacje zostały zrealizowane z płyt 

mineralnych w dwóch kolorach oraz pełnej i perforowanej wersji z otworowaniem, jako 

interpretacja sumeryjskiego pisma klinowego. W niektórych fragmentach perforowane płyty 

zasłaniają przeszklenia, co przekłada się na efekt wewnątrz – zmiękcza światło i uzyskuje efekt 

przypominający cień drzew w lesie.  

Podobny efekt, jak panele perforowane można osiągnąć stosując siatki cięto-ciągnione. 

Materiał jest najpierw perforowany i następnie rozciągany w celu utworzenia siatki cięto-ciągnionej 

– metalowej osłony o walorach zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych.  

Atrakcyjnym przykładem zastosowania blachy cięto-ciągnionej jest Library Nordvest w 

Copenhagen (projekt COBE), obiekt zrealizowany z myślą stworzenia aktywnego Centrum Kultury 

i nowego punktu orientacyjnego w peryferyjnej dzielnicy miasta. Jednym z elementów jego 

identyfikacji była okładzina ze złotej blachy perforowanej, która jednolicie pokrywa zarówno ściany 

zewnętrzne, jak i podsufitki stropów i pojawia się w niektórych ścianach wewnątrz. W ramach 

wykończenia wnętrz pojawiają się również siatki cięto-ciągnione. Blacha maskuje niektóre z okien 

w elewacji, które stają się w efekcie widoczne dopiero po zapadnięciu zmroku.  

Médiathèque Lisses (projekt Barbotin + Gresham Architects) została zrealizowana w oparciu 

o siatki cięto-ciągnione w klasycznej technicznej, stali ocynkowanej, pozbawionej dodatkowych 

zabiegów. Projektantom zależało, aby budynek miał charakter surowy i industrialny, a także – co 

wynikało z lokalizacji – neutralnie wpisywał się w tkankę zabudowy. Wcześniejsza biblioteka często 

była obiektem ataków wandali.  

Wyróżniającym się przykładem autorsko zaprojektowanej fasady jest realizacja De Krook – 

Ghent Library (projekt RCR Arquitectos, Coussée & Goris Architecten). Łączy ona zarówno 

potencjał szkła, metalu, jak i generowania poprzez budynek różnych wrażeń. 

 
VI.79. De Krook – Ghent Library (projekt RCR Arquitectos, Coussée & Goris Architecten) 
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Projektanci zainspirowani lokalizację na działce przy zakolu rzeki chcieli podkreślić w 

elewacji znaczenie ruchu i zmienności z jaką kojarzy się woda. Fasady budynku są w całości 

przeszklone i osłonięte stalową, ażurową konstrukcją złożoną z poziomych żyletek. Zamontowana 

w znacznym, jednocześnie zróżnicowanym dystansie od przeszklenia instalacja tworzy efekt, jakby 

obiekt pozostawał w ciągłym ruchu. Wieczorem wnętrze się rozświetla, a dodatkowo pomiędzy 

niektórymi z żyletek zostały wprowadzone taśmy LED. W efekcie odbiór obiektu w zależności od 

pory dnia zmienia się. 

Oryginalne podejście do ażurowego charakteru fasady można zauważyć w obiekcie Public 

Library Dornbirn (projekt Dietrich | Untertrifaller Architekten + Christian Schmoelz Architekt). Są 

to ceramiczne kształtki, jako uproszczone formy książek, rozłożone na fasadzie w taki sposób, że 

tworzą ażurowy ornament. W efekcie w dzień mają funkcję żaluzji i ograniczają dostęp światła do 

wnętrza, a wieczorem rozświetlają elewację, przypominając lampion.  

 

Prezentowane przykłady obiektów bibliotek poprzez odniesienia do ich fasad pokazują, że 

ma ona duże znaczenie dla funkcji zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wizerunkowym. 

Współczesna rola instytucji została poszerzona o aspekty socjalne, co również jest widoczne w jej 

elewacji. Jest w większym zakresie przeszklona, transparentna, zaprasza do wejścia i eksponuje 

atrakcyjną aranżację czytelni.  

Zagadnienia związane z ochroną przed warunkami atmosferycznymi w wielu przypadkach 

przekładają się na kreatywne rozwiązania wizualne, które poprawiają odbiór budynku. W efekcie 

dobrze zaprojektowana, zwracająca uwagę elewacja jest reklamą biblioteki. Poprzez stosowanie 

naturalnych materiałów jest również głosem w dyskusji o promocji ekologicznego i 

zrównoważonego podejścia w projektowaniu.  
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4.2. Świątynia książki 

Biblioteki biorąc pod uwagę ich nobilitującą funkcję często nazywane są „świątyniami 

książki”. Określenie to związane jest przede wszystkim z wizerunkiem, jakim cieszą się budynki 

oraz znaczeniem książki w życiu człowieka, ale można również przenieść je na styl architektoniczny. 

Biorąc pod uwagę historię, zarówno wygląd czytelni, jak i estetyka budynków miały podkreślać jej 

rangę. Pierwsze plany oparte były na kształcie prostokąta z uporządkowanym osiowym układem 

funkcjonalnym i centralnym wejściem. Przywiązanie do organizacji przestrzennej opartej o równo 

rozstawione rzędy regałów i stanowisk czytelniczych jest ilustracją, jaką widzimy w głowie, gdy 

myślimy o tradycyjnej bibliotece. Estetyka bryły budynku również była uporządkowana, w wielu 

przypadkach odznaczała się monumentalizmem np. poprzez widoczne odwołania do antycznych 

świątyń, które były jednocześnie pierwszymi obiektami gromadzenia zbiorów. Wraz ze zmianami 

stylów architektonicznych wygląd wnętrz, jak i budynków dostosowano do aktualnych realiów, ale 

wiele obiektów zachowało swój nobliwy charakter.  

Współczesne czasy zmieniły podejście do bibliotek, które wraz ze zmianą ich ról społecznych, 

zyskały mniej formalny charakter. Jest to widoczne również w przestrzeni bibliotecznej, jak i formie 

obiektu. Niektórzy architekci jednak nadal sięgają po klasyczne środki wyrazu, czego świadectwem 

są odniesienia do klasycznych wzorców, jak np. portyków i kolumnad. Inspiracje te realizowane są 

w różny sposób i przekładają się na odmienne efekty.  

Wykorzystanie klasycznych odniesień najczęściej jest spotykane w przypadku realizacji 

budynku w ramach przebudowy lub sąsiedztwie historycznej zabudowy. Przykładem budynek 

Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (projekt JEMS Architekci), który zrealizowany został w ramach 

rozbudowy istniejącego gmachu biblioteki o dużej wartości historycznej i sentymentalnej. Nowa 

kubatura nie tylko nie stanowi konkurencji pod względem architektonicznym dla istniejącego frontu 

budynku, ale jest również podjęcie dialogu pomiędzy teraźniejszą i przeszłością. Rytmiczne 

podziały fasady są bezpośrednim odniesieniem do kolumnady, która cechuje historyczną elewację, 

ale poprzez uproszczony detal i nowy materiał zachowuje nowoczesny charakter. Specjalnie dla 

inwestycji powstała mieszanka betonu i kamieni, aby uzyskać odpowiedni charakter i barwę 

okładziny słupów.  

Kolumnada jest najczęściej spotykanym motywem klasycystycznym, widocznym w nowych 

bibliotekach. Odmienna jest estetyka wyglądu słupków, które najczęściej są uproszczone do 

podstawowej prostopadłościennej bryły, eksponując często surowy materiał.  Tego typu podejście 

cechuje rozbudowę instytucji w Lublinie. 

 
VI.80. Biblioteka Publiczna w Lublinie (projekt Stelmach i Partnerzy) 

Biblioteka Publiczna w Lublinie (projekt Stelmach i Partnerzy) to przykład współczesnego 

podejścia do interpretacji klasycznej kolumnady. Budynek to przebudowa i rozbudowa istniejącej 

struktury biblioteki, która była wielokrotnie i w różnym stylu przebudowywana.  
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Współczesna ingerencja zachowuje powściągliwość formalną, gdyż kubatura sprowadzona 

została do monolitycznego betonowego prostopadłościanu, który zwraca uwagę wysokim na 4 

kondygnacje frontem z kolumnadą, który można uznać za wspomniane nawiązanie do portyków 

antycznych świątyń. Na bocznych elewacjach wprowadzone zostały wąskie otwory okienne, będące 

negatywami lizen oraz uproszczone gzymsy, nawiązujące do sąsiedniej zabudowy. Ograniczenie 

detalu i surowy wygląd fasady zdecydowanie odcina się wizualnie na tle historycznego sąsiedztwa, 

ale także jest to estetyka bliska wielu innym dziełom architekta Bolesława Stelmacha.  

Przykład obiektu z Lublina pokazuje jeszcze inną rzecz. Często współczesny portyk ma za 

zadanie podkreślać strefę wejściową do obiektu, ale również ‒ poprzez tak stworzony podcień ‒ 

osłaniać fasadę od warunków atmosferycznych i ograniczać dostęp promieni słonecznych do wnętrz, 

które w przypadku czytelni nie powinny być prześwietlone.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach (projekt Susuł & Strama 

Architekci) nie jest zrealizowana w lokalizacji historycznej i poprzez odniesienia do antycznej 

świątyni buduje nową tożsamość miejsca. Nobilitującą formę budynku jeszcze wyraźniej podkreśla 

usytuowanie na lekkim wzniesieniu oraz duży plac, kierujący w stronę elewacji frontowej, którą 

odznacza wysoki na dwie kondygnacje portyk. Za słupami kryje się przeszklenie odsłaniające 

wysoki hol wejściowy – miejsce integrujące przestrzeń biblioteki. Podcień tworzy reprezentacyjną 

strefę wejściową, ogranicza przegrzewanie się pomieszczeń i wspomaga klimatyzację. 

Mankamentem odbioru wizualnego budynku jest tynkowana elewacja, przez co obiekt nie ma 

takiego odbioru, jak w przypadku szlachetnej okładziny z kamienia lub nowoczesnej z betonu.  

 
VI.81. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach (projekt Susuł & Strama 

Architekci) 

Kolejnym przykładem podejścia do interpretacji współczesnej portyku jest Budynek 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w Polsce (projekt Pracownia Projektowa Wojciech 

Podleski), uzupełniający zabudowę przy rynku miejskim, a więc miejscu o dużej wartości zarówno 

historycznej, jak i sentymentalnej.  

Gmach biblioteki miał stanąć po przeciwległej stronie zabytkowego kościoła, co 

spowodowało decyzję, aby zachowywał nawiązaniu zarówno do klasycznej architektury, jak i 

wykorzystywał cegłę, jako okładzinę elewacyjną. Biblioteka uzupełnia pierzeję rynku i ul. 

Pocztowej oraz zamyka oś kompozycyjną wyznaczoną przez kościół, dzięki czemu poprawia układ 

przestrzenny śródmieścia oraz zwiększa jego walory estetyczne i funkcjonalne. Decyzją projektanta 

nowa kubatura ma charakter schodkowy i składa się z trzech brył. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie 

jest wprost widoczna skala inwestycji, a także wprowadzona została powierzchnia zielona przy 

pierzei rynku. Pierwsza bryła budynku ma najbardziej reprezentacyjny charakter i to ona została 

podkreślona kolumnadą, wysoką na dwie kondygnacje, ale z podcieniem jedynie na parterze, które 

posiada charakterystyczne przełamanie, podkreślające wejście do środka. Jednocześnie słupy 

zostały wykonane w okładzinie z cegieł, ale w nietypowy sposób ułożonych z wgłębieniami oraz 

wzorem na poziomie pasa pomiędzy stropami kondygnacji. Elewacja budynku nie tylko posiada 

nawiązania do kolumnady portyku, ale również można odnaleźć w jej szczytowym zamknięciu z 

dekoracyjnym wzorem interpretację greckiego frontonu i tympanonu.  
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VI.82. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie w Polsce (projekt Pracownia Projektowa 

Wojciech Podleski) 

Kolumnada w prostej, minimalistycznej formie i okładzinie ceramicznej widoczna jest w 

budynku Britten Pears Archive (projekt Stanton Williams), który zrealizowany został w otoczeniu 

klasycznego ogrodu angielskiego na terenie posiadłości The Red House w Aldeburgh w pobliżu 

byłego domu kompozytora Benjamina Brittena, którego spuścizna jest częścią zbiorów obiektu.  

Kolejnym przykładem minimalistycznej interpretacji kolumnady są budynki, które składają 

się na kompleks zabudowy Stormen w Bodø (projekt DRDH Architects) w ramach zabudowy 

nabrzeża miejskiego portu. Miasto zadecydowało, aby zamiast jednego dużego budynku, 

zrealizować dwa z podziałem funkcjonalnym na bibliotekę i salę koncertową, połączone wspólną 

przestrzenią publiczną i zachowujące spójny styl architektoniczny. Efekt osiągnięto przez 

minimalistyczne, prostopadłościenne bryły wykończone jasnoszarymi płytami z konglomeratu, 

wykorzystując mieszankę lokalnie pozyskanych kamieni.  

Bryła sali koncertowej została zlokalizowane na działce bliżej zabudowy miejskiej. Jest 

obszerniejsza i wyższa, gdyż obejmuje większą kubaturę sali oraz wysoką wieżę sceniczną. Główne 

wejście zaakcentowane zostało kolumnadą z podcieniem we współczesnej, minimalistycznej 

interpretacji. Bryła biblioteki zlokalizowana została bezpośrednio od strony alei wzdłuż portu. Od 

strony miasta jest to zwarta bryła z mozaikowo rozsypanymi wielkogabarytowymi oknami, a od 

strony morza fasada odgina się podążając za kierunkiem nabrzeża. Odgięcie elewacji jest jedynym 

fragmentem koncepcji w którym projektanci zrezygnowali z prostokreślności w kształtowaniu 

formy.  

Wspólnym mianownikiem obu budynków jest fasada skierowana w stronę morza, która ma 

charakter kolumnady, złożonej z wąskich słupków, na całą wysokość elewacji, pomiędzy którymi 

głęboko osadzone zostały przeszklenia. W efekcie nadają one klasycznego odbioru wizualnego 

budynkom, ale również ograniczają dostęp światła do wnętrza.  
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VI.83. Stormen w Bodø (projekt DRDH Architects) 

Nowoczesne podejście do kolumnady cechuje również Culture Complex De Nieuwe Kolk w 

Assen (projekt De Zwarte Hond). Wybór motywu podyktowany mógł być chęcią wprowadzenia 

porządku i podkreślenia rangi instytucji wprowadzonej na styku historycznej zabudowy miasta. 

Jednocześnie klasyczna w odbiorze fasada kryje już zupełnie nowocześnie zrealizowane wnętrze. 

W budynkach National Centre for the Written World w South Shields (projekt Faulkner 

Browns Architects) oraz Public Library w Lubbeek (projekt Dierendonckblancke architecten) 

możemy odnaleźć formalne nawiązanie do idei średniowiecznej rotundy. Obiekty nie tylko 

wykonane są na planie koła, ale również można zauważyć wysokie centrum z pomieszczeniami 

rozmieszczonymi wokół na wzór apsyd. Budynek w South Shields dodatkowo wyróżniają 

podkreślający główną strefę wejściową współczesny portal i centralnie zlokalizowana kopuła.  

 

Analiza zebranego materiału badawczego pozwala stwierdzić, że współcześnie projektanci 

sporadycznie sięgają po odniesienia do historycznych stylów architektonicznych. Jednocześnie, gdy 

to robią starają się tą ideę realizować zachowując współczesną interpretację klasycznych wzorców.  

Odejście od tradycyjnego podejścia do kształtowania bryły biblioteki jest efektem zmian 

wizerunkowych instytucji, która w znaczenie większym stopniu chce podkreślać swoją otwartość, 

dostępność i nowoczesność.  
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4.3. Symbol i metafora 

Symbolika i metafora towarzyszą przede wszystkim sztuce, ale są również obecne w 

architekturze, w szczególności widoczne były w okresie postmodernizmu, który rozwijał się od lat 

60. wieku do końca XX w. Styl tej epoki charakteryzowało operowanie cytatami z poprzednich 

stylów, ale również z szeroko pojętej popkultury. Mieszanie tzw. stylu wysokiego z lekkim, 

humorystycznym podejściem do architektury, od początku budziło kontrowersje. Wiele 

powstających wówczas budynków nie tylko nie kierowało się zasadą związku funkcji z formą, ale 

wręcz ją odrzucała, uznając za większą wartość brak zasad, pluralizm, czy wolność w stosowanych 

środkach wyrazu. Współcześnie toczy się wiele dyskusji na temat spuścizny postmodernizmu, jej 

zachowywania. Ścierają się różne podejścia. Jedno nakazywałoby traktować ją niczym zabytek, 

drugie ‒ wyburzać, uznając, że nie stanowi wartości samej w sobie.  

Trudno jednak odmówić temu stylowi oryginalności i należy doceniać podjętą próbę 

uczynienia z budynku opowieść. Tej narracji w architekturze można poszukiwać również w 

podejściu do projektowania bibliotek, gdzie zawartością budynku są oczywiście zbiory, ale 

nawiązując do motywu symbolu są to zapisane na kartach papieru historie.  

Reminiscencji postmodernizmu we współczesnej architekturze można szukać w 

analogicznym posługiwaniu się cytatem, symbolem czy metaforą. Obiekty bibliotek dają ku temu 

możliwość, gdy architekci poszukują autorskiej formy ekspresji, a biblioteki dają ku temu pole, 

poprzez wspomniany potencjał bycia miejscami przechowywania słowa.  

W przypadku biblioteki można mówić przede wszystkim o odwołaniu do symboliki książki i 

wszystkiego, co z nią związane. Książka może wówczas funkcjonować, jako przedmiot, ale też 

podejście do jej interpretacji i transpozycji architektonicznej jest bardzo różne i uzależnione od 

wyczucia architekta. Interpretacja może odbywać się poprzez całościową bryłę budynku, jego 

element, detal fasady itd.  

Gdy po symbolikę sięga się w sposób zbyt bezpośredni, łatwo jest o przekaz pozbawiony 

wielowymiarowości, ocierający się banał i krzykliwy, wręcz kiczowaty efekt. Można stwierdzić, że 

pomiędzy symboliką, a kiczem jest wyraźna granica. Był to widoczne już w wielu budynkach 

postmodernistycznych, które w sposób otwarty operowały cytatem, poprzez wprowadzanie 

motywów antycznych, czy krzykliwych zestawień kolorystycznych. Można uznać za błąd zbytnią 

dosłowność odwzorowania przyjętego motywu czy brak wyczucia w plastyce fasady, czego 

przykładem są budynki w których odniesienie do symbolu jest efektem jedynie dekoracyjnym, a nie 

integralną częścią koncepcji. Posługując się założeniem, że budynek ma przez swoją formę wyrażać 

istotę wnętrza, projektanci proponują widoczną wizualną formą, która takie skojarzenie budzi. Może 

to być np. przeskalowanie lub interpretacja przedmiotu, który wyraża funkcję budynku. Tutaj 

najbardziej wyrazistym przykładem jest przykład biblioteki, której bryły nie tyle przypomina 

zsunięte ze sobą tomy książek, ale wręcz widzimy niemal rzeźbiarską stylizację fasady, aby 

dosłownie przedmioty przypominała. Posługiwanie się symbolem jednocześnie może budzić 

wątpliwości w kontekście miejsca, szczególnie gdy pojawia się argument o zbyt dużej formalności, 

ograniczającej funkcjonalność i racjonalność budynku. Jest to również widoczne w przytoczonym 

przykładzie, gdzie rozsunięcia tomów utrudniając wygodną aranżację przestrzeni. W wielu 

przypadkach dekoracyjne zabiegi ograniczają również komfort użytkowania czytelni np. zakrywają 

widok z okien, ograniczają dostęp światła.  

W przypadku wykorzystywania motywu graficznego duże znaczenie ma nie tylko przekaz, 

ale także jego wartość estetyczna i sposób wykonania, co w dużej mierze zależy od twórcy. Stąd 

architekci przy realizowanie śmiałych koncepcji operujących symbolikę i metaforą współpracują z 

doświadczonymi artystami. W XXI wieku bardzo popularne stały się murale, a część z nich 

wykonywana jest również na ścianach budynków bibliotek oraz w nawiązaniu do literatury. Niestety 

wiele z nich pod względem estetycznym pozostaje dyskusyjnych.  
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Najpopularniejszy motyw wykorzystania symbolu książki w architekturze bibliotek to 

odniesienie do jej uproszczonych form zestawionych ze sobą w taki sposób, aby przypominały 

ustawione na półce książki.  

W koncepcji Library Nordvest w Copenhagen (projekt COBE), która była rozbudową 

istniejącego Centrum Kultury architektom zależało, aby nowa kubatura miała silny wyraz wizualny 

nadający tożsamość całemu obszarowi. W efekcie uzyskana forma przypomina ułożone na sobie w 

nieładzie książki tak, jak i często dzieje się w przypadku korzystania z bibliotek, gdy czytelnik 

odkłada na biurku jeden wolumin na drugim. Niektóre bryły są przeszklone, a pozostałe posiadają 

wykończenie ścian i spodu stropów blachą o złotym odcieniu, aby ostatecznie przestrzenny odbiór 

budynku. Bryła została przysunięta do elewacji Centrum Kultury, a wąska przestrzeń pomiędzy 

starym i nowym budynkiem stanowi wspólny hol. Na ścianach istniejącego obiektu wprowadzone 

zostały komiksowe grafiki pokazujące czytające osoby i rozsypane litery alfabetu, co jest kolejnym 

przykładem wykorzystania potencjału operowania symbolem.  

 
V.84. Library Nordvest w Copenhagen (projekt COBE) 

Podobny punkt wyjścia, inspirowany ułożonymi książkami możemy dostrzec w realizacji 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w Polsce (projekt Biuro Projektów 

Budownictwa Ogólnego Budopol). Obiekt został zrealizowany na zielonym skwerze, przez co 

wyraźnie eksponowana jest jedna z jego elewacji z wykorzystaniem motywu książki. Bryła składa 

się z sekwencji kilku segmentów, które dzięki cofnięciom oraz naprzemiennym, pionowym 

podziałom przypominają grzbiety książek. Pasy są przeszklone lub pełne, przez co bryła zyskuje 

efekt trójwymiarowy. To odniesienie do symbolu książki jest równocześnie na tyle subtelne, że nie 

narzuca interpretacji.  

 
V.85. Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim w Polsce (projekt Biuro Projektów 

Budownictwa Ogólnego Budopol) 
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Oryginalne nawiązanie do symbolu książki widoczne jest w obiekcie Miejskiej Biblioteki 

Grosuplje (projekt ABIRO), który jest rozbudową podmiejskiej willi. Kontrastem dla klasycznej 

architektury historycznego budynku było wprowadzenie nowej bryły we współczesnej formie. 

Połączenie pomiędzy obiektami odbywa się jedynie przez znajdujący się na drugiej kondygnacji 

szklany łącznik. Aby nadać obiektowi tożsamości oraz wzbudzić skojarzenia do instytucji, która się 

w nim znajduje projektanci zdecydowali się, aby fasada poprzez swoje charakterystyczne odgięcia 

przypominała otwierającą się książkę. Efekt ten wzmacnia wprowadzenie dwóch rodzajów fasady, 

przeszklonej i pełnej z fibrocementową okładziną. Finalnie fasada inaczej prezentuje się w 

perspektywie w zależności od miejsca patrzenia, idąc od strony miasta przeszklenia odsłaniają 

wnętrze biblioteki, a od drugiej strony pełne ściany składają się w zamkniętą bryłę.  

 
V.86. Grosuplje Library (projekt ABIRO) 

Wykorzystanie motywu książki jest również jedną z cech Galerii Książki w Oświęcimiu 

(projekt Susuł & Starama Architekci). Budynek składa się z dwóch brył odróżniających się 

wykończeniem. Jedna z nich, w okładzinie ceramicznej stanowi front budynku i kryje wewnątrz 

otwarty na całą wysokość hol. Przeszklenie holu jest osłonięte żaluzją, która została odsunięta w 

taki sposób, aby zapraszać do wejścia, ale również będąc metaforą otwierającej się książki.  

 
V.87. Galeria Książki w Oświęcimiu (projekt Susuł & Starama Architekci) 
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Drugą wyjątkową cechą obiektu jest nawiązanie w swojej organizacji przestrzennej do 

typowego układu galerii handlowej z podłużnym atrium i otwartymi poziomami powierzchni 

usługowej, która w przypadku biblioteki jest wypełniona czytelniami.  

Dla architektów było to również przyjęta narracja dla biblioteki, która zachowując podobną, 

jak galerii handlowa strukturę oferuję dostęp do przedmiotów, ale nie są to kosmetyki, czy odzież, 

a kultury, uznając, że w taki sposób funkcja zyska odbiór u osób, które do tej pory nie spędzały 

czasu w czytelni.  

Symbolikę otwierających się stron książki można również dostrzec, gdy spojrzymy na 

budynek National Centre for the Written World w South Shields (projekt Faulkner Browns 

Architects). Budynek w swojej cylindrycznej formie, nawiązuje do antycznej rotundy, a poprzez 

wysokie przeszklenia w części środkowej odsłania otwarte wnętrze. W idei architektów, przez fakt, 

lokalizacji w ramach zabudowy placu miejskiego i blisko nabrzeża może być również widziany, 

jako latarnia morska – punkt identyfikacji centrum miasta. Budynek posiada dwa rodzaje fasady, 

zrealizowane z wykorzystaniem terakotowych żyletek. W części pełnej żyletki są zsunięte i 

okładzina ma charakter zwarty, a wraz z pojawieniem się przeszkleń są rozsunięte. W efekcie 

elewacja przypomina rozkładające się kartki papieru, odsłaniające swoją zawartość.  

Inne, subtelne podejście do interpretacji książki w charakterze elewacji widoczne jest w 

Miejskiej Bibliotece Dornbirn (projekt Dietrich | Untertrifaller Architekten + Christian Schmoelz 

Architekt). Budynek został zlokalizowany w atrakcyjnej zielonej przestrzeni i sąsiedztwie 

tradycyjnej zabudowy małych miast.  

 
V.88. Dornbirn Library (projekt Dietrich | Untertrifaller Architekten + Christian Schmoelz 

Architekt) 

Bliskość przyrody i idea centralnego dla lokalnej społeczności miejsca spotkań i nauki była 

inspiracją do stworzenia bryły na planie zbliżonym do elipsy obłym planie z dwojgiem wejść w idei 

ścieżki, która przechodzi przez wnętrze biblioteki. Funkcję można rozpoznać patrząc na elewację 

budynku, ale jest to nawiązanie wykonane w sposób wysublimowany.  
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Budynek posiada system podwójnej fasady z główną przegrodą przeszkloną i powłoką ze 

specjalnie prefabrykowanymi kształtkami na stalowym stelażu. W efekcie przypominają 

chaotycznie rozłożone na półkach książki. Elementy tworzą ornament, który pozwala filtrować 

promienie słońca, dostające się do wnętrz, a także efektowne rozświetlenie budynku wieczorami.  

Nawiązanie do regału z książkami widoczne jest w fasadzie nowej kubatury Haus der Essener 

Geschichte (projekt Ahlbrecht Felix Scheidt Kasprusch). Projekt jest efektem przebudowy i 

rozbudowy historycznego budynku szkoły. Ze względu na potrzebę przechowywania 

najważniejszych dokumentów miejskich elementem rozbudowy była nie przestrzeń czytelni, ale 

budynek archiwum. I to właśnie ta funkcja została przez projektantów zinterpretowana w wizualnym 

odbiorze budynku. Pionowe podziały paneli podkreślające każdą kondygnację są interpretacją 

zwartych regałów, jakie kryją się za przegrodą. W niektórych miejscach pojawiają się wąskie szpary, 

które odpowiadają wąskim przejściom pomiędzy nimi, ale pełnią funkcję wentylacyjną i 

wspomagającą cyrkulację powietrza. Masywna, prostopadłościenna bryła w całości została 

wykonana w okładzinie ze stali corten. Wybór tego materiału był związany nie tylko z jego estetyką, 

ale też tym, że materiał podlega tzw. patynie czasu, ciągłym zmianom i nigdy nie jest taki sam, 

jednocześnie poprzez naturalną konserwację jest również wyrazem bezpieczeństwa. Dla 

projektantów był metaforą zawartości budynku, która jest związana z historią i zmiennością, ale 

również wspomnieniem przeszłości miasta, które było znane z przemysłu metalurgicznego.  

Kolejne wykorzystanie symboliki związanej z biblioteką, książką i literaturą to posługiwanie 

się słowem. Jest to widoczne np. w napisach na elewacjach lub jej elementach, przez co stają się 

integralną częścią koncepcji. Podkreślają zarówno przeznaczenie budynku, ale również jego 

wyjątkowy charakter. W przypadku Library, Game Library & Municipality Administration w Spiez 

(projekt Bauzeit architekten) napisy to hasła i tytuły z książek i gier grawerowane na drewnianych 

słupkach, tworzących fasadę budynku. Osłonę elewacji Toy and Media Library La Ferté-Bernard 

(projekt Philippe Fichet Architectes) tworzy kilka rodzajów płytek wykonanych ze szkła 

organicznego typu PMMA z nadrukiem. Niektóre zawierają cytaty z książek.  

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (projekt Architop) to przykład odniesień 

zarówno do tekstu, który został umieszczony na elewacji, jak i do starożytnych pylonów 211, która 

mogą być równocześnie odbierane, jako przeskalowane grzbiety książek. Obiekt zrealizowany 

został w kontynuacji pierzei historycznej ulicy miasta oraz w pobliżu zielonego skweru i kanału 

Młynówka. Charakterystycznym elementem bryły są dwie wysokie pokryte napisami ściany, które 

podkreślają znajdujące się między nimi wejście do biblioteki – jest to nawiązanie do wspomnianych 

pylonów. W idei projektantów są to równocześnie dwa grzbiety książek. Napisy na okładzinie 

przywodzić mają skojarzenia z zapisanym arkuszem papieru. Tekst to tzw. gazetowe graffiti, cytaty 

z Edwarda Stachury. Pomiędzy tymi współczesnymi pylonami znajduje się główne wejście do 

biblioteki. Starą i nową elewację łączy ten sam szary kolor, co upojnie inne w środkach wyrazu 

światy. Od strony skweru szklana bryła budynku jest nieznacznie cofnięta, a także dostępna z 

niższego poziomu parkowych alejek. Reminiscencją z przeszłości jest fragment średniowiecznego 

ceglanego miejskiego muru obronnego obok kamiennych schodów prowadzących z parku na 

poziom przyszłej przystani. Nad tym zejściem, na elewacji południowej zaprojektowano balkony – 

symboliczne punkty obserwacyjne w miejscu dawnej baszty. Architektom zależało, aby jeszcze 

mocniej zintegrować obiekt z krajobrazem, a zastosowany raster pozwala uzyskać efekt 

dematerializacji obiektu w zależności od perspektywy. Część budynku zwrócona w stronę wody i 

patio ślizga się kaskadowo, tarasami do mniejszej skali sąsiedniego budynku Muzeum Jeńców. Jest 

to bryła z prostym wzorem fasady z pionowymi, wąskimi oknami, dostosowanymi do funkcji 

wewnątrz. 

                                                      

211 W starożytnym Egipcie w czasach Nowego Państwa pomiędzy wieżami pylonu znajdowało się wejście na dziedziniec 

świątyń. Ściany ich były zdobione reliefami i inskrypcjami chwalącymi czyny faraonów i bogów egipskich. W fasadzie 

umieszczano miejsce służące wywieszaniu flag. Na szczyt, zwieńczony platformą, prowadziły schody. Wewnątrz 

znajdowały się pomieszczenia o nieznanym dzisiaj przeznaczeniu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Egipt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relief
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faraon
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VI.89. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu (projekt Architop) 

Bardziej abstrakcyjne podejście do wykorzystania symbolu słowa, czy też znaku widoczne 

jest w okładzinie budynku Médiathèque Albert Camus w Évry (projekt DE-SO), który 

zlokalizowany został w atrakcyjnym, leśnym pejzażu i miał łączyć dwie funkcje biblioteki i 

konserwatorium muzycznego. Elewację tworzy kompozycja płyt mineralnych w barwach beżowej 

i brązowej. Panele są pełne lub z perforacją, która jest interpretacją sumeryjskiego pisma klinowego, 

wykonywanego na glinianych tabliczkach. Dzięki perforacji kontrolowany jest dostęp światła, ale 

też we wnętrzu zauważalny jest efekt wizualny, który przypomina cień od drzew w lesie.  

Posługiwanie się symbolem i metaforą w architekturze pozwala na różnorodne, często 

zaskakujące działania. Oryginalne podejście do budynku prezentuje Book Mountain – Public 

Library Spijkenisse (projekt MVRDV), gdzie struktura czytelni została zorganizowana w 

tarasowym, piętrzącym się układzie przypominającym ziggurat oraz zamknięta w szklanej formie 

piramidy.  

Wybór piramidy, jako formy definiującej bibliotekę miał swoje znaczenie symboliczny, gdy 

spojrzymy na jej starożytne przeznaczenie. Obiekty były pomnikami zmarłych, ale de facto widziane 

były bardziej, jako domu dla duszy, która, wg egipskich wierzeń, istniała także po śmierci. Książki 

powszechnie uważane są za nośnik pamięci i pozostają po śmierci ich autorów. Zarówno ściany, jak 

i balustrady wypełniają półki na książki przez które użytkownik może dostać się do kolejnych 

pomieszczeń. W efekcie powstaje zgodnie z nazwą budynku góra książek. W przypadku tego 

projektu architekci nie stylizowali elementów na nawiązujące do książek, ale uczynili regały z 

książkami symbolem budynku. Realizacja funkcji w oparciu o taki układ przestrzenny wymagała 

opracowania platform, które połączone schodami tworzyły ciągłą trasę o długości ok. 480 m. Na 

szczycie znalazła się kawiarnia z widokiem na miasto. 

 
V.90. Book Mountain – Public Library Spijkenisse (projekt MVRDV) 

Abstrakcyjne, metaforyczne podejście do przestrzeni biblioteczne widoczne jest w 

przykładzie Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA Architects). Budynek to ogromne, 

sięgające ponad 17 000 m2 Centrum Kultury, łączące na kilku poziomach różnorodne funkcje 

socjalne i kulturalno-artystyczne. Wyjątkowa jest jednak ostatnia kondygnacja, która jednocześnie 

odróżnia się od pozostałych zarówno w formie, jak i charakterze przestrzennym. Jest to rozległa 

przestrzeń czytelni, całkowicie przeszklona i otwarta na otaczający pejzaż miasta. Projektanci 

nazwali ją Book heaven, czyli książkowe niebo.  
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Nazwa oddaje wrażenie, jakie odczuwa się będąc w przestrzeni czytelni. Posadzka w krańcach 

rzutu jest nieregularna, organiczna i przypomina topografię terenu w którą wpisane są poziomice 

schodów, zagłębienia i wnęki. Nad nią wydaje się lewitować biały sufit o opływowym, 

przypominającym chmurę kształcie. Efekt ten wzmacniają dziury w których głęboko osadzone 

zostały oprawy oświetleniowe ze światłem, które niemal idealnie odwzorowuje naturalne. Jest to 

przykład podejścia do wizji przestrzeni bibliotecznej, jako odwzorowania przestrzeni naturalnej, ale 

również idąc dalej metafory nieba.  

 

Przedstawione przykłady posługiwania się znaczeniem biblioteki, książki, czy literatury w 

kontekście realizacji koncepcji budynku pokazują, że odpowiednio użyte środki wyrazu pozwalają 

osiągnąć znakomite efekty, które identyfikują instytucję, ale też same w sobie mogą być elementem 

przyciągającym uwagę i nowych użytkowników. Symbol i metafora są na tyle pojemnymi hasłami, 

że pozwalają na kreatywne i oryginalne podejście do bryły, fasady lub części budynku i wówczas 

uzyskany efekt jest unikalny, co jest dużym plusem, gdy spojrzymy na współczesne budownictwo, 

które w większości przypadków jest efektem globalizacji.  

Wiele bibliotek pozostając wysokiej jakości obiektami użyteczności publicznej i posiadając 

nowoczesne rozwiązania technologiczne np. fasadowe nie wyróżnia się znacząco na tle innych tego 

typu obiektów. Wówczas wprowadzenie symboliki związanej z instytucji pozwala mocniej 

zaznaczyć ich tożsamości, a także nawiązać kontakt z odbiorcą. Zagrożeniem w posługiwaniu się 

metaforą w architekturze może być jedynie jej zbytnia dosłowność i bezpośredniość. Najlepsze 

przykłady obiektów to takie, które wzbogacają swoją formę, czy koncepcję funkcjonalną 

wykorzystaniem odniesień.  
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4.4. Czynnik WOW 

Czynnik wow został wymyślony, aby określić zbiór cech lub właściwości, która sprawiają, że 

ludzie odczuwają podziw lub ekscytację względem przedmiotu czy ‒ jak w przypadku architektury 

‒ budynku lub przestrzeni wewnętrznej.212 

Z pojęciem czynnika wow związane jest zjawisko dużej popularności budynków 

zbudowanych na przełomie XX i XXI wieku, które ‒ poprzez swoją efektowną formę lub intrygujące 

rozwiązania estetyczne ‒ przyciągały odbiorców.  

Referencyjnym przykładem jest hiszpańskie muzeum sztuki współczesnej w Bilbao, które 

zostało w 1997 roku zrealizowane wg projektu Franka O. Gehry’ego. Nowy obiekt, który był 

manifestem charakterystycznego stylu wówczas już powszechnie uznanego amerykańskiego 

architekta, przyciągnął tłumy odwiedzających. Dane z pierwszych lat działalności muzeum 

wskazywały, że wiele osób odwiedzało miasto specjalnie po to, aby odwiedzić budynek. Ten stał się 

obowiązkowym punktem wycieczek architektonicznych, a samo miasto, które ówcześnie borykało 

się z problemami z bezrobociem i płynnością gospodarczą, znacznie poprawiło swój status. Sukces 

budynku, który zyskał również nazwę Bilbao effect, stał się tematem artykułów i konferencji o roli, 

jaką może odegrać architektura w ożywieniu gospodarki miast i wpływie na funkcjonowanie 

społeczeństw.213 Najważniejszą i intrygującą konkluzją jest stwierdzenie, że sam budynek potrafi 

przyciągać odbiorców do siebie, a nie jego przeznaczenie, które do tej pory wydawało się głównym 

celem. 

Za czynnikiem wow kryje się również głębsze przesłanie, które zachęca inwestorów do 

spojrzenia na budynki nie tylko przez pryzmat ekonomii czy funkcjonalności, ale biorąc pod uwagę 

efekt, jaki mogą wywołać dla społeczności. A odbiorcy pokazuje, że obiekty publiczne nie są jedynie 

nowoczesnymi, funkcjonalnymi budynkami, służącymi określonym celom. Mogą być przyjemne i 

podnosić jakość przestrzeni miejskiej. Patrzenie na budynki w zawężony sposób doprowadza do 

monotonii, nawet jeśli utrzymana jest ich wysoka wydajność. 

Przestrzeń z czynnikiem wow to taka, w której chcemy pozostać, bo dobrze się w niej czujemy, 

która wpływa pozytywnie na człowieka, pozwala mu się skupić Gdy jest to budynek edukacyjny), 

lepiej poczuć Gdy jest to budynek służby zdrowia). Atrakcyjna, innowacyjna przestrzeń 

biblioteczna, która pojawia się w dotąd zaniedbanym obszarze, ma szansę mieć wpływ na najbliższe 

otoczenie, jak i na społeczność.  

Czynnik wow jest więc dedykowany budynkom wyjątkowym i wyróżniającym się z otoczenia. 

Oczywiście trudno jest sprecyzować konkretne wytyczne, które pozwolą uczynić budynek 

niepowtarzalnym, bo niepowtarzalnośc jest trudna do zdefiniowania, niejednoznaczna i pojemna w 

znaczenia. Może to być niespotykana forma, wyjątkowa okładzina fasady, wyróżniający się detal 

lub inny element kompozycji przestrzennej. Trudno jest również jednoznacznie zmierzyć poziom 

zachwytu, szczególnie że stosunek odbiorców do budynku często bywa różny. Można założyć, że 

tutaj znaczenie ma widoczny efekt po jego realizacji, mierzony w liczbie odwiedzin, rozmowach i 

komentarzach, które współcześnie przeniosły się do mediów społecznościowych. Najbardziej znane 

i powszechnie zachwycające obiekty są bohaterami zdjęć, miejscami akcji filmów. Świadomość ich 

istnienia potrafi wykroczyć dalej niż ich przeznaczenie. Największe znaczenie wydaje się więc mieć 

podejście twórcy do swojego dzieła i to jego kreatywność potrafi uczynić budynek autorskim, a więc 

i na swój sposób niepowtarzalnym. Wrażliwość twórcy, jego sposób patrzenia na funkcjonalność, 

organizację przestrzenną, formę, umiejętność tworzenia detalu, ale również efektywnej współpracy 

z innymi branżami i firmami składają się na całościowy efekt.  

                                                      

212 Cambridge online dictionary https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/wow-factor 
213 Baniotopoulo E.,. Art for whose sake? Modern art museums and their role w transforming societies: the case of the 

Guggenheim Bilbao. „Journal of Conservation and Museum Studies”, s.5 – 7, październik 2001. dostęp elektroniczny: 

http://www.scholars-on-bilbao.info/fichas/Banio2001.pdf 

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/wow-factor
http://www.scholars-on-bilbao.info/fichas/Banio2001.pdf
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W latach 90. XX wieku pojawiło się określenie star architects,214  odnoszące się do bardzo 

znanych twórców, którzy poprzez autorstwo budynku przyciągają uwagę. Bezsprzecznie można 

stwierdzić, że powierzenie projektu znanej pracowni architektonicznej może być działaniem 

strategicznym ze spodziewanym efektem zwiększonego zainteresowania budynkiem, a więc i jego 

przeznaczeniem. Status star architekta był również często powiązany z nagrodami, jakie 

otrzymywał, a w szczególności z Nagrodą Pitera, która potocznie jest określana architektonicznym 

Noblem. Otrzymanie nagrody przekłada się najczęściej na wzrost popularności twórcy, choć trzeba 

zauważyć, że otrzymywali je z reguły ci projektanci, którzy mieli ugruntowaną pozycję. Inny trend 

widoczny jest w XXI wieku, gdy nagroda potrafi zaskoczyć zarówno nagrodzonego, jak i opinię 

publiczny, bo trafia w ręce projektanta mniej znanego.  

Tak, jak może być szeroko znany architekt, tak i sam budynek może rozsławić jego nazwisko, 

a przy tym również stać się symbolem miasta. Obiekt taki zyskał określenie ikony architektonicznej. 

Dotyczy ono budynku powszechnie uznanego w środowisku architektonicznym i poza nim. Słowo 

ikona używane jest współcześnie jako pojęcie wymienne względem słowa dzieło, ale semiotycznie 

oba hasła kryją odmienne interpretacje. Termin dzieła, czy arcydzieła został stworzony w 

Oświeceniu na potrzeby oceny będącej ugruntowaniem obecnego w nim wyrazu najwyższej 

doskonałości. Budynki, które uważane są za architektoniczne dzieła stają się wzorcem do 

naśladowania, kontynuacji, wskazania dla następców, jednocześnie przy zachowaniu oryginalności. 

Tutaj ważny jest aspekt wyjątkowości, który w szczególny sposób pojawia się w kontekście pojęcia 

ikony, które to hasło jest o wiele bardziej pojemne i funkcjonuje w różny sposób w obszarze 

działalności człowieka, nie tylko w architekturze. Istnienie ikony w architekturze ściślej związane 

jest z popkulturą, a więc jeszcze intensywniejszą, niż było to w przypadku dzieła wyróżnieniem się 

obiektu z otoczenia np. poprzez wysokość, formę, literalność reprezentacji. 215 

Przykładem powszechnie uznawanych za ikoniczne budynków to Opera w Sydney 

zrealizowana w latach 70. XX wieku przez Jørna Utzona, czy pawilon w Barcelonie 

zaprojektowanego w 1929 roku przez Miesa Van Der Rohe. Oba projekty różnią się skalą, jak i 

sposobem podejścia do architektury. Efektownej formie opery przeciwstawiona jest prostota i 

szlachetność małego obiektu. To, co łączy obiekty, to indywidualne i innowacyjne podejście do 

budynku, a więc charakterystyczne i oryginalne przykrycie w przypadku projektu w Sydney oraz 

nowoczesne wówczas podejście do funkcji pawilonu, oparte na otwartym planie i bez tradycyjnie 

rozwiązanej konstrukcji nośnej.  

Zdarza się, że współczesna ikona architektoniczna wzbudza kontrowersje. Takie 

towarzyszyły realizacji Wieży Eiffla z końca XIX wieku, która ostatecznie stała się symbolem 

Paryża. Co ciekawe, faktycznymi pomysłodawcami konstrukcji wieży byli dwaj pracownicy w 

biurze Gustave’a Eiffela: Maurice Koechlin i Émile Nouguier, a jej konstrukcji estetykę nadał 

architekt Stéphen Sauvestre, następnie Gustave Eiffel odkupił prawa autorskie. Na bycie uznanym 

za ikonę z reguły potrzeba czasu, ale ostatnie lata, które cechuje szybsze tempo zmian również na 

tym polu, sprawiły, że mediom czy społeczeństwu łatwiej coś w ten sposób nazywać Co może 

równocześnie prowadzić do osłabienia tego statusu). Przykładem niech będzie stadion wybudowany 

w 2008 roku na igrzyska olimpijskie w Pekinie. (projekt autorstwa Herozg & De Meuron zwracał 

uwagę charakterystyczną konstrukcją w postaci splecionych słupów i belek.  

                                                      

214 Często są to postacie ciekawe nie tylko z punktu widzenia umiejętności, ale także poprzez światopogląd, który 

reprezentują Le Corbusier, Ludwig Mies Van Der Rohe czy Frank Lloyd Wright). Ostatnia dekada XX wieku sprawiła, 

że architekci zaczęli pojawiać się w mediach, zdobywali powszechną sławę wśród zwykłych obywateli, a przy tym 

budynki zyskiwały szerszy rozgłos właśnie przez fakt, że oni je zaprojektowali. Trzeba jednocześnie przyznać, że bryły 

tworzone przez star architektów wyróżniają się na tle miasta, co wynika z faktu, że mają oni unikalny styl.  Dlatego nawet 

nie będąc z wykształcenia architektem, łatwo jest rozpoznać (projekt Zahy Hadid, Jeana Nouvela czy Tadao Ando. 

Projekty przygotowane przez star architektów gwarantują zainteresowanie ze strony odbiorców i mediów, chociaż nie 

zawsze są gwarantem sukcesu budynku. Można wspomnieć, jakim echem odbiła się w Polsce informacja, że jeden z 

wieżowców w Warszawie zaprojektuje Daniel Libeskind. Finalny efekt podzielił opinię publiczną, ale nadal ten konkretny 

Projekt jest o wiele bardziej znany i komentowany niż pozostałe tego architekta, których ocena nie była tak spolaryzowana. 
215 Kuryłowicz E., Dzieło-arcydzieło a ikona we współczesnym mieście. Detronizacja czy nobilitacja dla idoli XXI wieku?, 

Czasopismo Techniczne. Architektura R. 105, Z. 15, 6-A, Wydawnictwo PK, Kraków, 2008 
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Efekt przypominał gniazda, które wiją ptaki, stąd też do budynku przylgnęła nazwa „ptasie 

gniazdo”. Dla projektantów było to zaskakujące, gdyż podczas prac projektowych inspirowali się 

popękaną chińską porcelaną, a wygięta forma dachu inspirowana była filozofią Yin i Yang. Już w 

momencie oddania do użytku (projekt często było określany „ikoną architektoniczną”, nie tylko 

samej olimpiady czy Pekinu, ale współczesnej architektury na świecie.216 Problematyczne okazało 

się jednak dalsze funkcjonowanie kosztownego w eksploatacji obiektu sportowego, bo po 

zakończeniu igrzysk nie był w zasadzie potrzebny. Dla płynności działania pekińskiego stadionu 

szukano organizacji innych wydarzeń kulturalno-sportowych, ale nadal efekt finansowy nie był 

wystarczający. Stadion stanowił jedynie atrakcję turystyczną, nieprzynoszącą większych dochodów. 

Stworzenie budynku ikony udało się, ale rachunek ekonomiczny ostatecznie nie był dla władz kraju 

opłacalny. Efekt tego zauważalny był kilka lat później, gdy ‒ przy realizacji kolejnego obiektu 

sportowego na czas igrzysk ‒ zastanawiano się nie tylko nad efektownością wydarzenia, ale także 

nad tym, co zrobić z budynkami po ich zakończeniu i czy nie warto ograniczyć kosztów.217 

W odniesieniu do Polski również można mówić o ikonach architektonicznych, które 

przynależą miastom, jak otwarte w 1994 roku Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w 

Krakowie ‒ efekt współpracy Arata Isozaki’ego, znanego japońskiego architekta, z krakowską 

pracownią Jet Atelier, prowadzoną przez Krzysztofa Ingardena, czy pochodzący z 2003 roku Stary 

Browar w Poznaniu ‒ oryginalne podejście do centrum łączącego funkcje handlowe i kulturalne, 

zaprojektowane przez Studio ADS. Największa uwaga w ostatnich latach została zwrócona na nowy 

budynek Filharmonii w Szczecinie, który wygrał międzynarodowy konkurs na najlepszą realizację 

architektoniczną imienia Miesa Van Der Rohe.218 Projekt był efektem konkursu architektonicznego, 

zorganizowanego w 2007 roku, który wygrała pracownia Estudio Barozzi Veiga. Zrealizowana 

koncepcja odznacza się odważną, abstrakcyjną formą nawiązującą do widoku dachów sąsiadującej 

zabudowy, a jednocześnie wyróżnia się sterylną i hermetyczną estetyką widoczną zarówno w 

okładzinie fasad, jak i w minimalistycznych wnętrzach.  

Biblioteki, zauważywszy potencjał promocji swojej instytucji poprzez efektowny i 

wyjątkowy obiekt, również sięgnęły po projekty przygotowywane przez znane pracownie 

architektoniczne, jak również realizowane w efekcie rozstrzygnięć dużych konkursów 

architektonicznych, które stwarzają możliwość wyboru najciekawszego pomysłu. Na przestrzeni lat 

powstało wiele realizacji, które stały się obowiązkowymi miejscami wycieczek i wizytówkami 

miast. Warto wspomnieć zrealizowaną w 2004 roku bibliotekę główną Seattle, projektu OMA, która 

‒ poprzez swoją wówczas ekstrawagancką formę ‒ nie kojarzyła się zupełnie z biblioteką, bardziej 

przypominała multimedialne centrum rozrywki. Sukces budynku ugruntował również pozycję 

holenderskiej pracowni architektonicznej, która z powodzeniem działa po dzień dzisiejszy. W 2008 

roku w Doha w Katarze została otwarta ich najnowsza realizacja biblioteczna – monumentalny 

obiekt o powierzchni sięgającej 45 000 m².  

W Polsce status ikony architektonicznej można przypisać Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego. Osadzona w postmodernistycznym stylu koncepcja, przygotowana przez architekta 

Marka Budzyńskiego we współpracy z architektką krajobrazu Ireną Bajerską odznacza się 

wyjątkową integracją budynku z przyrodą, jako elementem rozpoznawalnym całego założenia.  

                                                      

216 Więcej informacji: https://archirama.muratorplus.pl/architektura/stadion-olimpijski-w-pekinie,67_137.html?&page=3 
217 Więcej informacji: https://www.theguardian.com/sport/blog/2015/aug/22/birds-nest-empty-monument-china-

magnificence 
218 Pomysł ustanowienia nagrody, która byłaby wyrazem uznania i pochwałą doskonałości w architekturze europejskiej, 

został przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu przez posła Xaviera Ruberta de Ventós. 28 kwietnia 1987 roku ‒ 

niespełna rok po zakończeniu odbudowy Pawilonu ‒ komisarz europejski Carlo Ripa di Meana i burmistrz Barcelony 

Pasqual Maragall podpisali porozumienie w sprawie ustanowienia Nagrody Wspólnot Europejskich im. Miesa van der 

Rohe, której pierwsza dwuletnia edycja odbyła się w 1988 roku pod nazwą "Nagroda im. Miesa van der Rohe dla 

Architektury Europejskiej". W 2001 r. nagroda im. Miesa van der Rohego stała się oficjalną nagrodą architektoniczną Unii 

Europejskiej. Ma ona na celu promowanie i zrozumienie znaczenia jakości oraz odzwierciedlenie złożoności znaczenia 

samej architektury pod względem osiągnięć technologicznych, konstrukcyjnych, społecznych, ekonomicznych, 

kulturowych i estetycznych. 

https://archirama.muratorplus.pl/architektura/stadion-olimpijski-w-pekinie,67_137.html?&page=3
https://www.theguardian.com/sport/blog/2015/aug/22/birds-nest-empty-monument-china-magnificence
https://www.theguardian.com/sport/blog/2015/aug/22/birds-nest-empty-monument-china-magnificence
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Aby jednoznacznie móc nazwać obiekty współczesnej architektury dziełami lub ikonami 

architektonicznymi potrzeba czasu i nabrania do nich dystansu. Analizowany materiał badawczy 

dotyczy budynków zrealizowanych po 2000 roku, co można uznać za przedział czasu stosunkowo 

mały, a więc podjęcie próby wyróżnienia budynków jest w dużej mierze działaniem subiektywnym. 

Można jednakże na obiekty spojrzeć przez pryzmat wspomnianego czynnika wow, efektu, jakie 

wywołały, zarówno w odbiorze społeczności, jak i opinii publicznej, czy też zdobytych nagród.  

Gdy mamy pierwszy kontakt z budynkiem, widzimy jego bryłę. Może to być kontakt 

bezpośredni, gdy pod obiekt podejdziemy, ale również kontakt z dalszej perspektywy. Wówczas 

odbieramy dany obiekt w konkretnym pejzażu w jakim został zrealizowany, przyrodniczym, czy 

miejskim. Wiele projektów wykorzystuje ten potencjał identyfikacji bryły w sylwecie miasta. 

Przykładem Library Nordvest w Kopenhadze (projekt COBE), której czynnikiem wow jest 

efektowna, przyciągająca uwagę forma obiektu połączona z połyskującą, złotą elewacją. Architekci 

przy rozbudowie Centrum Kultury w peryferyjnej dzielnicy brali pod uwagę rolę, jaką miała 

spełniać biblioteka dla jej mieszkańców. Północno-zachodnia część Kopenhagi znajduje się 

pomiędzy tętniącą życiem i różnorodną dzielnicą miejską Nørrebro, a podmiejskimi dzielnicami na 

obrzeżach miasta. Nowy budynek stanowi pomost pomiędzy tymi dwoma obszarami, podkreśla 

tożsamość miejsca i staje się punktem orientacyjnym dla całego regionu.  

 
VI.91. Library Nordvest w Kopenhadze (projekt COBE) 
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Istniejące centrum kultury zajmowało dwa budynki: jeden o tradycyjnej dla miasta formie 

długiego, wysokiego na 4 kondygnacje bloku, drugi mniejszy zlokalizowany prostopadle względem 

pierwszego. Ślady intensywnej eksploatacji widoczne były w fasadach. Projektanci zakładali 

wprowadzenie nowej bryły w ramach zabudowy placu przed nimi, ale równocześnie myśląc o 

zagospodarowaniu, które uwzględnia współczesne potrzeby człowieka, a więc wprowadzili miejsca 

spotkań oraz dużą ilość atrakcyjnie zaprojektowanej zieleni. Urozmaiceniem zagospodarowania jest 

róża wiatrów – wykonana graficznie na posadzce.   

Rozrzeźbiona nowa kubatura nawiązuje do stosu książek ułożonych na sobie. Tak, jak rozmiar 

i zawartość woluminów są różne, tak i nasunięte na siebie bryły kryją w sobie różne strefy 

funkcjonalne. Architektom zależało, aby oferta kulturalna, miejsca spędzania czasu, spotkań ze 

znajomymi mieszały się z czytelniami, a więc wnętrze jest maksymalnie otwarte i przejrzyste w jego 

odbiorze. W najwyższej bryle znalazła się przestrzeń wielofunkcyjna w idei black box theatre. 

Znajdujące się w sali mozaikowo rozsypane okna nadają jej efektownego wrażenia, jak również 

pozwalają mieć widok na otaczający krajobraz. Rozbudowa styka się z pierwotnym budynkiem w 

taki sposób, że fragment jego fasady staje się jedną z wewnętrznych ścian przestronnego holu 

budynku. Istniejący budynek zachowuje zasadniczą podkreśloną upływem czasu estetykę, ale na 

ścianach pojawiają się grafiki ukazujące czytające osoby. Duże znaczenie ma fakt, że ta część 

budynku ma być otwarta całą dobę, aby w założeniu architektów móc tętnić życiem i generować 

kontakty międzyludzkie na wzór miejskiej uliczki. W kilku miejscach kładki pozwalają przechodzić 

pomiędzy budynkami. Odbiór tej przestrzeni jest zaskakujący i również może wywoływać 

oczekiwany w kontekście efektu wow, zachwyt.  

Projektanci biblioteki Nordvest kilka lat później zrealizowali kolejną koncepcję, którą 

wyróżnia inne podejście do formy, ale uzyskany efekt może również wywoływać zachwyt. Jest to 

równocześnie działanie wykorzystujące potencjał perspektywy i iluzji w architekturze. Budynek 

Tingbjerg Library and Culture House (projekt COBE) została zrealizowany na planie trójkąta, 

którego kształt widoczny jest również w bryle, która posiada ścięcie.  

 
VI.92. Tingbjerg Library and Culture House (projekt COBE) 
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Zadaniem dla architektów było wprowadzenie nowej kubatury, jako niezależnej instytucji, ale 

połączonej funkcjonalnie z lokalną szkołą w ramach zabudowy jednej z dzielnicy mieszkaniowych 

Kopenhagi. Dzielnica została zrealizowana wg idei Steena Eliara Rasmussena, jako modelowy 

przykład samowystarczalnej jednostki, łączącej budynki mieszkalne i publiczne z obszarami zieleni 

parkowej. Na przestrzeni lat region ulegał stopniowemu zaniedbaniu i nowy budynek miał być 

symbolem przemian, ożywić dzielnicę pod względem społecznym i kulturalnym. Nietypowe 

podejście do trójkątnego kształtu rzutu ma przełożenie na rzeźbiarską formę bryły, której 

minimalistyczne fasady kontrastują z historycznym kontekstem. Wspólnym mianownikiem dla 

zabudowy jest użycie ceramiki w piaskowej barwie, jednak w przypadku biblioteki w nowoczesny 

sposób ułożonej. Od strony ulicy fasada jest przeszklona, ale również w oryginalny sposób, poprzez 

mozaikową kompozycję kilku odcieni szkła.  

Finalnie połączenie z budynkiem szkoły jest ograniczone do minimum – jest to niewielki 

szklany łącznik, a dzięki planie trójkąta pozostawiony jest dostęp światła do pomieszczeń 

istniejącego obiektu. Podobnie, jak forma budynku, tak wnętrze zostało zrealizowane 

niestandardowo i ma układ piętrzących się schodkowo galerii. Dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze 

staje się maksymalnie otwarte, można spojrzeć zarówno na poziomy wyższe, jak i uzyskany jest 

niesamowity widok z balkonów na całą przestrzeń. 

Przykłady z Kopenhagi dotyczą obiektów o małej i średniej skali, a więc w przypadku 

osiągnięcia efektu wow nie zawsze ma znaczenie wielkość kubatury. Są to również przypadki, gdzie 

największe znaczenie mają rozwiązania przestrzenne, a niekoniecznie duży budżet inwestycji. 

Efekt wow bywa też budowany nie tyle poprzez bryłę, ale charakter jej fasady, która wyróżnia 

projekt z otoczenia. Okładzina fasady wydaje się w dzisiejszych czasach mieć bardzo duży 

potencjał, gdyż jest wiele surowców, materiałów i następnie sposobu ich obróbki i w efekcie 

możliwości nadania elewacji autorskiego, a więc i niepowtarzalnego efektu. Przykładem działalność 

biura architektonicznego Neutelings Riedijk Architects, związana z oryginalnym podejściem do 

całościowego spojrzenia na budynek. Mnogość materiałów, kolorów, tekstur to są cechy wspólne 

dla ich wielu realizacji, przy czym każda z nich zachowuje swój oryginalny i wymykający się 

porównaniom kształt.  

 
VI.93. Culture House Eemhuis w Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects) 

Culture House Eemhuis w Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects) to zarazem 

efektowna konstrukcja łącząca różne formy w jedną całość, równocześnie ekspozycja różnorodnych 

materiałów. Budynek wyróżnia charakterystyczna rzeźbiarska forma w której widoczne są przede 

wszystkim trzy wystające bryły, osadzone na przypominającej wzgórze bazie. Projektanci 

wykorzystali szkło, aluminium, ręcznie formowane cegły ceramiczne i metal. Metalowe płytki, 

które pokrywają wystające bryły mają najbardziej indywidualny charakter, który wynika także z ich 

przeznaczenia. Projektanci biorąc pod uwagę, że kubatura ma mieścić wydziały sztuki w unikalny 

sposób podeszli do wykończenia brył. W centralnym punkcie płytki znajdują się wystające 

fragmenty kuli, która w połączeniu z błyszczących charakterem materiału pozwala na uzyskanie 

trójwymiarowego i plastycznego efektu fasady. Płytki widoczne są również wewnątrz czytelni, gdyż 

to samo wykończenie cechuje zarówno ściany, jak i stropy bryły.  
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Czytelnia podobnie została zrealizowana w nietypowej formie, piętrzących się schodów na 

których spocznikach znajdują się przestrzenie do czytania. Co można uznać za ciekawostkę 

popularność tego rozwiązania przeniosła się na wiele innych realizacji bibliotecznych i nie tylko, co 

paradoksalnie sprawia, że efektowna na początku idea może wkrótce spowszednieć. Jest to 

przyczynek do dyskusji na temat zmienności odbioru i ponadczasowości lub nie niektórych 

rozwiązań. Motyw wspinania się w budynku, jako elementu atrakcyjnego z punktu widzenia odbioru 

przestrzeni, ale również uargumentowanego funkcjonalnie widoczny jest w innej realizacji 

holenderskiego biura. 

Rozet – Culturehouse w Arnhem (projekt Neutelings Riedijk Architects) został zrealizowany 

w ramach intensywnej, śródmiejskiej zabudowy historycznego miasta. Lokalizacja w sąsiedztwie 

wielu zabytkowych, zarazem wyjątkowych dla historii Arnhem budynków było dla architektów 

zachętą do nawiązania poprzez nową kubaturę dialogu pomiędzy tym, co stare i nowe. Najpełniej 

jest to widoczne w wyjątkowej estetyce budynku. Podobnie, jak w przypadku Amersfoort 

projektanci przygotowali specjalną płytę, jako okładzinę, która pojawia się w fasadzie, jak i we 

wnętrzach. Jest to betonowy prefabrykat z płaskorzeźbą rozety – jest to nowoczesne odniesienie do 

historii miasta. Płyty naprzemiennie z przeszkleniami wypełniają wgłębienia pomiędzy pionowymi 

słupkami, które oplatają podłużną, dopasowaną do kształtu działki bryłę obiektu. Strefa wejściowa 

odznacza się największym przeszkleniom w narożniku budynku, a jej przedłużeniem są wspomniane 

szerokie schody, które prowadzą na ostatnią kondygnację obiektu – do głównej czytelni. Po drodze 

można przejść do innych stref biblioteki. W efekcie powstaje przestrzenny i atrakcyjny foyer 

budynku, jednocześnie miejsce integrujące użytkowników.  

Inne podejście do elewacji budynku, które jest wyrazem nowoczesności cechuje bryłę Mont 

de Marsan Mediatheque (projekt archi5). Jest to przykład projektu, który generuje dwa efekty, jeden 

dotyczący odbioru bryły budynku oraz drugi wnętrz. Rangę obiektu podkreśla usytuowanie na 

lekkim wzniesieniu w centralnej części działki, pomiędzy dawnymi zabudowaniami koszar. Bryła 

ma formę prostopadłościanu, który jest w całości przeszklony w systemie podwójnej fasady – 

tradycyjnej słupowo-ryglowej i efektownej, lekkiej ściany szklanej z podziałem w karo. Wieczorem 

obiekt efektownie się rozświetla, a także pojawia się w miejscu sali, która ma pełne ściany neonowy 

napis. Po wejściu do budynku użytkownik znajduje się w niemal całkowicie białej przestrzeni w 

której po obwodzie zrealizowane są czytelni i wydzielone sale, a centrum stanowi atrium o 

biomorficznej formie. W projekcie zastosowany więc został efekt zaskoczenia, który również 

świadomie wykorzystywany jest elementem gry z odbiorcą.  

Wyróżnikiem budynku może być jego wyjątkowa forma, okładzina, ale również, jak w 

przypadku obiektu w Bad Vilbel nietypowe podejście do lokalizacji. Obiekt został usytuowany w 

obszarze rzeki i ma formę mostu, łączącego dwie części miasta. Idea postawienia budynku w formie 

mostu pojawiła się pierwszy raz w USA i to w 1966 roku. Renton Public Library powstała nad rzeką 

Cedar, umożliwiając jednocześnie widok na wodę, kolei oraz siedlisko łososi. Był to równocześnie 

pokaz możliwości technicznych konstrukcji prefabrykowanych. Budynek zyskał szybko 

popularność wśród lokalnej społeczności. W 2015 r. został gruntownie przebudowany, aby spełniał 

aktualne standardy energetyczne i funkcjonalne.  

Bad Vilbel City Library (projekt Demmel and Hadler) nie jest więc oryginalnym pomysłem, 

ale jest wyróżniającym się tego typu budynkiem w skali Europy oraz oferuje atrakcyjną, 

przyciągającą społeczność przestrzeń, gdyż w swoim programie funkcjonalnym uwzględnia 

zarówno czytelnię, jak i miejsce spotkań, salę wielofunkcyjną i kawiarnię. Kubatura uwzględnia 

również miejsce na otwartą komunikację pomiędzy brzegami, a także na jednym z nich dodatkowo 

wprowadzana amfiteatr. W sezonie letnim przed elewacją kawiarni znajdują się miejsca do siedzenia 

na świeżym powietrzu. Podobnie, jak obiekt z USA tak i tutaj silnie eksponowana jest konstrukcja 

budynku, czyli dwa betonowe trzony i charakterystyczna kratownica za przeszkleniem. 

Przykład budynku – mostu pokazuje jeszcze jeden kierunek, którym jest nie tylko 

lokalizowanie obiektów w otoczeniu przyrody, ale inspiracja bezpośrednia lub pośrednia naturą. 

Wątek ten szerzej rozwinięty został w rozdziale 4.4. W integracji z naturą.  
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VI.94. Bad Vilbel City Library (projekt Demmel and Hadler) 

Przykład Puzzle – Médiathèque w Thionville (projekt Dominique Coulon & Associés)  

pokazuje, patrząc na reakcje opinii publicznej i często pojawianie się budynku, a w szczególności 

jego wnętrz w artykułach dotyczących atrakcyjnych czytelni jest to obiekt, który nie pozostawia 

obojętnym. Na tle wszystkich analizowanych obiektów jest to również jedyny tak wyrazisty i 

konsekwentny przykład wprowadzania elementów biofilii do architektury. Interesujący jest fakt, że 

architekci podchodząc do zadania projektowego zwrócili uwagę nie tyle na zielony potencjał działki, 

co na mało atrakcyjne środowisko zabudowane wokół. To sprawiło, że stworzyli w efekcie obiekt 

w pewnym sensie introwertyczny, zamykający się do środka i w nim tworząc niesamowity, 

inspirowany przyrodą krajobraz.  

Osobną kategorią są ogromne biblioteki, które wykorzystują potencjał swojej skali i 

najczęściej idącego w ślad z nią budżetu. Takimi przykładami są dwie efektowne realizacje Mecanoo 

w Birmingham i w Konngsberg. Biuro jest powszechnie uznane na świecie, ma swoim koncie wiele 

wzbudzających powszechny zachwyt budynków m.in. jest to biblioteka uniwersytecka w Delft, 

która od momentu budowy w 1998 roku cieszy się niesłabnącą popularnością zarówno u jej 

użytkowników, jak i wielbicieli architektury. Jest to również jeden ze wzorcowych przykładów 

wykorzystania stropodachu zielonego, jako aktywnej przestrzeni publicznej.  

Public Library Birmingham (projekt Macanoo) została strategicznie usytuowana przy 

największym placu miejskim pomiędzy historycznymi obiektami The Repertory Theatre i 

Baskerville House. Poprzez przeszklony parter budynek jest powiązany funkcjonalnie z gmachem 

teatru, ale w swojej formie i organizacji przestrzennej zachowuje autonomiczny charakter.  

Bryła budynku – podobnie, jak obiekt w Nordvest – jest kompozycją kilku nałożonych na 

siebie różnej skali prostopadłościanów, ale czyni to na większą skalę oraz traktuje, jako punkt 

wyjścia do kolejnych rozwiązań estetycznych. Forma budynku wydaje się odcinać wizualnie od 

otoczenia, ale gdy spojrzymy na nią w kontekście sąsiednich budynków możemy zauważyć, że 

schodkowy układ koresponduje z gmachem Baskerville House, a zastosowana na elewacjach 

okładzina z motywem okręgu jest odniesieniem do łuków cechujących fasadę The Repertory 

Theatre. Można stwierdzić, że budynek jest więc spotkaniem epok i nawarstwieniem historii. 

Prostopadłościenne bryły mają przeszklony charakter w części użytkowej oraz pełny w miejscu, 

gdzie znajdują się archiwa, które nietypowo zostały zorganizowane na środkowych piętrach.  

Wszystkie fasady jednolicie pokrywają specjalnie przygotowane dla tej inwestycji metalowe, 

ażurowe okładziny, które wykorzystują wspomniany motyw okręgu. Wzór okręgów w dwóch 

wielkościach i kolorach szarym i grafitowym przenikając się ze sobą tworzą ornament 

przypominający estetykę art deco, czy secesji. Jest również to świadome nawiązanie do 

rzemieślniczej tradycji miasta. Birmingham miało swój rozkwit podczas rewolucji przemysłowej, 

było ważnym ośrodkiem zbrojeniowym, co równocześnie przyczyniło się do bombardowań w 

okresie wojennym. 
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VI.95. Public Library Birmingham (projekt Macanoo) 

Dzięki przesunięciu brył strefa wejściowa do budynku zyskała zadaszenia, a także powstały 

dwa duże tarasy na stropodachach, które zostały efektownie zaprojektowane, jako nowoczesna 

interpretacja angielskiego ogrodu. Jest to przestrzeń, która sama w sobie zyskała dużą popularność. 

Wiele osób, niekoniecznie chce skorzystać z usług biblioteki, a odwiedza zielony taras. Jest to 

również miejsce, które jest równie często fotografowane, co sama bryła, co również jest znakiem 

czasu, gdy spojrzymy na social media culture i popularność serwisów typu instagram, tiktok. 

 
VI.96. Public Library Birmingham (projekt Macanoo) 
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Ogromna skala inwestycji widoczna jest również w jego strukturze przestrzennej. Od wejścia 

użytkownika wita maksymalnie otwarta, zróżnicowania przestrzeń. Wszystkie kondygnacje 

wypełniają podzielone tematycznie czytelnie. Architekci starali się, aby każde piętro pod względem 

estetyki i aranżacji różniło się oferując odmienne wrażenia. Otwartym czytelniom towarzyszą 

pokoje pracy cichej i spotkań w różnych konfiguracjach. Na jednej z kondygnacji znalazła się sala 

do organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych, jako uzupełnienie oferty teatralnej. Jedno piętro 

oddane jest pomieszczeniom administracji i biurom. Wystający walec na dachu – widoczny z 

zewnątrz, jako jedyny element bez ornamentu - mieści czytelnię Shakespeare Memorial Room, która 

jest wyłożona drewnem pochodzącym z pierwszej biblioteki miejskiej.  

W strukturę czytelni wciągnięta została również kondygnacja podziemna do której można 

zejść poprzez pośrednie platformy i amfiteatralne schody. Jednocześnie podpiwniczenie znajduje się 

również pod placem publicznym przed budynkiem, gdzie wprowadzone zostały atrialne okrągłe 

wycięcie. To miejsce dodatkowo jest wykorzystywane na organizację wydarzeń kulturalno-

artystycznych. Okrągłe wycięcia pojawiają się również w stropach kondygnacji nadziemnych, 

tworząc wraz z okalającymi ją meblami na książki efektowną przestrzeń. W ramach tych otworów 

pojawiają się schody ruchome i windy.  

We współczesnych, najbardziej efektownych realizacjach regały nie są jedynie elementem 

funkcjonalnym, ale mogą być przez projektantów wykorzystywane, jako środek wyrazu dla 

przestrzeni bibliotecznej. Potencjał posługiwania się regałem i książką jest więc ograniczony jedynie 

wyobraźnią projektanta. Warto wspomnieć Biscay Statutory Library (projekt IMB Arquitectos), 

gdzie w nowej szklanej kubaturze rozbudowywanego obiektu biblioteki znalazły się nie czytelnie, 

a regały wypełnione książkami i Book Mountain – Public Library Spijkenisse (projekt MVRDV), 

budynku o formie piramidy, gdzie regały tworzą ściany działowe i balustrady biblioteki.  

Biscay Statutory Library (projekt IMB Arquitectos) to modernizacja starego budynku 

biblioteki, ale też wprowadzenie nowej kubatury, która nie mieści czytelni, a pokoje administracji i 

przede wszystkim regały z książkami. Czyni to w sposób efektowny, gdyż półki eksponowane są za 

nowoczesną, szklaną fasadą. Pod kondygnacjami magazynów została wprowadzona wysoka sala 

audytoryjna, która zajmuje w części podziemie, nie potrzebując dostępu do światła. Wnętrza starego 

budynku zostały odrestaurowane i zmienione na bardziej otwarte i elastyczne czytelnie i wydzielone 

sale pracy indywidualnej. 

 
VI.97. Biscay Statutory Library (projekt IMB Arquitectos) 

Można stwierdzić, że są przykłady w których bryła budynku nie jest wyróżniająca się, ale 

efektowna przestrzeń wewnątrz jej czynnikiem wow. Ze względu na nowy, otwarty i łączący w sobie 

strefy socjalne i kulturalne wizerunek czytelni wiele obiektów odznacza kreatywne podejście 

zarówno do organizacji przestrzennej, jak wspomniane układ tarasowo-amfiteatralne, jak i estetyki 

wnętrz.  
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Innym przykładem efektownej bryły o bardzo dużej skali i zarazem nieszablonowego 

podejścia do jej okładziny jest budynek De Krook – Ghent Library (RCR Arquitectos, Coussée & 

Goris Architecten), którego kubatura malowniczo wpisana jest w zakole rzeki w centrum miasta. 

Inspiracja meandrem rzeki jest widoczna w charakterystycznym przełamaniu bryły.  

W swojej formie budynek w Ghent to kolejna gra przesunięciami kondygnacji, ale w tym 

przypadku inna pod względem kompozycji. Największą uwagę zwraca nadwieszenie ostatnich 

pięter oraz ażurowa, metalowa okładzina budynku. Brązowa stalowa struktura oplata fragmenty 

kondygnacji, odsuwając się na różną odległość od szklanej przegrody. Wraz z podkreśleniem 

poziomych pasów tworzy to efekt rozedrgania, po raz kolejny nawiązujący do wody i jej ruchu. 

Wybór metalu jest też nawiązaniem do historii miejsca, gdyż biblioteka zajęła wyburzone zakłady 

przemysłowe.  

Budynek posiada dwie strefy wejściowa, jedna z nich znajduje się pod nadwieszeniem i 

poprzez most jest połączony z przeciwległym biegiem miasta, a druga na niższym poziomie, gdyż 

pod placem znalazły się jeszcze dwie kondygnacje. Oba poziomy wejść we wnętrzu łączą 

amfiteatralne schody. Nadziemne poziomy budynku są więc niemal całkowicie otwarte, wydzielone 

pozostają trzony obsługowe z komunikacją pionową. Jednocześnie kondygnacje nie mają klasycznej 

formy, gdyż stropy posiadają wiele przebić. W efekcie w większym stopniu przypominają antresole 

i kładki zawieszone w jednej dużej przestrzeni. Pozwala to uzyskać kontakt wizualny pomiędzy 

niższym, a wyższym piętrem. Otwartej przestrzeni towarzyszą mniejsze i większe przeszklone sale 

spotkań.  

 
VI.98. De Krook – Ghent Library (RCR Arquitectos, Coussée & Goris Architecten) 

Obok funkcji biblioteki publicznej budynek stał się także domem dla Wydziału Nauk 

Komunikacyjnych Uniwersytetu w Gandawie oraz IMEC, czyli międzynarodowego ośrodka badań 

i rozwoju oraz innowacji, działającego w dziedzinie nanoelektroniki i technologii cyfrowych. 

Instytucje zajmują dwa ostatnie piętra. 
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Budynek został oddany do użytku w 2017 roku, co zbiegło się z datą przyznania pracowni 

RCR Arquitectes nagrody Pritzkera. Biblioteka w Ghent jest budynkiem w którym pojawiają się 

charakterystyczne dla architektów środki wyrazu, widoczne w estetyce fasady i stosowanych 

materiałach. W realizacji Joan Oliver Library w Santa Antoni w Barcelonie (RCR Arquitectes) 

również użyli stali i szkła o czarnej barwie, ale przyjmując założenie, że obiekt jest wycofany 

względem przestrzeni dziedzińca w którym został zrealizowany. Wówczas podobne środki wyrazu 

zostały użyte aby budynek stanowił neutralne tło dla odbywających się na placu wydarzeń. 

Biblioteka Dokk1 w Aarhus w Danii (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) od 

momentu realizacji była uważana za jeden z najbardziej efektownych budynków i zarazem 

przestrzeni publicznych. Ważna była bowiem nie tylko świetnie działająca biblioteka, ale też 

oferująca atrakcyjną i umożliwiającą organizację inicjatyw kulturalnych wokół. Architekci widzieli 

obiekt, jako ogromną, otwartą przestrzeń, która miała służyć, jako wielokulturowe miejsce spotkań, 

żyjące i stymulujące kreatywność. Ta otwartość widoczna jest w dostępności i planie obiektu. Część 

biblioteczna jest w całości przeszklona. Pełne elementy fasady pokrywa siatka cięto – ciągniona, 

która stanowi lekką barierę i jednocześnie podkreśla rzeźbiarską formę budynku, nawiązując 

jednocześnie do przemysłowego charakteru lokalizacji.   

 
VI.99. Dokk1 w Aarhus (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) 

Ogromny sięgający 35 000 m2 budynek zrealizowany została u ujęcia rzeki w ramach 

zabudowy nabrzeża w idei połączenia miasta i portu. Wraz z jego realizację kompletnie 

przebudowany został ruch kołowy i kolejowy, a także pojawiły się ścieżki rowerowe. Ciekawym 

rozwiązaniem było oddanie parteru budynku infrastrukturze, parkingowi i stacji kolei. W efekcie to 

piętro, które przyjmuje rolę piano nobile stało się główną przestrzenią publiczną z wejściem do 

rozległej biblioteki. Aby jeszcze mocniej pokazać to przesunięcie funkcji wokół budynku 

wprowadzone zostały szerokie schody, a po obwodzie kondygnacji tarasy, które na przestrzeni lat 

stały się miejscami zabawy, spotkań i organizacji wielu wydarzeń artystycznych. W ten nieregularny 

podest wpisany jest rzut piętra oparty na planie kwadratu ze ściętymi narożnikami. Biblioteka z jej 

przynależnymi funkcjami kulturalnymi zajmuje dwa poziomy, jest całkowicie przeszklona i 

pozwala na ciągły kontakt z otaczającym krajobrazem.  

 
VI.100. Dokk1 w Aarhus (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) 

Centrum rzutu zajmuje tzw. rampa medialna, która składa się z pięciu platform, 

dedykowanym różnym aktywnościom: wystawom, grom, warsztatom, czytaniu i wydarzeniom. 

Wydzielone są również specjalne przestrzenie artystyczne, audytoryjne oraz dla dzieci i młodzieży.  
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Rozległą powierzchnię doświetlają kwadratowe atria, które pozwoliły zoptymalizować ilość 

światła w głębiej zlokalizowanych przestrzeniach, ale również pomagają organizować aranżację 

przestrzeni. Na ostatniej kondygnacji, która zamknięta została w pełnej bryle dynamicznie 

nadwieszonej nad obrysem piętra znajdują się pomieszczenia administracji, urzędów oraz 

biurowe.  Przez wzgląd na tą funkcję bryła posiada tradycyjne okna okalające wieloboczną formę. 

Przykłady z Ghent i Arhus wskazują również na istotną rolę kreowania otwartej przestrzeni 

biblioteki, która stanowi spójną całość i oferuje różne możliwości jej wykorzystywania. 

Potencjał różnorodności w kreowaniu wnętrz widoczny jest wyraźnie w LocHal – Tilburg 

Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos architectenbureau, Inside Outside, 

Mecanoo), który jest przebudową hali przemysłowej i wykorzystując industrialny potencjał jej 

struktury projektanci budują nowoczesną, podkreślającą różne formy spędzania czasu przestrzeń. 

Wykorzystują do tego zarówno rozwiązania funkcjonalne, jak schody amfiteatralne, jak i estetyczne 

w postaci autorsko opracowanych mebli i elementów wystroju wnętrz. Na podobnej zasadzie 

widoczne jest podejście do identyfikacji miejsc. Poprzez ruchome meble oraz wydzielenia kotarami 

powierzchnia może być otwarta i stanowić część całości, ale również pozwalać na wymknięcie i 

uzyskanie kameralnego nastroju. Finalnie można w ramach tak dużej powierzchni znaleźć zarówno 

miejsca odosobnione, szukając skupienia, siedzieć wspólnie w większej grupie, jak i wędrować z 

książką po całym obiekcie.  

Budynek stał się bardzo popularnym miejscem spędzania czasu, niekoniecznie związanego z 

nauką. Zyskał również pozytywny odbiór wśród wielbicieli architektury i szereg nagród, będąc 

docenianym zarówno przez profesjonalne jury konkursów Dutch Design Award, Europa NOSTRA 

Award, jak i w plebiscytach popularnych magazynów i portali architektonicznych np. The Plan,  

Dezeen. Znalazł się również na krótkiej liście nominacji do nagród Miesa Van Der Rohe 2022.  

 
VI.101. LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) 

Jedną z najnowszych realizacji, która spotkała się z widocznym wśród mieszkańców, jak i w 

opiniach krytyków odbiorem jest Oodi Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) – obiekt, 

którego realizacja była formą upamiętnienie mandatu fińskiej ustawy bibliotecznej. Duńczycy są 

jednym z krajów, gdzie kultura czytania jest głęboko zakorzeniona, czego wyrazem jest niesłabnąca 

popularność zarówno książek, jak i bibliotek. Nowy budynek To nie tylko tzw.  świątynia książki, 

ale przede wszystkim przestrzeń spotkań, zarówno między sobą, jak i z kulturą. Ograniczając 

przechowywanie woluminów na miejscu (biblioteka ma osobny budynek dedykowany funkcji 

magazynu książek), poprzez konsultacje społeczne i spotkania z bibliotekarzami architekci 

wprowadzili wiele funkcji uzupełniających ofertę budynku: kawiarnię, restaurację, publiczny 

balkon, kino, studia nagrań audiowizualnych i różnorodne przestrzenie i sale do pracy. 

Nowy budynek został zlokalizowany biorąc pod uwagę jego rangę w miejscu szczególnym w 

pierzei placu miejskiego, naprzeciwko gmachu Parlamentu Fińskiego. Bryła budynku zwraca uwagę 

efektowym zakrzywieniem fasady frontowej, która jest jednocześnie zadaszeniem strefy wejściowej 

do budynku.  
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 Parter odzwierciedla ideę tzw. poszerzenia placu miejskiego, a na ostatnim piętrze znajduje 

się rozległa czytelnia na otwartym planie, która została nazwana „book heaven”. Idea aktywnego 

parteru zakłada widoczność i dostępność każdej z dodatkowych usług, a w miesiącach letnich 

otwarcie się na przestrzeń zewnętrzną. Środkowe piętro architekci nazwali „attic”, gdyż 

zlokalizowane tam funkcje mają stanowić enklawę ciszy i spokoju. Tak, jak plac miejski wchodzi 

do wnętrza parteru budynku, tak na ostatnim piętrze znajdziemy duży taras publiczny z którego 

rozciąga się widok na budynek parlamentu. 

Wspomniana przestrzeń „book heaven”, aby zachować swoją wyjątkowość została 

zrealizowana, jako odrębna w kształcie i wykończeniu w całości przeszklona forma oraz 

odzwierciedla idee architektury biofilicznej. Przestrzeń przypomina rozległy otwarty krajobraz nad 

którym unosi się pofalowany, biały sufit, który w założeniu twórców ma przypominać chmurę. 

Przebijające strop okrągłe otwory są świetlikami, które wpuszczają w przestrzeń światło, co również 

w sposób jednoznaczny symuluje naturalny efekt. Spokojna atmosfera zachęca gości do czytania, 

uczenia się, myślenia i zabawy. 

 
VI.102. Oodi Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) 

Realizacja budynku okazała się być sukcesem zarówno na polu bibliotekarskim, jak i branży 

architektonicznej. Dyrekcja oczekiwała, że nowa biblioteka przyciągnie miliony odwiedzających, 

ale ostatecznie była to liczba większa, niż zakładano. Budynek zdobył wiele nominacji i pierwszych 

nagród, w tym za najlepszą bibliotekę publiczną IFLA, czy realizację budynku publicznego w kraju. 

Ciekawym efektem było zwiększenie czytelników bibliotek w kraju, biorąc pod uwagę wszystkie 

placówki o 5%. 219 

Budynkiem, który zaraz po realizacji w 2011 roku zyskał powszechnie uznanie i status ikony 

architektonicznej jest monumentalny obiekt Biblioteki Miejskiej w Stuttgarcie w Niemczech 

(projekt Yi Architects), który zasadniczo mieści wydział miejskiego biura kultury, centralną 

bibliotekę i 17 bibliotek dzielnicowych.   

                                                      

219 https://www.oodihelsinki.fi/en/central-library-oodis-first-year-has-been-a-success/ 
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Jego efektowność może jednakże być nie tylko dyskusyjna, co sama w sobie oparta jest na 

paradoksie. Obiekt w swojej skali i bezkompromisowej, sześciennej bryle dominuje w krajobrazie 

tak mocno, że wydaje się wręcz nie pasować. Innym skojarzeniem może być piramida w Egipcie, 

która swoją formą i proporcją zachwyca, a przy tym intryguje, gdyż jesteśmy ciekawi jej wnętrza. 

Podobnie jest w przypadku Stuttgartu, gdzie wnętrze jest ukryte, a w nieoczywisty sposób dostępne. 

Czyni to obiekt jedynym w swoim rodzaju, a wizytę w nim wrażeniem unikalnym.  

Dla architekta Eun Young Yi budynek jest wyrazem istotnych wartości architektury i godności 

człowieka w dzisiejszych czasach. Zgodnie z założeniem koncepcyjnym twórcy budynek z jego 

oryginalnym przekrojem, symbolizuje zasłonięcie człowieka, gdzie warstwy pozwalają dotrzeć do 

środka, do ukrytych wartości. 

Bryła jest sześcianem o długości krawędzi 45 m, który mieści w sobie 9 kondygnacji. 

Dodatkowo zaprojektowano dwie kondygnacje podziemne. Struktura budynku, oparta została na 

siatce modularnej, która również jest kwadratem i eksponowana jest w fasadzie. W tą betonową 

siatkę z jasnoszarego betonu wpisane jest wypełnienie z cegieł z mrożonego szkła. Takie 

rozwiązania pozwala uzyskać szczególnie efektowny wygląd budynku wieczorem w momencie, gdy 

szklane wypełnienie rozświetla się. W centralnej części każdego modułu jest otwór z balustradą. Za 

ta fasadą znajduje się kolejna słupowo-ryglowa – jest to przegroda termiczna obiektu. Przestrzeń 

pomiędzy nimi ma charakter galerii.  

 
VI.103. Stuttgart Library (projekt Yi Architects) 

Równie intrygujące, jak powłoki zewnętrza jest wnętrze budynku do którego prowadzą cztery 

centralne wejścia, po jednym na każdej elewacji.. Charakter formalny strefy wejściowej 

zainspirowany został pochodzącym z 1784 roku „Cenotafem dla Newtona” autorstwa Étienne 

Boullée. Architekt, wizjoner dla Newtona stworzył hołd w postaci symbolicznego grobowca, który 

w swojej idei odwoływał się do spuścizny uczonego. „O Newtonie! Jeśli ty, blaskiem swego umysłu 

i wzniosłością geniuszu oznaczyłeś kształt Ziemi, ja powziąłem ideę, aby zamknąć cię w twoim 

własnym odkryciu” – stwierdzał.  

Tak, jak Newton odkrył prawo powszechnego ciążenia i zasady dynamiki, interesował się 

światłem i optyką, tak i architekt posłużył się zabiegami, które wykorzystywały powyższe 

zagadnienia. Grobowiec miał charakter ogromnej sfery z niewielkimi otworami przez które wpadać 

miało światło. Dodatkowo światło mogło wpaść w centralnej, górnej części Sam pochówek miał 

znajdować się w najniższym punkcie.  

Koncepcja grobowca nie została zrealizowana. Wówczas byłoby to technicznie niemożliwe, 

ale sama w sobie robiła wrażenie i inspirowała kolejne pokolenia twórców. Nie inaczej było z 

pracownią Yi Architects, którzy uznali bibliotekę, jako swoisty pomnik do którego wchodzi się z 

namaszczeniem. Stąd zaufanie dla symetrii, porządku i geometrii widoczne w bryle, gdzie każda 

fasada jest identyczna i posiada w centralnej części otwory wejściowe.  
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VI.104. Cenotafem dla Newtona (projekt Étienne Boullée) 

Po przekroczeniu tej swoistej bramy odbiorca znajduje się w hermetycznym pomieszczeniu, 

które jest kolejnym sześcianem – tym razem wydrążonym w bryle, całkowicie białym i wysokim na 

4 kondygnacje. Na środku pomieszczenia zaprojektowana została niewielka fontanna – symbol i 

obszar medytacji. Elewacje każdej ze ścian wydrążonej bryły posiadają niewielkie prostokątne 

otwory, a w stropie znajduje się duży otwór ze świetlikiem. Światło naturalne może dostać się 

wnętrza, mimo kilku kondygnacji powyżej dzięki kolejnemu architektonicznemu zabiegowi. Pięć 

kolejnych poziomów ma cofające się stropy kondygnacji, co przypomina odwróconą piramidę i w 

efekcie pozwala docierać promieniom słońca do najniższego poziomu.  

Odwrócona piramida atrium jest najbardziej charakterystyczną i efektowną przestrzenią w 

budynku, jednocześnie piękną i intrygującą. Wzdłuż tej pustki zlokalizowane zostały galerie i 

schody, dzięki czemu możemy poruszać się wokół całego założenia. Na galeriach eksponowane są 

regały z książkami, które pokrywają niemal wszystkie ściany – jest to rozwiązanie, które pojawiało 

się już we wspomnianych przykładach efektownych przestrzeni bibliotecznych. Kolorowe grzbiety 

woluminów pozostają jedynymi kolorowymi akcentami wnętrza, które pozostaje sterylnie białe. 

Zwieńczeniem przestrzeni jest szereg świetlików wykonanych z mlecznego szkła, co pozwala 

zmiękczyć wpadające do środka światło. W miejscach, gdzie regały są przerwane znajdują się 

przejścia do pomieszczeń czytelni i innych służących bibliotece. 

 
VI.105. Stuttgart Library (projekt Yi Architects) 

Przykładem realizacji w Polsce, która zyskała szerszy rozgłos, była również na krótkiej liście 

nominacji do nagrody Miesa van Der Rohe 2022 jest Biblioteka Publiczna w Głuchołazach (projekt 

M. i A. Domicz Architekci), miejscowości na granicy Polski i Czech, znanego z ówczesnego 

uzdrowiska i parku zdrojowego oraz kopalni złota.  

Wytyczną architektów była realizacja biblioteki w połączeniu z sąsiadującym kinem, które 

wraz z przynależnymi pomieszczeniami miało stanowić centrum kultury. Kubatura musiała więc 

znaleźć na niewielkiej przestrzeni dziedzińca na tyłach kamienicy. Główne wejście do budynku 

odbywa się poprzez frontową kamienicę w której elewacji wykonana została wnęka, podkreślona 

złotym kolorem farby. Kolor ten pojawia się w niektórych elementach wyposażenia obiektu, jako 

nawiązanie do historii.  
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Architekci nadając jej prostą kolebkową formę i wykańczając złotą farbą wprowadzili 

subtelny ślad nowego budynku w pierzei ulicy Ingerencja jest więc niemal niewidoczna, gdy 

podchodzimy do budynku od strony miejskiej, a patrząc na bryłę w dziedzińcu mało efektowna. 

Właściwy odbiór budynku znajduje się bowiem wewnątrz w prostym, zarazem precyzyjnym 

podziale funkcjonalnym przestrzeni, który przekłada się na ostateczny efekt wizualny. Aby spełnić 

oczekiwania instytucji, jak również przepisy budowlane architekci zdecydowali się, aby budynek 

składał się z dwóch pozbawionych okien brył, które zostały rozsunięte względem siebie, aby 

wprowadzić przeszklony świetlik.  

Podkreślony linią świetlika podłużny hol dzieli przestrzeń na dwie części. Dwupoziomową 

bibliotekę i otwartą kubaturę foyer sali widowiskowej, a jednocześnie poprzez różnicę w 

wykończeniu posadzki wizualnie odcina się od nich. We wnęce foyer wprowadzone zostały 

amfiteatralne schody, co pozwala wykorzystywać tą przestrzeń również do innych artystycznych i 

kulturalnych celów. Wystrój wnętrz budynku jest zdeterminowany podziałem funkcjonalnym brył i 

podkreślony naturalnym światłem. Jasne, białe ściany i sufity są skomponowane z naturalnym 

drewnem parkietu, a złoty kolor podkreśla akcenty kolorystyczne wyposażenia. 

 
VI.106. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach (projekt M. i A. Domicz Architekci) 

Biblioteki w Stuttgarcie i Głuchołazach są więc przykładami, stanowiącym klamrę dla 

dyskusji o czynniku wow architektury bibliotek, wskazując, że najważniejszy jest pomysł i jego 

właściwie wyeksponowanie. Efektowne mogą być zarówno budynki o ogromnej, sięgającej 

kilkunastu tysięcy m2 obiekty, jak i niespełna tysiąc.  

W niektórych przypadkach można wskazać, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie, jakie 

wywołuje obiekt, a w innych dopiero przejście do wnętrz sprawia, że pojawia się w odbiorcy 

oczekiwany zachwyt. Ocena budynku pod kątem tego, jakie uczucia wywołuje jest czymś odrębnym 

od jego funkcjonalności, czy opłacalności, które to czynniki mogą być w o wiele łatwiejszy sposób 

mierzalne. Wzbudzanie zachwytu wydaje się być jednak odczuciem pożądanym w budynkach, 

których założeniem jest przyciąganie do siebie nowych odbiorców, stymulowanie kreatywności i 

tworzenie więzi społecznych.  
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4.5. W integracji z naturą  

Wiek XXI w architekturze to okres w którym o wiele większą uwagę, niż było to widoczne 

wcześniej zaczęto zwracać na realizowanie budynków w inspiracji środowiskiem naturalnym. 

Prowadzi to do realizacji różnorodnych projektów, odmiennych w formach i podejściu do estetyki. 

Jednym z ważniejszych i coraz mocniej widocznych trendów jest zwrot ku naturze. Inspiracja tym, 

co naturalne, wynika z refleksji człowieka nad tempem budownictwa. O ile na początku urbanizacja 

widziana była jedynie przez pryzmat rozwoju i zaawansowania społeczeństw, tak w dzisiejszych 

czasach toczą się dyskusje, pojawiają artykuły naukowe, odbywają konferencje, wreszcie zmieniają 

koncepcje architektoniczne, które podejmują temat zmiany myślenia o sposobie budowania. Tak, 

aby środowisko zabudowane, które tworzy człowiek, nie było odcięte od dostępu do natury. Ten 

dostęp nie skupia się jedynie na zielonym zagospodarowaniu terenu czy zmniejszeniu intensywności 

zabudowy w odniesieniu do możliwych do uzyskania wskaźników, ale również charakteryzuje 

sposób budowy.  

Tak, jak w latach poprzednich biblioteki lokalizowane były przede wszystkim w centrach 

miasta, jako funkcje podkreślające ich prestiż, tak współcześnie coraz większą popularność zyskuje 

ich realizacja w obszarach mniej intensywnie zabudowanych, a nawet strategicznie w miejscach 

zielonych. Wynika to z zauważenia korzyści dla użytkownika, jak i funkcjonowania samej instytucji 

w przypadku umożliwienia bezpośredniego kontaktu z naturą.  

Médiathèque Corbie (projekt Béal & Blanckaert) to projekt, który wyróżnia lokalizacja w 

obszarze dzikiej przyrody na terenie należącym do opactwa klasztornego. Otwieranie się na zieleń 

podkreśla organiczna forma budynku oparta na planie przypominającym iks.  

 
VI.107. Médiathèque Corbie (projekt Béal & Blanckaert) 

Podobne podejście cechuje Halmstad City Library (projekt Schmidt Hammer Lassen 

Architects), którego miękka linia elewacji jest zainspirowana otaczającą zielenią parku miejskiego 

w którym została zrealizowana. Kolejnym przykładem jest Library, Game Library & Municipality 

Administration w Spiez (projekt Bauzeit architekten). Biblioteka została zrealizowana w niewielkim 

szwajcarskim mieście malowniczo położonym nad jeziorem Thun ze wzgórzami winnic w tle. Ideą 

architektów było wprowadzenie kubatury, która pozostałaby otwartą na otaczającą go zieleń, gdzie 

po wschodniej stronie działki mieści się park z egzotycznymi drzewami, a na północy zaczynają się 

podnóża wzgórz winnic. 

Wyjątkowym pod względem wykorzystania potencjału przyrody jest obiekt w Begues łączący 

funkcje centrum społecznego „El Roure”, biblioteki „La Ginesta” i sali teatralnej (projekt Calderon-

Folch-Sarsanedas Arquitectos). Obiekt zlokalizowany jest w prowincji Barcelony, którą wyróżnia 

atrakcyjne położenie w naturalnym krajobrazie Katalonii i sąsiedztwie Garraf Natural Park. To 

właśnie usytuowanie wzdłuż potoku Fonda było główną inspiracją dla organicznej formy oraz 

organizacji przestrzennej obiektu.  
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Architektom zależało, aby forma bryły pozostawała z jednej strony różnorodna, mając 

świadomość, że skrywać miała trzy różne funkcje, a jednocześnie była spójna i harmonijna. Bryła, 

składając się z wielu załamań przypomina naturalny brzeg strumienia, a w ślad za nią podążą 

charakter przestrzeni wewnątrz, która również przyjmuje podobny charakter płynnie łącząc ze sobą 

funkcje. Pomiędzy potokiem, a elewacją projektanci stworzyli promenadę, która ma funkcje 

przestrzeni publicznej i widziana jest, jako interpretacja współczesnej agory, miejsca spotkań i życia 

miasta. Centralną część promenady podkreśla pozostawienie istniejącego, rosnącego na brzegu 

drzewa. Tak, jak forma architektoniczna, tak i elewacje zostały przygotowane w szczególny sposób. 

Przyjmują formę zamkniętych drewnianych skrzynek, a poprzez swoją podwójną szklaną fasadę 

odzwierciedlają i jednocześnie dematerializują krajobraz, uzyskując eteryczne wrażenie. 

Silny związek pomiędzy formą budynku, jego układem przestrzennym, i zdrowymi 

materiałami wykończeniowym uzupełnia podejście do energooszczędnego i proekologicznego 

korzystania z zasobów naturalnych, jako „paliwa” do funkcjonowania obiektu. Instalacje wentylacji 

i klimatyzacji zrealizowane zostały z wykorzystaniem biomasy, uzyskanej w pozostałości pobliskiej 

polany. Z niej w procesie spalania można wytworzyć energię cieplną i elektryczną, a w porównaniu 

do innych odnawialnych źródeł energii nie jest to kosztowny mechanizm. Zaletą takich sposobów 

pozyskiwania energii jest zerowy bilans emisji CO2 oraz małe ilości odpadów. 

 
VI.108. „El Roure” Cultural Centrer and „La Ginesta” Library (projekt Calderon-Folch-Sarsanedas 

Arquitectos) 

Integracja z naturą może odbywać się poprzez różne działania i na kilku polach, obejmujących 

urbanistykę i architekturę. Za istotne uznaje się wykorzystywanie zarówno bezpośredniego kontaktu 

z zielenią, jak i pośredniego ‒ polegającego na używaniu naturalnych materiałów oraz 

wprowadzaniu detali nawiązujących do natury. Bezpośredni kontakt z naturą gwarantuje właściwie 

usytuowanie budynku lub stworzenie zielonego zagospodarowania, co ma szczególne znaczenie w 

obszarach miejskich. Wówczas biblioteka staje się atrakcyjna nie tylko jako dobrze działający 

budynek, ale również przez wzgląd na zieleń oferującą wypoczynek i relaks, skupienie i spokój. 

Zielone zagospodarowanie to roślinność niska i wysoka, atrakcyjne ukształtowanie terenu z 

wykorzystaniem roślin, ale również naturalnych materiałów, a w niektórych projektach także 

wykorzystanie wody.  

Épernon Media Center, Agora and Municipal Archives (projekt MU Architects) to obiekt 

zlokalizowany przy jednej z głównych dróg przelotowych przez miasto, jednocześnie w obszarze 

atrakcyjnej, dzikiej zieleni wysokiej.  
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To w jaki sposób natura wpływa na obiekt widoczne jest w każdym jego aspekcie. Aby nie 

naruszać topografii terenu, zachować gospodarkę wodną terenu i umożliwić dalszy rozwój 

roślinności strop parteru został uniesiony ponad nią. Jednocześnie w niewielkim programie 

funkcjonalnym znalazło się miejsce na podstawowe przestrzenie czytelnicze, a także przed 

budynkiem pojawił się niewielki plac publiczny, a wszystkie te obszary przenikają się z przyrodą. 

Będąc wewnątrz biblioteki dzięki niemal w całości przeszklonym ścianom użytkownik ma ciągły 

kontakt wizualny z przyrodą. Niewielkie atrium pozwala również na uzyskanie wrażenia 

przedostawania się roślin do wnętrz. Ciekawym rozwiązaniem jest wykonanie na stalowym suficie 

czytelni, który jednocześnie jest płaszczyzną zadaszenia wokół obiektu grafiki, która inspirowana 

jest światem przyrody. Jest to pośrednie odniesienie do zieleni, które wzmacnia odbiór przestrzeni. 

 
VI.109. Épernon Media Center, Agora and Municipal Archives (projekt MU Architects) 

Przykładem użytkowego podejścia do przestrzeni zielonej, jako miejsca aktywnego pod 

względem kulturalno-artystycznym, ale też o potencjale rekreacyjnym jest obiekt Public Library 

Estaminet w Grenay (projekt Richard, Schoeller Architectes), gdzie budynek został zrealizowany w 

otoczeniu intensywnie zabudowy, a więc projektanci chcieli wraz z wprowadzeniem nowej kubatury 

uwzględnić również powierzchnię zieloną z aranżacją z przestrzeniami do różnych form spędzania 

czasu. Aby zapewnić kameralny odbiór przestrzeni znajduje się ona w tylnej części 

zagospodarowania, gdzie również biblioteka posiada większe przeszklenia, podkreślając budowanie 

relacji pomiędzy wnętrze i zewnętrzem. Tego typu podejście w integrowaniu biblioteki z przyrodą 

widoczne jest w wielu obiektach. Przykładami Pierre Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier 

d’architecture King Kong), Médiathèque L’albatros w Armentières (projekt Béal & Blanckaert), 

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu (projekt 55 

Architekci), czy WISTIK Library & Kindergarten w Lokeren (projekt TOOP architectuur, Steven 

Vandenborre Architects). Projekty łączy podobne podejście do udostępnienia użytkownikowi obok 

budynku również dodatkowej przestrzeni zielonej, która może być miejscem odpoczynku, jak i 

odbywana się wydarzeń kulturalnych.  

Potrzeba kontaktu z zielenią szczególnie istotna jest w miastach. Postępująca urbanizacja 

pozbawia przestrzeń miejską powierzchni zielonych, co prowadzi do przegrzewania się miast, ale 

także odcina mieszkańców od bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Wprowadzając nowy obiekt w 

ścisła zabudowę miejską należy więc zwrócić uwagę nie tylko na realizację świetnie działającego 

pod względem funkcji obiektu, ale również biorąc pod uwagę możliwości wprowadzenia zieleni lub 

pozostawienia istniejącej. Istotna jest ekspozycja widokowa na zieleń. Ma to duże znaczenie w 

przypadku budynków o kilku kondygnacjach, gdzie czytelnie i przestrzenie dostępne dla 

użytkowników są organizowane bez możliwości bezpośredniego styku z zielenią. Projekty takie 

zwracają uwagę na organizowanie pomieszczeń z przeszkleniami oferującymi widok na naturalny 

pejzaż. 

Warto zwrócić uwagę na przykład Terrasson’s Library (projekt Architecture Patrick Mauger), 

gdzie działka na której miała zostać wprowadzona biblioteka była bardzo mała i wąska, a 

jednocześnie położona w trudnym sąsiedztwie, zdominowanym przez chaotyczną zabudowę, 

rozległy parking, czy wielką kubaturę zabudowy kompleksu edukacyjnego.  
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Architekci realizując kubaturę biblioteki wzięli pod uwagę zmiany zagospodarowania terenu, 

nadając całemu założeniu parkowy charakter, co pozwoliło odciąć się od sąsiedztwa. Mając bardzo 

ograniczoną powierzchnię wzdłuż elewacji obiektu wprowadzona została niewielka skarpa z 

zielenią i elementami skał oraz szpaler drzew iglastych, biorąc pod uwagę, że nie tracą one w ziemi 

liście. W efekcie widok z wnętrz jest o wiele lepszy, a i przestrzeń przy budynku zyskuje. Blisko 

posadzone sosny zacieniają również fasadę, stając się naturalną alternatywą żaluzji. Projekt 

obejmuje również gospodarkę wodą i posiada zielony stropodach.  

Projektując w zabudowie miejskiej, a taki kontekst jest najczęściej spotykany przy realizacji 

bibliotek architekci mają w wielu przypadkach ograniczone możliwości wykorzystania działki na 

inne cele, niż zabudowa. Gdy na działce występuje zieleń wysoka priorytetem jest więc jej ochrona. 

Drzewa w mieście, szczególnie te rosnące od wieków są nie tylko pomnikiem przyrody, ale też 

poprawiają mikroklimat przestrzeni. Ich ochrona jest więc wartością nadrzędną i to projekt powinien 

dostosować się do nich, a nie odwrotnie.  

Ochrona wartościowych drzew była punktem wyjścia dla kilku projektów, które w podobny 

sposób zauważają i jednocześnie realizują potencjał tej idei. Obiekty w Bourg la Reine i le Bouscat 

to wzorcowe przykłady realizacji, która nie tylko chronią drzewostan, ale równocześnie dzięki 

niemu zyskują swoją charakterystyczna formę.  

Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte) zlokalizowana została w 

ścisłej zabudowie miejskiej, na narożnej działce, która sąsiaduje z kościołem. Architektom zależało 

z jednej strony na dostosowaniu się do skali miasta, jak i nadaniu obiektowi wyróżniającego się 

charakteru. Aby to uczynić wykorzystali naturalny kontekst działki. Przy granicy z działką kościoła 

rósł 100 letni orzech. Nowa kubatura została wprowadzona w taki sposób, aby nie naruszać zarówno 

jego korzeni, jak i uwzględnić dalszy rozrost korony. W efekcie zarówno ściany, jak i stropodach 

budynku w tej części zyskały organiczną, geometryczną formę. Jest ona jednocześnie kontrastem 

do prostych elewacji dwóch pozostałych elewacji. Aby uzyskać monolityczne charakter fasady, jak 

i dach jednolicie pokrywają podłużne płytki z kamienia kwarcytowego. Lekko błyszcząca i 

nieregularna powłoka podkreśla jeszcze wyraźnej zmienność budynku.  

Dzięki zachowaniu drzewa powstał półotwarty dziedziniec, na który poprzez duże 

przeszklenia otwierają się wnętrza czytelni na jej dwóch poziomach. Przestrzeń parteru jest niemal 

całkowicie otwarta. Wpływ na organizację przestrzeni wewnętrznej miała oprócz drzewa topografia 

terenu. Architekci dostosowując się do różnic wysokościowych postanowili o kilka stopni schodów 

zagłębić główną przestrzeń czytelni. Stopnie zostały miejscami mają formę amfiteatralną. Tak, jak 

w bryle budynku tak i we wnętrzach wprowadzono krzywizny i cięcia, które szczególnie widoczne 

są w geometrii sufitu. Dzięki zastosowaniu białego koloru jednolicie pokrywającego ściany i sufity 

oraz licznym przeszkleniom uzyskano jasne i przejrzyste czytelnie. 

Drugim przykładem wpływu istniejącego drzewostanu na formę budynku jest obiekt La 

Source – Biblioteka w le Bouscat we Francji (projekt atelier d’architecture King Kong). Budynek 

miał założenie dopełnić kwartał istniejącej zabudowy w centrum miasta, a jednocześnie na działce 

znajdowały się platany, które miały również duże znaczenie sentymentalne dla mieszkańców. 

Założeniem projektantów było więc zachowanie drzew, ale przy tym zrealizowanie takiej bryły, aby 

czytelnie pozwalały pozostać z nimi w kontakcie wizualnym. Finalnie bryła szczelnie wypełnia 

granicę działki, a w miejscu gdzie rosną drzewa wprowadzone zostało otwarte na ulicę atrium o 

obłej formie. Miękka linia fasady odnosi się do przyrody, ale również pozwala na równoważne 

podejście do widoku z wnętrza na zielony skwer i również uwzględnia ruch słońca. Tak, jak w części 

atrialnej obiekt posiada duże przeszklenia, tak pozostałe elewacje posiadają jedynie nieliczne okna, 

a pełne okładziny fasad zostały wykonane z białego betonu architektonicznego.  
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VI.110. La Source – Biblioteka w le Bouscat we Francji (projekt atelier d’architecture King Kong) 

Inne przykłady realizacji w których ważne było zachowanie istniejących wartości 

przyrodniczych to City Library Turku (projekt JKMM Architects), Biblioteca Sant Josep (projekt 

Ramon Esteve Estudio) i Médiathèque Pélissanne (projekt Dominique Coulon & Associés). 

Wspólnym mianownikiem dla tych realizacji jest wykonanie bryły budynku w taki sposób, aby 

pozwalała zachować istniejące drzewa, a równocześnie uzyskać ciekawą formę i powiązanie 

wizualne z przyrodą.  

Pośredni kontakt z naturą odbywa się poprzez świadome kształtowanie architektury w 

odniesieniu do natury. Jest to szczególnie widoczne w pierwszym kontakcie z budynkiem, którego 

forma jest organiczna. Jest to nowa typologia formy architektonicznej, która określa kształt rzutu 

lub bryłę, w której brak jest kąta prosta, a niejednokrotnie widoczne są rozczłonkowania, zagięcia i 

inne formalne rozwiązania, które bliskie są kształtom zaobserwowanym w naturze. Ta płynność 

może być zarówno prowadzona miękkimi liniami, jak i bardziej zgeometryzowanymi. Rzut 

wówczas przypomina w większym stopniu topografię terenu czy ścieżkę, która została naturalnie 

stworzona przez naturę. Jest to zupełnie nowe podejście zarówno do konstrukcji budynku, jak i 

organizacji przestrzennej rzutu, który przez dekady związany był z prostokreślnością i siatką 

modularną. W efekcie uzyskane pomieszczenia są odbierane jako płynne, przypominają 

współczesne jaskinie, a poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów oraz wykonanie detali i 

ornamentów tożsamych przyrodzie, oferują użytkownikowi zupełnie inne doznania estetyczne.  

Wykorzystanie inspiracji topografią terenu widoczne jest na przykładzie Public Library and 

Reading Park Torre Pacheco (projekt Martín Lejarraga), gdzie kubatura została ukryta pod terenem, 

który w całości został przeznaczony na aranżację związaną ze sportem i rekreacją. Ostatecznie 

przeszklenia obiektu są widoczne poprzez centralnie zlokalizowany półotwarty dziedziniec.  

W przypadku Public Library Dornbirn (projekt Dietrich | Untertrifaller Architekten + 

Christian Schmoelz Architekt) sytuując swoją budynek na zielonym skwerze małej austriackiej 

miejscowości projektanci chcieli, aby bryła wpisała się w zielony kontekst, a jednocześnie 

pozostawała wyrazista. Wybór formy opartej na nieregularnej, obłej formie spełniał oba te 

oczekiwania. Ciekawym rozwiązaniem jest również uwzględnienie istniejących ścieżek, gdzie jedna 

z nich wprost przechodzi przez obiekt i staje się wewnątrz holem budynku. 

Widoczne odniesienia do natury zarówno w formie architektonicznej, jak i organizacji 

przestrzennej można zauważyć w idei budynku Samling – Sand City Library (projekt Helen & 

Hard), gdzie rzut nawiązuje do skamieliny, zamykając się wokół atrium z drzewem, a wnętrze 

zrealizowane w całości z drewna i w oparciu o miękkie formy wzbogaca odbiór budynku.  

Joan Maragall Library w Barcelonie (projekt BCQ Arquitectura) wyróżnia zarówno 

lokalizacja na działce którą zajmuje Villa Floryda, ale również podejście do koncepcji z 

uwzględnieniem jej specyfiki. Biblioteka miała zostać zrealizowana w ramach zabudowy ogrodu 

willi, ale architektom zależało, aby jednocześnie zieleni nie likwidować. Punktem wyjścia dla 

realizacji było wykorzystanie różnicy poziomów działki i w efekcie dwukondygnacyjna kubatura w 

większości jest ukryta pod terenem, a ogród znajduje się na stropodachach poszczególnych brył 

biblioteki. Przy realizacji na stropodachy przesadzono również drzewa.  
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Wizualny odbiór fasad obiektu stopniowo zwiększa się wraz ze spadkiem terenu, aby 

całkowicie odsłonić w strefie wejściowej i placu publicznym z niższego poziomu. Ich 

przekrzywiona, nieregularna forma, przypomina wystające z ziemi elementy skalne, a znajdujące 

się pomiędzy nimi kameralne dziedzińce, jako otwory w terenie przypominają ruchy tektoniczne, a 

więc nadal kontynuują nawiązanie do natury. Fasady są również pomalowane farbą w ziemistym, 

piaskowym kolorze potęgując efekt. Dziedzińce nie tylko umożliwiają dostęp do światła, ale 

również tworzą oryginalny klimat budynku. We wnętrzach projektanci również eksponują 

ceramiczne ściany i używają pośrednich skojarzeń z naturą.  

 
VII 111. Joan Maragall Library w Barcelonie (projekt BCQ Arquitectura) 

Integracja z krajobrazem może odbywać się również poprzez pośrednie odniesienia do 

przyrodniczego kontekstu uwzględniające inspirację geometrią przyrody, gdy sam budynek 

pozostaje poza kontekstem przyrody. Tak dzieje się w przypadku obiektów lokalizowanych w 

miastach, które same w sobie są malowniczo usytuowane. Wówczas projektanci poprzez wizualny 

odbiór bryły odwołują się do tego obrazu, a nierzadko również w obszarze struktury budynku 

widoczne są tego typu odniesienia np. poprzez ukształtowanie sufitu czytelni.  

Przykłady w których można w formie architektonicznej dostrzec inspiracje istniejącym 

kontekstem przyrodniczym i w szczególności regionalnym pejzażem to w House for Books and 

Blues w Notodden (projekt Børve Borchsenius Arkitekter and Askin / Lantto Arkitekter AS), Ulstein 

Arena (projekt Lund+Slaatto Architects), Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze (projekt 

ISBA Grupa Projektowa) i Miejska Biblioteka Publiczna w Przysietnicy (projekt 55 Architekci). Za 

interesujące można uznać, że każdy z obiektów został zlokalizowany w kontekście wzgórz, ale 

równocześnie w inny sposób mniej lub bardziej dosłowny interpretuje pasma górskie.  

Silny związek bryły z kontekstem przyrodniczym pod względem analogii formalnej cechuje 

projekty przygotowywane przez JKMM Architects. Bryły budynków są zgeometryzowane, a 

jednocześnie poprzez swoją nieregularność i rzeźbiarski charakter przywodzą na myśl skalne 

działania natury.  Obok rzeźbiarskiej, organicznej formy architekci zwracają uwagę na elewacje, 

które zostały zrealizowane z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych przypominających gont 

płytek miedzianych. Taka fasada reaguje na warunki atmosferyczne i światło, przez co jest przez 

cały czas zmienna.  

Bryła City Library Seinäjoki (projekt JKMM Architects) zrealizowana została w obszarze 

zabudowanym, jednocześnie zobowiązującym, gdyż w ramach kompleksu zabudowy zrealizowanej 

przez jednego z najsłynniejszych fińskich architektów Alvara Aalto.  

Nowy budynek jest nietypową rozbudową historycznego budynku, gdyż znajduje się 

naprzeciwko, zajmując część przynależnego bibliotece ogrodu. Obiekty są połączone ze sobą 

funkcjonalnie poprzez tunel pod budynkiem. Tunel nie został przez projektantów potraktowany jako 

dodatek, ale atrakcyjna część koncepcji zarówno pod względem organizacji przestrzennej, jak i 

estetyki. Przejście ma organiczny kształt i prowadzą do niego szerokie amfiteatralne schody, 

centralne miejsce w obiekcie.  

Bryła budynku jest niejednorodna i składa się z trzech elementów o organicznych kształtach, 

przypominających skały, które są połączone wspólną bazą. Jest to również nawiązanie do budynku 

projektu Aalto, który wyróżnia forma oparta na wycinku koła wysunięta z prostopadłościennej bryły. 
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Ukształtowanie brył ma wpływ na efekt we wnętrzu, które poprzez swoją tektonikę widoczną w 

stropach oraz zastosowany surowy beton przywodzą na myśl jaskinie. W odróżnieniu od starej 

biblioteki w nowej architekci dbali o to, aby czytelnie były nie tylko dobrze doświetlone, ale również 

posiadały okna z widokiem na zieleń. 

 
VI.112. City Library Seinäjoki (projekt JKMM Architects) 

Najbardziej wyrazistym przykładem w którym budynki posiadają inspirowaną przyrodą 

formę, a jednocześnie są zrealizowane w kontekście bez sąsiedztwa przyrody są obiekty w 

Thionville i Maranello. Sięgnięcie wówczas przez projektantów po wybór biologicznej bryły wynika 

z chęci nie tylko nadania obiektowymi wyróżniającej się i efektownej formy, ale świadomego 

działania polegającego na wzbogaceniu przestrzeni miejskiej o kontakt z przyrodą, chociaż na 

poziomie pośrednim.  

Puzzle – Médiathèque w Thionville (projekt Dominique Coulon & Associés) swoją 

biofiliczną formę zawdzięcza idei projektantów, aby biblioteka w kontekście swojej lokalizacji w 

intensywnej zabudowie miejskiej oferowała zupełnie inne doznania i była miejscem wyjątkowym, 

przyciągającym do siebie użytkowników.  

Biorąc pod uwagę mało atrakcyjne sąsiedztwo i parking z którym budynek musiał 

współdzielić działkę architekci zdecydowali się, aby kubatura była w swej formie zainspirowana 

miękkimi formami bliskimi przyrodzie i sama w sobie stanowiła ciekawą przestrzeń. Jednocześnie 

wzdłuż granic działki zasadzone zostały szpalery drzew, które stanowią naturalną przegrodę 

pomiędzy elewacjami budynku i otoczeniem. Białe tynkowane fasady są tłem dla drzew, które w 

opisie architektoniczną nazywane są tzw. pierwszą elewacją. Krzywoliniowo poprowadzona fasada 

kojarzącą się ze wstęgą poprzez swój przebieg tworzy różne mniejsze i większe przestrzenie 

półotwartych dziedzińców. W strefie bliższej ulicy wstęga obniża się, co również nadaje zmienności 

i dynamizmu bryle. Przeszklenia wraz z jej przebiegiem falują i stopniowo odkrywają wnętrze.   

Oryginalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie użytkowników na dach budynku, gdzie 

znajduje się atrakcyjnie zielone zagospodarowanie. Na szczyt prowadzi szeroka rampa, która jest 

wykonane z zielonej wykładziny.  

Idąc tą promenadą wzdłuż ścian budynku stopniowo tracimy kontakt z otaczającą zabudową, 

a zbliżając się do linii horyzontu miasto znika, pozostawiając jedynie widok koron drzew i nieba.  

W okresie letnim ogród zyskuje funkcję letniego baru. Przestrzeń sprzyja zarówno kontemplacji i 

odpoczynkowi, jak i organizacji pikników, spotkań towarzyskich, czy wydarzeń kulturalnych.  
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Kontynuuje również ideę zapewnienia odbiorcy nie tylko  klasycznej rozumianej funkcji, ale 

również zaoferowanie doświadczeń i emocji, co odnosi się do poszukiwanych przez projektantów 

założeń doświadczenia przestrzeni w idei biofilii.  

Miękkie linie i formy cechuje również aranżacja wnętrz. Widoczne są zarówno w charakterze 

wydzielanych pomieszczeń, które zamknięte są w obłych formach, ale również w zróżnicowaniu 

posadzki, która w części strefy dziecięcej zyskuje formę pagórkową, dodatkowo odznaczoną zmianą 

charakteru nawierzchni. Płynny odbiór przestrzeni wspomagają dodatkowe załamania sufitów, 

wynikające z formy budynku oraz wspomnianej rampy.  

Uzyskany efekt potęguje wybór bieli, jako dominującego we wnętrzu koloru, który pozwala 

uzyskać wrażenie dużej przestrzeni, a przy tym jest tłem dla kolorystycznych akcentów. W ramach 

materiałów wykończeniowych pojawiają się również różnorodne faktury, miękkie wykładziny, 

obicia ścian, czy okładziny z polerowanej blachy. Zielona wykładzina przypomina trawę i pokrywa 

niektóre fragmenty powierzchni i mebli.  

W ramach podstawowego rzutu, który ma charakter otwarty projektanci wydzieli kilka 

pomieszczeń, które zamknięte zostały w – jak sami je określają - „bąbelkach”, które zawierają 

specyficzne elementy programu funkcjonalnego dedykowane instytucji, takie jak: obszar 

opowiadania historii, laboratorium językowe, pokój gier, pokój plastyczny itp. Są one miejscami 

bardziej intymnymi w których ludzie mogą być odcięci od tzw. „innych wszechświatów”, uciekając 

przed obszarami ogólnej interakcji. Odległość pomiędzy nimi zależy od obszaru ich oddziaływania, 

ma swój charakter, skalę, kolor.  Są to więc pomieszczenia inaczej aranżowane i przez to wejście do 

nich może okazać się doświadczeniem zupełnie wyjątkowym, odmiennym od bezpiecznej, sterylnej 

przestrzeń czytelni.  

 
VI.113. Puzzle – Médiathèque w Thionville (projekt Dominique Coulon & Associés) 

Budynek Maranello Public Library (projekt Andrea Maffei Architects + Arata Isozaki) 

cechuje podobne podejście do biofilicznej formy, ale różnią uzyskany charakter oraz ekspozycja w 

strukturze miasta. Biblioteka została zrealizowana w ramach rozbudowy istniejącego, historycznego 

budynku i zlokalizowana na jego dziedzińcu.  

Bryła nie jest więc wprost widoczna z perspektywy ulicy. Ukrycie budynku było intencją 

projektantów. Jest to widoczne również w działaniu, które polegało na wprowadzeniu po obwodzie 

granic dodatkowego muru, który w przyszłości ma być porośnięty pnączami, aby jeszcze mocniej 
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odciąć przestrzeń od otoczenia. Architektom zależało, aby nowa przestrzeń była atrakcyjna i 

zaskakująca dla użytkownika.  

Płynna forma obiektu pozostaje najwyraźniej podkreślona poprzez kształt dachu, a wszystkie 

ściany są przeszklone, eksponując białe, sterylne wnętrza. Ciekawym zabiegiem estetycznym jest 

posadzka na zewnątrz, która poprzez realizację z wykorzystaniem żywicy i polerowanie sprawia 

wrażenie tafli wody. W efekcie czytelnie są jasne i komfortowe w użytkowaniu.  

 
VI.114. Maranello Public Library (projekt Andrea Maffei Architects + Arata Isozaki) 

Mediateka Veterans Park w Tbilisi (projekt Laboratory of Architecture #3) to z kolei 

lokalizacja w obszarze parku miejskiego z inspirującym rozwiązaniem przestrzennym. Architekci 

zdecydowali się, aby obiekt nie tylko mieścił funkcję biblioteki, ale również był sam w sobie 

interesujący dla odwiedzających. Stąd decyzja, aby formalnie składał się z dwóch części – 

zamkniętej w prostopadłościennym pudełku części głównej z czytelnią oraz drugiej, otwartej w 

której pojawia się obła kubatura przeznaczona dla kawiarni i oryginalna spiralna rampa, która 

prowadzi na piętro.  

Czytelnia na parterze jest całkowicie przeszklona, a więc będąc wewnątrz użytkownik może 

odczuć wrażenie, że pozostaje wciąż w parku, a kawiarnia z rampą są obudowane ażurowymi, 

drewnianymi profilami, które podkreślają ich biofoliczną formę, a także wpisują się w kontekst 

parkowego otoczenia. Na poziomie piętra obie części spięte zostały kratownicą z ażurową siatką, 

która stanowi neutralne tło dla drzew. Przestrzeń ta stała się miejscem wypoczynku dla starszych i 

zabawy dla dzieci. Na poziomie architektonicznym jest także ciekawy przykłady architektury 

łączącej pragmatyzm siatki modularnej ze swobodą miękkich form, cechujących przyrodę.   

W ramach kubatury została zaprojektowana czytelnia w formie otwartej przestrzeni oraz 

funkcje towarzyszące: kącik dla dzieci, kawiarnia, sala wykładowa, sala audytoryjna, strefa biurowa. 

Inspiracja naturą widoczna jest również we wnętrzu, gdzie wprowadzono okrągłe i eliptyczne formy 

wymykające kącik dla dzieci, sale i schody. Na drugiej kondygnacji jeden z okręgów zmienia się w 

zewnętrzne patio ‒ przestrzeń dla organizacji wydarzeń artystycznych i czytania „pod chmurką”, a 

jego odrębność podkreśla niebieski kolor ścian. 
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VI.115. Mediateka Veterans Park w Tbilisi w Gruzji (projekt Laboratory of Architecture # 3) 

Biblioteka w idei zrównoważonego rozwoju. Wiek XXI to również wspólna refleksja nad 

zmianami klimatycznymi, wzrostem zanieczyszczeń, ogólnym pogarszaniem się komfortu 

funkcjonowania społeczeństw, zmusił wiele organizacji europejskich do zastanowienie się nad 

możliwościami działania, aby te negatywny skutki budownictwa na kondycję społeczeństw 

ograniczyć. Pojawiały się zarządzenia Unii Europejskiej w odniesieniu do zrównoważonego 

rozwoju, jak również ta tematyka była przewodnią podczas konferencji organizacji bibliotekarskich. 

Wystarczy wspomnieć, że w aktualnym na lata 2018-2022 statucie LIBER jest podkreślona rola 

bibliotek we wzmacnianiu świadomości zrównoważonej wiedzy w erze cyfrowej.  

O ile amerykańskie biblioteki przystępują do programów oceny wielokryterialnej typu LEED, 

to w Europie nadal jest to zjawisko marginalne. Ze względu na brytyjski rodowód, w Europie 

popularniejszym wyborem jest system BREEAM, który obok Wielkiej Brytanii działa w większości 

krajów europejskich, w tym w Polsce. Nadal jednak do programu przystępują głównie obiekty 

prywatne, które są w stanie z jednej strony ponieść koszty akredytacji, z drugiej ‒ wprowadzenia 

rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych. W przypadku funkcji publicznych, gdzie 

inwestorem jest np. urząd miasta czy gminy, jest to rozwiązanie zbyt kosztowne. Wydaje się 

również, że to kwestia indywidualnego podejścia państwa do tematu.  

W Anglii certyfikacja jest znacznie bardziej popularna i tam również budownictwo sektora 

publicznego wykorzystuje systemy oceny, a większe biblioteki do niego przystąpiły. Nie znaczy to 

jednakże, że obiekty, które nie są certyfikowane, nie wprowadzają rozwiązań wynikających z idei 

zielonego budownictwa. Zauważalna jest większa dbałość ze strony biur architektonicznych o 

uwzględnianie w swoich projektach zarówno aspektów technicznych, które prowadzą do uzyskania 

zysków energetycznych, jak i poszanowanie środowiska naturalnego w postaci rozwiązań 

praktycznych i estetycznych. Wiele projektów stosuje odnawialne źródła energii, uwzględnia 

energooszczędne oświetlenie, świadomie gospodaruje wodą czy minimalizuje produkcję odpadów 

lub też korzysta z tych pochodzących z odzysku. Jednocześnie zielone budownictwo współcześnie 

nie oznacza jedynie działań w zakresie oszczędności energii i wody, a skupia się na człowieku jako 

użytkowniku budynku. Czy to stałego, czy tymczasowego.  

Wpływ przebywania w tzw. złym budynku, czyli takim, który ma zły mikroklimat, 

niewłaściwą termikę, wadliwą wentylację i niedostateczny dostęp do światła naturalnego, wprost 

przekłada się na pogorszenie samopoczucia, a nawet problemy zdrowotne. Zjawisko to zyskało 

swoją nazwę. Syndrom chorego budynku Z ang. sick building syndrome  (SBS) zdefiniowany został 

jako zespół dolegliwości zdrowotnych pojawiających się w czasie przebywania w konkretnym 

miejscu. Ma to bezpośredni związek z klimatem wewnętrznym, a pośredni z wadami 

konstrukcyjnymi danego budynku. 220 

                                                      

220 Zachwianie równowagi klimatu w pomieszczeniach wynika często ze stosowanych materiałów, które od lat 70. 

XX wieku stawały się innowacyjne, ale w zakresie wykorzystania tworzyw sztucznych. Znalazły one zastosowanie w 

izolacjach, ślusarce okienno-drzwiowej, materiałach wykończeniowych. Postęp technologiczny wprowadził również do 

pomieszczeń wiele urządzeń, których obudowy i inne elementy są również sztuczne. Do tego dochodzą niskiej jakości 

rozpuszczalniki, impregnaty farby, materiały syntetyczne. Warto wspomnieć, że przez wiele dekad w budownictwie, 

również w obiektach kin czy sal teatralnych, wykorzystywano azbest do konstrukcji trybun audytoryjnych. Oczywiście 

refleksja pojawiła się znacznie później, a walka z tym jest dosyć trudna, gdyż to materiały sztuczne. Sposób i szybkość 
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Współczesne myślenie o budownictwie publicznym jest więc myśleniem o zdrowym 

budynku, w którym ‒ poprzez zastosowane materiały od tych niewidocznych, jak kleje, poprzez 

widoczne ‒ farby, okładziny, meble ‒ używane są produkty spełniające normy, posiadające 

certyfikaty i zapewniające komfort użytkowania. Wartościowe jest także wykorzystanie materiałów 

naturalnych, a więc drewna, kamienia, a ostatnio słomy, gliny czy ziemi, do uzyskania 

nowoczesnych produktów w zakresie obróbki tych tradycyjnych, naturalnych surowców. Ważnym 

elementem, obok analizy materiałów, jest właściwie dobrany system wentylacji i klimatyzacji oraz 

użytkowanie pomieszczeń z uwzględnieniem ich wietrzenia.  

Obiektem, który jest wzorcowym przykładem podejścia do projektowania zrównoważonego 

jest The Hive w Worcester w Anglii (Feilden Clegg Bradley Studios) – obiekt łączący funkcje 

biblioteki z siedzibą kilku urzędów miejskich i archiwum hrabstwa. Budynek zlokalizowany został 

w tzw. nowej części miasta, w pobliżu rzeki Severn, stając się łącznikiem pomiędzy historycznym 

centrum, a kampusem Castle Street University. Przestrzeń przylegająca do budynku została 

przeznaczona na plac publiczny i rozległy ogród, którego roślinność została dobrana, tak, aby 

zapewnić bioróżnorodność i wykorzystać lokalne gatunki. Miała w większy stopniu sprawiać 

wrażenie siedliska dzikiej przyrody, zamkniętego we współczesnych, geometrycznych 

formach. Największą uwagę zwracają forma i okładzina obiektu – złota blacha ze stopu miedzi.   

 
VI.116. The Hive w Worcester w Anglii (Feilden Clegg Bradley Studios) 

Budynek posiada rzeźbiarską oryginalną formę, która składa się z wystających stożkowych 

brył. Ta charakterystyczna geometryczna kompozycja związana była z uwzględnieniem oczekiwań 

integracji różnych potrzeb społecznych, stąd nawiązanie do formy latarni, jako symbolu punktu 

orientacyjnego miasta.  

                                                      

ich wytworzenia przekłada się na korzyści ekonomiczne dla inwestorów. Trudno jednak było zbagatelizować ich wpływ 

na kondycję już nie tylko mieszkańca bloku wielorodzinnego, ale pracownika biurowego, który po miesiącach pracy w 

takim „chorym” budynku, przestawał być efektywny. Dolegliwości zdrowotne, które pojawiają się przy SBS, mają bardzo 

ogólny charakter, przez co łatwo je zbagatelizować. Powtarzające się bóle głowy, przemęczenie i senność to objawy, z 

którymi boryka się większość cywilizowanego społeczeństwa. Jeśli jednak dochodzą do tego mdłości, omdlenia i 

problemy z oddychaniem, co zawsze dzieje się w biurze lub w domu, to powinno nas zastanowić. Bardzo często 

towarzyszy temu silne podrażnienie błon śluzowych, piekące oczy, suchość w gardle i nosie. Bagatelizowanie tych 

przypadłości prowadzi do groźnych chorób i schorzeń oraz alergii. Co więcej przewlekły kontakt z miejscem objętym 

syndromem chorego budynku może sprzyjać chorobom nowotworowym. 
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Forma miała podkreślać swój publiczny charakter i dostępność dla wszystkich chętnych. W 

interpretacji projektantów jednocześnie poprzez swój kontur nawiązuje do falującego grzbietu 

regionalnych wzgórz Malverns, jak i zabytkowych form pieców ceramicznych Royal Worcester. 

Wystające stożki nie są jedynie dodatkiem estetycznym, od strony technicznej odpowiadają za 

naturalną wentylację, a dzięki świetlikom na szczycie umożliwiają dostęp promieni słonecznych do 

głębiej zlokalizowanych fragmentów aranżacji.  

Ze względu na ideę połączenia w budynku kilku funkcji, projektantom zależało na tym, aby 

każda z nich była w łatwy sposób dostępna. Parter budynku w części otwartej na plac i przylegający 

ogród oddany został funkcji bibliotecznej z działem dla młodzieży oraz urzędowi archeologii. 

Pierwsze piętro realizuje ideę piano nobile, stając się poziomem reprezentacyjnym ze strefą 

wielofunkcyjną przy wejściu, recepcją, salą seminaryjną i czytelnią dziecięcą. Drugi poziom oddany 

został strefie historycznej z podziałem na przestrzeń typu open space i wydzielone gabinety. Główna 

czytelnia zlokalizowana została na trzecim piętrze w charakterze całkowicie otwartej przestrzeni 

stanowiąc wzorcowy przykład swobodnej aranżacji z różnorodnym układem regałów, stanowisk do 

czytania, pracy i miejsc spotkań. Ostatnia kondygnacja eksponuje negatyw wspomnianego 

rzeźbiarskiego dachu z formami stożków, które stają się wieżami wentylacyjnymi i doświetlającymi 

jednocześnie. Wydzielona strefa ciszy została wykonana w ciekawy sposób – jest odcięta od 

głównego poziomu i znajduje się w zawieszonej pod dachem bryle, zamykając się w jednym ze 

stożków i zyskując dostęp do światła poprzez jego świetlik.  

Architekci dużą uwagę podczas przygotowywania projektu przywiązywali do rozwiązań 

technicznych, które ograniczą zużycie energii. Alternatywnym źródłem pozyskiwania energii dla 

systemu grzewczego były lokalne źródła biomasy. Bliskość rzeki umożliwiła jej wykorzystanie dla 

wspomagania systemu klimatyzacji, usprawniając procesy chłodzenia. W efekcie w okresach 

zimowych zapewniona została odpowiednia temperatura wewnątrz, a w chłodniejszych jest ona 

obniżona, właśnie dzięki wykorzystaniu wody z rzeki. 

Konstrukcja i lokalizacja budynku zostały wybrane i zrealizowane tak, aby maksymalnie 

wykorzystać naturalne zasoby terenu. Konstrukcja betonowa została ograniczona do minimum. 

Konstrukcja dachu z jego stożkowatymi elementami została zrealizowana z litego drewna klejonego 

warstwowo, generując oszczędności ponad 2000 ton CO2 w porównaniu do popularniejszej 

technologii betonowej. Okładzina elewacji została wykonana ze stopu miedzi. Sięgnięto również po 

proste, ale efektywne rozwiązania takie, jak odsłonięcie betonowych stropów, utrzymując masę 

termiczną budynku. Wiele materiałów i instalacji wewnątrz jest eksponowanych.  

Dla architektów nie bez znaczenia był również aspekt edukacyjny inwestycji. Inwestorowi 

również zależało, aby obiekt oferował dostęp do usług publicznych i zarazem promował równowagę 

pomiędzy potrzebami społecznymi, a aspektami środowiskowymi. Inwestycja przystąpiła do 

systemu oceny BREEAM i uzyskała najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom Outstanding. Grupa 

obiektów z tak wysokim wynikiem wciąż jest bardzo elitarna. Inwestycja potwierdziła swój 

ekologiczny status Energy Performance Certificate na poziomie A.  

Certyfikacja zakłada stały monitoring pod kątem zużycia energii i wg danych, które 

dostarczali architekci poziom zużycia energii po 7 latach od oddania do użytku był w granicy 50 

kWh na m2 na rok, co jest ok. połową założonego zużycia na etapie projektu. Efektywność budynku 

jest więc znakomita, co czyni go bardzo wydajnym. Sukcesem okazała się również jego wartość 

edukacyjna – zarejestrowało się ponad 18 000 osób, a wzrost wypożyczeni wzrósł o 10%.  Tak, jak 

w wielu przypadkach budownictwa zrównoważonego projektantom zależało nie tylko na spełnieniu 

wymogów, wynikających z aktualnych warunków technicznych i przepisów, ale myśląc o 

przyszłości, odnosili się do przygotowanej przez stowarzyszenie UK-CIP agendy dotyczącej zmian 

klimatycznych. 221 The Hive spełniając już teraz warunki na rok 2050.  

                                                      

221 UK-CIP od 1997 r. namawia i wspiera inwestorów i projektantów w aktywnej dyskusji na temat adaptacji powstających 

budynków do zmian klimatycznych, które dzieją się teraz i które w jeszcze większym stopniu dziać się będą w przyszłości.  
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Obiekt zdobył kilkanaście wyróżnień i nagród. W 2013 r. został doceniony przez RIBA 

dwoma wyróżnieniami National Award i Regional Sustainability Award. Otrzymał nagrody 

związane ze zrównoważonym rozwojem, BCI Award: Sustainability, Building Awards: 

Sustainability Project of the Year 2013 oraz te dotyczące funkcji bibliotecznej SCONUL Library 

Design Award w 2016 r. i społecznej Guardian University Award i Civic Trust Award w 2013 r.  

W ramach analizowanej grupy badawczej obok The Hive jeszcze jedynie Library of 

Birmingham (projekt Mecanoo) przystąpił do programu certyfikacji BREEAM i uzyskał poziom  

 

Integracja z naturą, jak pokazują przykłady może być realizowana na wiele sposobów i 

niekoniecznie jest możliwa jedynie w naturalnym kontekście lokalizacji lub poprzez zielone 

zagospodarowanie przy budynku. Inspiracja geometrią przyrody może być widoczna zarówno w 

formie architektonicznej budynku, jak i jego strukturze wewnętrznej. Wybór orgainicznej geometrii 

ma wpływ na komfort użytkowania i polepszenie warunków psychofizycznych. Ważne jest również 

umożliwianie odbiorcy bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poprzez zielone zagospodarowanie 

wokół budynku i ekspozycję na roślinność. Naturalne materiały, faktury, kolory pozwalają 

wzmocnić tą integrację.  

Projektowanie tzw. zielonych budynków to używanie zdrowych i niskoemisyjnych 

materiałów, rozwiązań poprawiających komfort użytkowania i mikroklimat we wnętrzach, a także 

dzięki wykorzystaniu środowiska przyrodniczego jako inspiracji tworzenie budynków i ich wnętrz 

odnosząc się do zaobserwowanych w świecie flory i fauny zjawisk, form i barw.  
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4.6. Potencjał drewna – projekty Helen & Hard 

Spojrzenie na budynek poprzez związek formy i funkcji w XXI wieku zostało poszerzone o 

idee zrównoważonego rozwoju, podkreślając szczególnie aspekt związany z wykorzystywaniem 

naturalnych surowców. Każdy powstający obiekt jest analizowany w szerszym zakresie, w jego 

cyklu życiu, poprzez wpływ budowy na środowisko czy też bilans energetyczny. Materiałem, który 

z powodzeniem jest w stanie łączyć powyższe uwarunkowania jest drewno. Efektowność budynku 

ma duże znaczenie, szczególnie w sferze obiektów publicznych. Jest elementem przyciągającym 

oraz budującym nowoczesny wizerunek w przypadku funkcji takich, jak biblioteki. 

Niegdyś drewno było budulcem popularnym, następnie na dłuższy czas zostało odsunięte na 

boczny tor. Jego zmarginalizowanie wynikało z łatwiejszej dostępności nowych materiałów, które 

okazały się tańsze i prostsze w użyciu, jednocześnie spełniające normy nośności, termiki czy 

akustyki. Problemem drewna, obok dłuższego procesu związanego z jego pozyskiwaniem, była 

obawa przez reakcją na ogień oraz ograniczenia techniczne, które nie pozwalały realizować 

śmielszych wizji architektonicznych. Powrót do wykorzystania drewna nastąpił wraz ze wzrostem 

zainteresowania budownictwem ekologicznym. Dostrzeżono wiele zalet surowca, ale też 

unowocześniono sposób budowania. 

Drewno to przede wszystkim materiał przyjazny środowisku, ma niski ślad węglowy i jest w 

efekcie energooszczędny, a przy tym trwały i podatny na obróbkę. Lasy w procesie fotosyntezy 

pozyskują z atmosfery dwutlenek węgla, dlatego też uznaje się je za jego rezerwuar. Metr sześcienny 

drewna ma zdolność do gromadzenia jednej tony dwutlenku węgla. Ekologiczną właściwością 

surowca jest to, że w porównaniu do węgla, ropy naftowej i minerałów, jego zasoby są w pełni 

odnawialne i to w krótkim czasie 60 – 100 lat. Odpowiednio przygotowane, a więc przede wszystkim 

wysuszone drewno pozwala przetrwać wieki, gdyż naturalny proces rozkładu odbywa się powoli.  

Przy decyzji o wyborze drewna, jako materiału budowlanego, ważne jest zwrócenie uwagi na 

sposób pozyskiwania surowca Drewno przeznaczone do wykorzystania w budownictwie czy 

meblarstwie powinno pochodzić z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób i posiadać tzw. 

łańcuch dostaw oraz stosowne certyfikaty. FSC® i PEFC to dwa niezależne systemy certyfikacji, 

których jednym z celów jest weryfikacja, czy produkt pochodzi z drewna z legalnego źródła, w jaki 

sposób jest on przetwarzany i gdzie trafia do obrotu. Pozwala to kontrolować gospodarkę leśną, co 

w efekcie utrzymuje rozwój drzewostanu, przy jednoczesnej wycince surowca.222 

Atutem stosowania drewna jest jego potencjał estetyczny, akustyczny, termiczny. Daje 

niezaprzeczalny efekt wizualny, który ‒ w odniesieniu do jego struktury ‒ jest również 

niepowtarzalny. Estetyczny walor drewna przekłada się na jego odbiór psychofizyczny. 

Wykorzystanie drewna wzmacnia ciepły i przyjazny odbiór budynku oraz pomieszczeń, 

jednocześnie nadając wnętrzom elegancki charakter. Różnorodność obróbki drewna pozwala 

zrealizować zarówno koncepcje tradycyjne, jak i nowoczesne, eklektyczne i minimalistyczne. 

Drewno ma zdolność do samoregulacji wilgotności, dzięki czemu we wnętrzu panuje korzystny 

mikroklimat. Przebywanie w pomieszczeniu drewnianym wywołuje przyjazną reakcję naszych 

zmysłów. Czuć zapach drewna, można także dotknąć jego struktury. Bliskość drewna wpływa 

pozytywnie na odbiór wnętrz – kojarzy się z przytulnością, stąd ogranicza dyskomfort psychiczny. 

Drewno może być stosowane jako ściana działowa, ale również w formie paneli czy okładzin 

pojawia się we wnętrzach sal koncertowo-widowiskowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 

dobra akustyka Tj. pochłanianie dźwięków, tłumienie wibracji). Ryflowane panele odbijają fale 

akustyczne, likwidują echo i pogłos. Współczynnik przewodnictwa cieplnego najczęściej 

stosowanych materiałów kształtuje się następująco: drewno 0,3, beton 1,5, stal 50, aluminium 175.  

Zmniejszone zainteresowanie budownictwie drewnianym wynikało również z obawami o 

większe ryzyko pożaru, narażenie na uszkodzenia mechaniczne, czy warunki atmosferyczna np. 

zawilgocenia, pleśnie, przyciąganie owadów itp. Są to jednak problemy, które zostały rozwiązanie 

wraz z ewolucją technologii obróbki i zabezpieczenia drewna.  

                                                      

222 Więcej informacji: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikat-fsc-lub-pefc-dla-kogo/ 

https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikat-fsc-lub-pefc-dla-kogo/
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W przypadku płyt warstwowych, czyli drewna klejonego warstwowo, reakcja na ogień jest 

inna niż w przypadku litego drewna. Wówczas zwęgla się jedna z warstw, ale jednocześnie izoluje 

przenikanie ciepła oraz nie dopuszcza tlenu do części wewnętrznej przekroju, co stanowi ochronę 

dla wewnętrznej i niespalonej części. Jest to więc przewaga względem konstrukcji betonowych i 

żelbetowych oraz stali, które należy dodatkowo zabezpieczać, a przy tym to zabezpieczenie może 

zmienić oczekiwany odbiór wizualny elementu na mniej korzystny. Płyty i deski lite, które 

stosowane są na elewacjach, nadal można również zabezpieczyć środkami pokrywającymi na bazie 

impregnatów czy lakierów. Jednocześnie odpowiednie preparaty pozwalają zabezpieczyć drewno 

również przed owadami czy pleśnią.223  

Za najpopularniejszy sposób wykorzystania drewna przez długi czas uważano technologię 

budownictwa szkieletowego, gdzie drewniane słupki stanowiły konstrukcję obiektu, a pomiędzy 

nimi wprowadzana była izolacja termiczna. Nie były to więc projekty w 100% z drewna, jak również 

obudowa ścian mogła, ale nie musiała, być wykonana z drewnianych płyt, najczęściej płyt 

drewnopochodnych lub gips-kartonowych. Zupełnie inne w odbiorze były tzw. domy z bali, których 

ściany stworzone zostały właśnie z długich drewnianych elementów, najczęściej o okrągłym 

przekroju. Ta wywodząca się z obszarów górskich tradycja przetrwała do dziś, ale nie przyjęła się 

powszechnie. Za jej mankamenty można uznać narzucającą się estetykę, wynikającą z ekspozycji 

konstrukcji ścian, gorsze parametry termiczne i akustyczne, ale przede wszystkim ograniczenia 

konstrukcyjne. Budynek wykonany z bali jest wytrzymały i solidny, ale nie pozwala na uzyskanie 

dużych rozpiętości. Nie ma również izolacji termicznej, zakładając, że grubość ściany, wynikająca 

z grubości elementu, pozwala uzyskać oczekiwane parametry przegrody. Zarówno budownictwo 

szkieletowe, jak i z bali najczęściej jest spotykane w budownictwie mieszkalnym, jednorodzinnym, 

gdzie ich wady nie są odczuwalne, a korzyści duże – szybki czas budowy i efekt wizualny.  

Poszerzenie możliwości konstrukcyjnych drewna oferuje drewno klejone. Stosowane jest w 

formie słupek i belek, które stanowić mają główną konstrukcję budynku, a nierzadko więźby 

dachowej. Klejenie drewna pozwala zwiększyć jego trwałość, wytrzymałość, jak również zwiększa 

odporność na warunki atmosferyczne, stąd może być eksponowane na zewnątrz. W odróżnieniu od 

drewna litego pozwala zachować kształt bez ryzyka rozchodzenia się czy pękania, oczywiście przy 

założeniu normalnego obciążenia. Ze względu na walory estetyczne drewno klejone może być 

eksponowane we wnętrzach, jak i na fasadzie. Może być wykorzystane do wykonania pergoli, 

zadaszeń, kładek czy małej architektury. Dekoracyjność drewna może być podkreślona nadaniem 

mu rozmaitych kształtów w zależności od architektonicznej wizji. Płyty warstwowe są często 

stosowane w przemyśle meblarskim, gdyż pozwalają uzyskać różne kształty i formy, również te 

gięte. Duża elastyczność drewna pozwala sprostać współczesnym wymaganiom projektantów.  

Najnowszą innowacją w budownictwie drewnianym jest technologia drewna klejonego 

krzyżowo, czyli cross laminanted timber (CLT )224, która pozwala na wykonywanie prefabrykatów 

drewnianych w postaci całych ścian, stropów i innych elementów, które umożliwiają złożenie w 

krótkim czasie całego budynku.  

                                                      

223 W środowisku kwaśnym drewno zaczyna ulegać rozkładowi przy kwasowości pH ≤ 2, a beton i stal rozkładają się już 

przy pH ≤ 5. Drewno wykazuje znakomitą odporność na sole, które dodatkowo je konserwują. Dlatego konstrukcje z 

drewna klejonego doskonale wytrzymują w agresywnym środowisku i są używane w przemyśle chemicznym, 

spożywczym, w obiektach rolniczych oraz magazynach nawozów sztucznych https://wmsbudownictwo.pl/drewno-klejone 
224 Technologia CLT pojawiała się w początkach 90. XX w. i po 30. latach jest coraz popularniejsza na świecie. Najwięcej 

budynków powstaje w Szwajcarii, Austrii, USA, Kanadzie, Niemczech, Finlandii, ale lista ta stare wzrasta Powoli się 

upowszechnia również w Polsce, jest jednak widoczna jedynie w budownictwie mieszkalnym, jednorodzinnym. Jest to 

proces bardzo powolny, spowodowany głównie barierą finansową, ale również słabą dostępność producentów. Najbliższe 

fabryki produkujące płyty znajdują się w Czechach i Austrii. Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o 

powierzchnię lasów. Zajmują one 29,5 % terytorium kraju, rosną na obszarze, który wynosi ponad 9,2 mln ha. 

Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe.224 Jednocześnie gospodarka leśna nie posiada rozwiniętej gałęzi tartaków oraz jest 

niedostosowana technologicznie do możliwości wykorzystania potencjału obróbki drewna.  

Więcej informacji: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/01/11/2364578/0/en/Cross-Laminated-Timber-

Market-to-Worth-USD-2-066-1-Million-by-2028-Extensive-Adoption-of-the-Material-in-Building-Structures-and-

Constructions-to-Bolster-Market-Growth-Fortune-Busi.html 
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Innowacją w technologii CLT jest wykonania płyty poprzez  przyklejanie kolejnych warstw, 

które składają się na całościową grubość elementu w układzie ortogonalnym, co usztywnia 

połączenie. W efekcie elementy składają się z warstw podłużnych i poprzecznych. Zapewnia to 

odpowiednią sztywność i wzmacnia elementy w zależności od miejsca użycia.  

W elementach ściennych warstwy podłużne zorientowane są̨ równolegle do działającej siły, z 

kolei w elementach stropowych i dachowych równolegle do rozpiętości przęsła. Uzyskać można 

płyty w różnych grubościach i rozmiarach. Przy czym grubość, np. ściany zewnętrznej, może być 

mniejsza niż ściany murowanej lub betonowej, a zachowywać tę samą wytrzymałość i przenosić 

analogicznie obciążenia konstrukcyjne. Warto zwrócić uwagę, że finalny element CLT jest 

monolityczny, a procent kleju, który musi być użyty do stworzenia jednego kawałka, jest minimalny, 

stąd finalnie produkt jest przyjazny środowisku. Warstwowość dodatkowo poprawia właściwości 

termoizolacyjne i akustyczne. Płyty są również odporne na działanie wysokich temperatur, 

wymagają jednakże zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Stąd zalecone jest ustalenie 

precyzyjnego harmonogramu prac budowlanych, aby postawiona struktura została niezwłocznie 

zabezpieczona i zaizolowana, jeśli występuje ryzyko wahań pogody.  

Niewątpliwym plusem wykorzystania technologii CLT w budownictwie jest szybki czas 

realizacji inwestycji. Najdłuższym etapem pracy jest przygotowanie projektu, a więc modelu 3d, 

który pozwoli przetworzyć wizję architektoniczną na kompletny projekt techniczny, który w formie 

rozrysów poszczególnych elementów trafi do zaawansowanych wycinarek. Jest nowoczesna metoda 

odwołująca się do prefabrykacji, pozwalająca przygotować całościowe ściany, stropy i dach, a 

następnie złożyć je bezpośrednio na placu budowy. Dokładność projektu technicznego pozwala 

uwzględnić otwory na instalacje went-klim oraz kanały dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych. 

W większości zrealizowanych budynków architekci decydują się pozostawić elementy CLT 

widocznymi. Dzięki temu podkreślona jest konstrukcja budynku, co wyraża tzw. szczerość struktury. 

Jednocześnie budynki zyskują wyjątkowy, naturalny klimat.  

Norweskie biuro architektoniczne Helen & Hard w swoich promuje drewno podkreślając 

korzyści nie tylko techniczne i ekologiczne, ale również psychofizyczne dla człowieka. Pracownia 

została założona pod koniec lat 90. XX wieku i na przestrzeni ponad 20 lat działalności stworzyła 

zarówno koncepcje, jak i realizacje, w których podstawą jest użycie drewna. Jest ono widoczne w 

konstrukcji budynków i okładzinie fasad, wykończeniu wnętrz i meblach.  

Biuro pracuje w szerokim zakresie typologii i skali projektów, uwzględnia przestrzeń 

społeczną niezależnie, czy jest to blok mieszkalny, czy instytucja publiczna. Aby usprawnić proces 

pracy z drewnem, wykorzystują zarówno systemy parametrycznego projektowania, jak i posiadany 

dział wykwalifikowanych konstruktorów, którzy specjalizują się w drewnie.  

 

„Od początku zajmujemy się dynamicznymi relacjami, w ramach których rozwija się nasza 

architektura. Naszą nadrzędną metodą pracy jest badanie tej dynamiki i wykorzystanie w naszej 

pracy projektowej. Nazywamy to projektowaniem relacji. Poprzez architekturę powstaje dialog 

pomiędzy różnymi kontekstami, społecznym, materialnym i kulturalnym” 225 

  stwierdzają architekci w swoim manifeście, którym opisują działalność firmy 

 

Dla Helen & Hard projektowanie ma wymiar holistyczny, co należy rozumieć jako całościowe 

podejście, uwzględniające różne branże, dyscypliny, wpływ realizacji budynku na środowisko – 

ograniczenie negatywnych skutków budowy na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększenie 

potencjału społecznego miejsca w odniesieniu do tego, w którym powstaje. Nowa kubatura 

wprowadzona w strukturę zabudowy powinna być dostosowana do warunków bioklimatycznych, 

brać pod uwagę relacje z otoczeniem, dystrybucję światła naturalnego czy potencjał wykorzystania 

dostępnych surowców.  

                                                      

225 https://helenhard.no/approach/  
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Stąd przygotowanie koncepcji architekci rozpoczynają od zrozumienia oczekiwań klienta, 

przyszłych użytkowników i interakcji ze środowiskiem. Efektem jest poszukiwanie 

indywidualności, specyfiki projektu, aby nowy obiekt był mocno osadzony w swojej lokalizacji. 

Chodzi i o odniesienia formalne, i o wykorzystanie lokalnych uwarunkowań.  

Za swoje realizacje pracownia była wielokrotnie nagradzana nagrodami. W szczególności na 

polu promocji regionalnego budownictwa drewnianego, jak i w ramach międzynarodowych dużych 

konkursów (projektowane obiekty znalazły się m.in.  na krótkiej liście nominacji do Nagrody Miesa 

Van der Rohe).  

Podczas Biennale w Wenecji w 2021 roku pracownia przedstawiła w norweskim pawilonie 

ekspozycję What We Share, którą można traktować, jako credo. Była to wizja modelu, jak należy 

budować społeczność i jej środowisko życia w przyszłości, w oparciu o ideę dzielenia się, a więc 

tworzenia relacji zarówno pomiędzy ludźmi, jak i pomiędzy nimi a środowiskiem. Instalacja ta była 

oparta na jednym z projektów pracowni, który dotyczył zabudowy mieszkaniowej w partycypacji 

społecznej, wdrażającej zrównoważone rozwiązania.226 

 
VI.117. Whate We Share – Biennale installation (projekt Helen & Hard). Widoczne w instalacji 

What We Share holistyczne podejście i wykorzystanie potencjału drewna są również obecne w 

projektach, które dotyczą przestrzeni bibliotecznej. Są to trzy obiekty zlokalizowane w małych 

miejscowościach w Norwegii. W bibliotekach drewno widoczne jest zarówno w konstrukcji, jak i 

okładzinie zewnętrznej i wykończeniu wnętrz   

Punktem wyjścia dla każdego z projektów było podobne oczekiwanie, aby obiekt, który miał 

być realizowany w centrum miasta stał się znakiem nowoczesności i przyjął rolę nie tylko 

przestrzeni bibliotecznej, ale również aktywnego miejsca spotkań i życia miasta.  

Budynek biblioteki w Grimstad został usytuowany w zabudowie nabrzeża w miejscu w 

którym była wcześniej biblioteka i której strukturę należało pozostawić. Jednocześnie lokalizację 

cechowało znaczne zróżnicowanie poziomów terenu. Dla projektantów było to inspirujące, gdyż 

pozwalało przyjąć ideę przestrzeni bibliotecznej, jako drogi łączącej dwie części miasta, niższą i 

wyższą. Koncepcja ta widoczna jest w formie architektonicznej, gdzie nowa struktura jest niemalże 

położona na istniejącej, ale jednocześniej widoczne jest w finalnej bryle ich rozróżnienie. Ma wpływ 

także na organizację przestrzenną wnętrze, gdzie część przestrzeni znajduje się niżej, a część wyżej 

i każda z nich posiada równorzędną strefę wejściową.   

                                                      

226 Mieszkania miały charakter wspólnotowy, łączyły przynależenie mieszkańcom części i wspólne funkcje, które mają 

integrować wszystkich lokatorów. Jest to nowa interpretacja skandynawskiej typologii cohousing, która popularna była w 

latach 70. XX wieku. Instalacja w Pawilonie Nordyckim prezentuje pełnowymiarowy fragment pierwszego piętra projektu 

wspólnego mieszkania, który obejmuje trzy powiązane ze sobą strefy o różnym stopniu prywatności. Ściany i sufit 

instalacji zbudowane zostały z innowacyjnego systemu drewnianego, który składa się z litych desek świerkowych 

połączonych bukowymi kołkami. Elastyczny, a przy tym przyjazny środowisku, system modułowy jest łatwy w montażu 

i umożliwia przebudowy prywatnych i wspólnych struktur. Inspirowana bazyliką organizacja przestrzenna instalacji 

sprzyja kontemplacyjnej atmosferze, w której odwiedzający może zmysłowo i intuicyjnie odkrywać różne warstwy i 

narracje ekspozycji. 
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VI.118. Grimstad Library (projekt Helend & Hard) 

W parterze budynku znalazły się pomieszczenia przynależne Centrum Kultury z kawiarnią i 

pokojami administracji, a na wyższym poziomie jest niemal w całości otwarta przestrzeń czytelni. 

Charakterystycznym elementem widocznym zarówno w bryle, jak w aranżacji wnętrz jest 

harmonijkowy charakter fasady, gdzie poprzez skośny układ ścianek i przeszkleń obiekt z dwóch 

perspektyw ma inny odbiór. Drewniane fasady przechodzą płynnie w strop, którego sufit 

podwieszany składa się z listewek podkreślających jego załamania.  

 
VI.119. Grimstad Library (projekt Helend & Hard) 
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Czytelnia stanowi najważniejszy element organizacji przestrzennej obiektu, jak i realizowana 

jest w taki sposób, aby była przestrzenią wyjątkową. W przypadku Grimstad ze względu na 

realizację z wykorzystaniem istniejącej struktury projektanci zachowali tradycyjny słupowy 

charakter konstrukcji, ale w pozostałych dwóch obiektach konstrukcja została zrealizowana 

nieszablonowo, eliminując słupy w powierzchni czytelni. Oprócz oczywistej korzyści związanej z 

większą elastyczności aranżacji i użytkowania powierzchni koncepcje wyróżnia ich odbiór 

wizualny. Cechą wspólną realizacji jest wprowadzanie do wnętrz elementów obłych, które wynikają 

z obserwacji geometrii natury. Wyjątkowość formalna polega na inspiracji płynącej z lokalizacji 

budynku, bo każde miejsce jest inne, posiada odmienną specyfikę i potrzeby społeczne, co prowadzi 

do odmiennych efektów. 

Realizacja kolejnego obiektu, czyli biblioteki w Vennesla przyniosła Helend & Hard 

powszechne uznanie, a jej wnętrza są inspiracją dla projektantów, poszukujących nowych form 

wyrazu oraz dla odbiorców i wielbicieli architektury. Dzięki swojej nietypowej formie, ale również 

zachowaniu skali małego miasta biblioteka spełniła swoje założenia, bycia popularnym miejscem 

spotkań i nowym elementem tożsamości regionu. 

Biblioteka wypełnia pierzeję zabudowy małego placu miejskiego, a pod względem 

funkcjonalnym uzupełnia ofertę usług sąsiadujących obiektów domu komunalnego i Centrum 

Nauki. Ideą projektu było nie tylko zrealizowanie nowoczesnego obiektu kultury, ale budynku, który 

poprzez swoją formę i charakter wyrażał otwartość na odbiorcę. Projektanci postanowili uniknąć 

realizacji standardowo rozumianej elewacji frontowej, która byłaby barierą dla przechodnia, ale 

poprzez duże przeszklenie otwierają wnętrze, które w ten sposób staje się przedłużeniem placu 

miejskiego. Jednocześnie realizowane w kreatywny sposób, jako przestrzeni zarówno domowej, 

biorąc pod uwagę ciepły odcień drewna, jak i intrygującej, gdy zwrócimy uwagę na niemal 

futurystyczny w odbiorze charakter aranżacji.  

 
VI.120. Vennesla Library (projekt Helend & Hard) 

Podobnie, jak w przypadku Grimstad tak i tutaj wnętrze czytelni widoczne jest od wejścia 

niemal w całości i ma formę przejścia, a także wykorzystuje zróżnicowanie poziomów. Czytelnia 

zajmuje dwukondygnacyjną część niższego poziomu oraz wyższy, pod którego posadzką schowane 

zostały funkcje administracyjne.  

Poprzez główną fasadę, która w swojej formie przypomina origami zwracamy uwagę przede 

wszystkim na ekspresyjne ramy z drewna klejonego, które w organiczny sposób kształtują wnętrze. 

Miękkie linie słupów odginają się przy posadzce uzyskując dodatkowe przeznaczenie w postaci 

mebli na książki, czy siedzisk. Dzięki drewnianym pilastrom wnętrze jest jednoprzestrzenne i nie 

ma dodatkowych podparć, a przestrzeń pomiędzy zmienia się we wnęki, oferując intymne miejsce 

do czytania. Tego typu integracja konstrukcji i waloru funkcjonalnego jest rzadkością w przypadku 

analizowanych projektów. W efekcie uzyskana została oryginalna przestrzeń, która może budzić 

skojarzenia z wnętrzami statku kosmicznego. Słupy i belki zintegrowane są również z 

rozwiązaniami technicznymi, instalacjami klimatyzacyjnymi i oświetleniem. 

W kontraście do fasady frontowej i estetyki wnętrz, okładzina zewnętrzna pozostałych 

elewacji jest znacznie spokojniejsza. Są to ażurowe drewniane listewki, które ułożone pionowe 

osłaniają przegrodę i tradycyjne okna. 
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VI.121. Vennesla Library (projekt Helend & Hard) 

Samling – Sand City Library to nie tylko biblioteka, ale również oddział banku i apartamenty 

mieszkalne. Te trzy odrębne rodzaje funkcji zostały zamknięte w jednorodnej, przypominającej 

skamielinę formie, a jednocześnie ekspresyjnie odznaczają się w widoku fasad obiektu.  

Samling to norweskie słowo, które w tłumaczeniu oznacza zgromadzenie, a obiekt w idei 

twórców widziany był, jako dom literatury, wiedzy, gospodarki, ludzi, tradycji i historii. Koncepcja 

podkreślająca skupienie w jednym miejscu wielu funkcji i zarazem potrzeb społecznych sprawiła, 

że architekci postanowi zrealizować obiekt w formie organicznej, która również ma centralizujący 

charakter. Centralnym punktem rzutu jest obłe w formie atrium, które poprzez swoje przeszklenia 

nie tylko umożliwia dostęp pomieszczeń do światła naturalnego, ale również pozwala nawiązać 

kontakt wizualny pomiędzy funkcjami, które zostały rozdzielone pod względem organizacji 

przestrzennej. Połowę obiektu zajmuje biblioteka, a połowę oddział banku w parterze i apartamenty 

na piętrach. 
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VI.122. Samling – Sand City Library (projekt Helend & Hard) 

Wejście do biblioteki, podobnie, jak w przypadku Venessla zostało podkreślone dużym 

przeszkleniem, która pozwala zajrzeć do wnętrza budynku. Spoglądając na wnętrze można 

stwierdzić, że projektanci powrócili również to zasady budowania wnętrza poprzez miękkie formy 

drewnianych ram, które związane są z konstrukcją budynku, ale również w jego umeblowaniem.  

Zorganizowane na kilku poziomach wnętrze ma w idei również przypominać miejską uliczkę, 

stając się przestrzenią spotkań, spędzania czasu i wydarzeń kulturalnych, a poprzez schowane 

kameralne miejsca pomiędzy regałami książek oferować kameralne stanowisko do czytania. Jest to 

niemal taki sam punkt wyjścia, ale jego realizacja jest inna, jeszcze bardziej złożona i bogata w 

detal. Pokazuje to proces pracy biura, który polega na bazowaniu na własnych doświadczeniach, 

aby udoskonalać wcześniej wymyślone rozwiązania.  

Tak, jak w Venessla słupy miały charakter pilastrów, tak tutaj są to słupy odsunięte od 

elewacji, ale także posiadające zdobnicze belki z którymi tworzą jednorodny element – 

przypominają żebra. W przypadku projektu Sand City otwartej przestrzeni czytelni towarzyszy 

poprowadzona wzdłuż antresola, którą również charakteryzuje miękka forma.  
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Organizacja przestrzenna części biurowo-mieszkalnej oparta została o układ promienistych 

ścian, ale efekt wizualny tych przestrzeni widoczny jest w bryle budynku, szczególnie w obłych 

formach balkonów, które oplatają formę w części z apartamentami. Pozostałe elewacje mają 

charakter neutralny i są to ażurowe listewki. Zarówno wnętrza, jak i zewnętrze zostało zrealizowane 

w przeważającej większości z użyciem drewna, która jest w różnorodny sposób eksponowane.  

 

Przykłady bibliotek zrealizowanych przez Helen & Hard pokazują, że aby uzyskać większą 

dynamikę w odbiorze czytelni, a także zróżnicować jej funkcjonalność, projektanci wykorzystują 

motyw drogi. Użytkownik przechodzi przez czytelnię, która ma różne poziomy, a więc może się 

wspinać, przysiąść na schodkach amfiteatru, wejść w boczne pomieszczenia lub na antresolę. 

Pozwala to nadać przestrzeni indywidualność, a także umożliwić czytelnikowi znalezienie 

prywatności lub odwrotnie: integrację i spotkanie.  

Architekci często określają taką przestrzeń „salonem dla społeczności”, nawiązując do 

domowego nastroju, jaki chcą uzyskać, oraz relacji, jakie ta przestrzeń determinuje. Wybór drewna, 

jako budulca nie tylko struktury budynku, ale również jego tożsamości ma pokazać, że wybór 

materiału ma duży potencjał, jest niezwykle plastyczny, a przy tym ekologiczny i nie zawsze musi 

znacząco podnosić koszty inwestycji, biorąc pod uwagę uzyskane profity. W efekcie oferuje 

unikalne doświadczenia przestrzenne, których nie zastąpi żaden inny surowiec. Projektanci patrzą 

na drewno, zauważając jego efektywność konstrukcyjną i ekonomiczną, a nie jedynie estetyczną. 
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VII. WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ BIBLIOTE CZNA  

 

 

 

„Złe biblioteki budują kolekcje, dobre budują usługi, świetne budują społeczności” 227  

R. David Lankes   

 

 

 

1. Komponenty biblioteki 

Zmiany technologiczne i cywilizacyjne dotknęły przede wszystkim sposobu funkcjonowania 

bibliotek. Aby instytucji pozostawała współcześnie atrakcyjną przede wszystkim musiała 

zredefiniować swój sposób funkcjonowania. W miejscu czytelni, która kojarzyła się z ciszą                              

i spokojem pojawiły się otwarte i zróżnicowanie pod względem przeznaczenia otwarte przestrzenie. 

Wraz z poszerzeniem roli biblioteki, jako miejsca o szerszym działaniu kulturalno-socjalnym 

pojawiły się nowe pomieszczenia służące realizacji tych celów.  

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały komponenty, które składają się na nowy 

program funkcjonalnym instytucji, który łączy w sobie przede wszystkim funkcje biblioteki                               

i Centrum Kultury. Takie połączenie jest najczęściej spotykanym układem funkcjonalnym obiektu                  

i może być realizowanie w różnorodny sposób.  

 

 

 

 

                                                      

227 Autorskie tłumaczenie, R. David Laneks, nauczyciel akademicki, profesor w School of Library & Information Science 

at the University of South Carolina, dyrektor Katedry at Dominican’s Graduate School of Library & Information Science, 

wyróżniony w 2016 r. nagrodą za promocję bibliotekarstwa  Ken Haycock Award, przyznawaną przez American Library 

Association’s 
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Magazyny / archiwa. Zauważalny jest fakt, że wiele budynków rezygnuje lub znacząco 

ogranicza przestrzeń magazynową, skupiając się na wolnym dostępie w ramach czytelni, która 

stanowi centralną część obiektu.  

W przypadku mniejszych obiektów powierzchnia magazynowa jest niewielka, ale również 

przy większych zdarza się tak, że inwestor w sposób świadomy rezygnuje z przestrzeni archiwum, 

skupiając się na udostępnieniu niemal całego zbioru w otwartym dostępie. Przy decyzji o realizacji 

małej lub średniej biblioteki 228 odpowiednie wykorzystanie każdego m2 powierzchni użytkowej ma 

duże znaczenie i za istotniejsze dyrektorzy uznają przeznaczenie przestrzeni dla użytkownika 

minimalizując powierzchnie magazynu.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie (projekt Kucia Tyczyński Pracownia 

Architektoniczna) to mała biblioteka o zasięgu lokalnym, nie ma magazynu, wszystkie woluminy 

są udostępnione w ramach czytelni, a wykorzystując dostępną powierzchnię wprowadzono dużą i 

wysoką na dwie kondygnacje salę wielofunkcyjną oraz salki umożliwiające organizację 

dodatkowych zajęć. Dzięki temu obiekt spełnia oczekiwaną przez społeczność rolę miejsca spotkań 

i odbywania się regionalnych wydarzeń.  

Wielu inwestorów, budując swój obiekt, przewiduje zapas miejsca na półkach, uwzględniając 

przy tym tempo zakupów. Pojawią się jednak sytuacje, gdy magazyn księgozbioru jest w zupełnie 

innym budynku, specjalnie do tej funkcji przygotowanym. Jest to rozwiązanie niejednokrotnie 

korzystne, gdyż dzięki niemu biblioteka skupia się wokół powierzchni otwartej, a magazyn ‒ 

zamkniętej. W obu przypadkach właściwe jest inne podejście do konstrukcji, przegrody, wysokości 

kondygnacji w budynku.  

Przy realizacji bardzo dużego obiektu Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA 

Architects) podjęto już na etapie przygotowań do realizacji koncepcji nowej biblioteki decyzję, aby 

zbiory znajdowały się w drugim budynku w innej lokalizacji, a powierzchnię wypełniały tylko takie 

funkcje, które są ogólnodostępne. Ta decyzja wynikała z faktu, że prestiżowe usytuowanie budynku 

przy najważniejszym placu miejskim powinna być w całości wykorzystana dla społeczeństwa, a 

magazyny to dziś przestrzeń, którą można uznać za „martwą”. 

W przypadku największych inwestycji magazyny zajmują znaczną część kubatury i wówczas 

mogą zajmować kondygnację podziemną, ale nie równorzędnie wiele projektów przeznacza na 

magazyny wyższe piętra, a poziom piwnic przeznaczyć funkcjom socjalnym. Przykładami takich 

realizacją są Biblioteka Raczyńskich (projekt JEMS Architekci) i Public Library Birmingham 

(projekt Mecanoo).  

Przykład budynku Haus der Essener Geschichte (projekt Ahlbrecht Felix Scheidt Kasprusch) 

nowej kubatury przeznaczonej na archiwum w ramach przebudowy historycznego budynku 

Luisenschool. W istniejącej bryle znalazły się biblioteka publiczna, muzeum i sala audytoryjna, a 

nowa została zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem przechowywania wrażliwych 

zbiorów. Każde z pięter posiada zaawansowany system pomiaru temperatury, a wentylacja 

regulowana jest naturalnie, wykorzystując cyrkulację powietrza w ramach przegrody fasady. Tutaj 

warto spojrzeć w przyszłość, zakładając, że rozdział archiwum od biblioteki jest bardzo dobrą ideą, 

gdyż i tak trwa proces digitalizacji, co pozwala oszczędzić miejsce na magazyny, a budynki-archiwa 

traktować niemal muzealnie, jako pamiątki historii, a niekoniecznie używane na co dzień obiekty. 

Jest mnóstwo książek, które nie są w ogóle poszukiwanie, dlatego miejsce w archiwum wydaje się 

być dla nich właściwym.  

 

Foyer. Po wejściu do obiektu użyteczności publicznej zwykle znajdujemy się we foyer, czyli 

holu wejściowym z którego możemy przejść do kolejnych pomieszczeń. Jest to pomieszczenie, które 

ma służyć komunikacji, ale również ma charakter prestiżowy i może być widziane, jako wizytówka 

obiektu.  

                                                      

228 W odniesieniu do przyjętego przez autora podziału skali realizacji  
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W tradycyjnej bibliotece we foyer ustawione były katalogi, umożliwiające wyszukiwanie 

książek. Następnie zastąpiły je stanowiska komputerowe, ale ostatecznie i one zostały w wielu 

przypadkach zlikwidowane (stanowiska wyszukiwania elektronicznego widoczne są jeszcze w 

strefie wejściowej Miejskiej Biblioteki Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim, projekt Biuro 

Projektów Budownictwa Ogólnego Budopol).  

Współczesna przestrzeń biblioteczna może być dostępna od wejścia i pozbawiona barier. W 

dawniej budowanych obiektach pojawiały się bramki, które kontrolowały dostęp do głównej części 

biblioteki. W nowoczesnych obiektach system bezpieczeństwa związany jest ze stosowaniem 

nowych technologii np. radiowej RFID, co pozwala kontrolować miejsce książki. Nie ma więc 

potrzeby stosowania bramek i rozbudowanej kontroli użytkownika po wejściu do instytucji, jak to 

bywało wcześniej. Rejestracja odbywa się przez kartę biblioteczną. Wiele procesów jest już 

bezobsługowych i mobilnych.  

W strefie wejściowe popularne są np. książkomaty, które pozwalają bezobsługowo zwrócić 

książkę. Mogą one być ustawione również przed wejściem do budynku, lub w strefie dostępu 24 h, 

gdyż wówczas ich funkcja jest bardziej potrzebna, można zwrócić książkę poza godzinami pracy. 

II.2. Książkomaty, realizowane w Poznaniu z inicjatywy Biblioteki Raczyńskich.  

Zauważywszy, że aspekt ekonomiczny i przestrzeń czytelni jest najważniejsza, dyrektorzy 

świadomie rezygnowali lub ograniczali rolę foyer w strukturze budynku. We współczesnej 

bibliotece foyer nie stanowi już tak istotnego i czytelnego pod względem funkcjonalnym elementu. 

W przeważającej większości przypadków nie jest pomieszczeniem wydzielonym - to po prostu część 

czytelni odznaczająca się stanowiskiem informacji. Przykładem Middelfart The Culture Island 

(projekt Schmidt Hammer Lassen Architects), gdzie mebel recepcji jest częścią otwartej przestrzeni 

łączącej foyer z czytelnią, pozostaje przy tym elementem łatwym do identyfikacji wizualnej poprzez 

swoją formę i kolor żółty.  

W przypadku budynków, gdzie duże znaczenie miał czynnik ekonomiczny, projektanci 

wybierali prosty mebel recepcyjny, skupiając się na jego funkcjonalności. Przykładem wyposażenie 

i umeblowani w obiekcie Media Library and Cultural Centre w Lisses (projekt Barbotin + Gresham 

Architects). W realizacji Library w Anzin (projekt Dominique Coulon & Associés) meble recepcyjne 

wykonane zostały, jako element wizualnie powiązany z wykończeniem wnętrz, zachowując 

jednolicie białą stylistykę. Związek estetyki mebli ze stylem architektonicznym wnętrz cechują 

wiele koncepcji m.in. Public Library Dornbirn (projekt Dietrich | Untertrifaller Architekten + 

Christian Schmoelz Architekt), gdzie dominują beton i drewno, widoczne w wykończeniu wnętrz i 

mebli. W niewielkim obiekcie Médiathèque Corbie (projekt Béal & Blanckaert) mebel recepcji 

ustawiony jest w centralnej części rzutu, blisko wejścia do budynku. 

W niektórych większych bibliotekach lub łączących w sobie kilka stref funkcjonalnych 

można jeszcze mieć do czynienia z tradycyjnym foyer, jak w budynku OKE - ORTUELLA 

CULTURE HOUSE (projekt Aq4 arquitectura) z wydzielonym foyer z przejściem do sali 

wielofunkcyjnej, zaplecza lub wprost do znajdującej się na piętrze czytelni, czy Kunstencentrum 

ArtA’A w Aalter (projekt BASIL Architecture), gdzie biblioteka jest jedną z kilku funkcji 

wprowadzonych w budynku, a foyer pełni rolę integrującą jednocześnie rozdzielającej dostęp do 

nich. Jest to również miejsce w rodzaju poczekalni i punktu informacyjnego.  
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VII.3. Tradycyjny pod względem funkcjonalnym mebel recepcyjny w przestrzeni czytelni. 

Przykłady obiektów (od lewej) Media Library and Cultural Centre w Lisses (projekt Barbotin + 

Gresham Architects), Library w Anzin (projekt Dominique Coulon & Associés), Public Library 

Dornbirn (projekt Dietrich | Untertrifaller Architekten + Christian Schmoelz Architekt) 

 

 
VII.4. Middelfart The Culture Island (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) – foyer w 

obiekcie stanowi strefę wejściową, przestrzeń socjalną i czytelnię. Strefy rozróżnione są inną 

aranżacją meblową oraz kolorystyką. Stanowiska informacji określa kolor żółty, a miejsca socjalne 

czerwony 

Gdy budynek ma kilka kondygnacji i czytelnie znajdują się na wyższych piętrach, parter 

stanowi swego rodzaju rozległy foyer, często wraz z towarzyszącymi mu przestrzeniami handlowo-

usługowymi, najczęściej kawiarnią lub inną przestrzenią gastronomiczną. Wówczas idea foyer jest 

zasadna, gdyż ma ono założenie wprowadzenia użytkownika do budynku i zapoznanie z jego 

strukturą. Tak jest w przypadku Canada Water Library (projekt CZWG Architects), którego 

centralnym elementem rzutu jest spiralna klatka schodowa – widoczna od wejścia, powiązana 

funkcjonalnie i materiałowo z ladą recepcji i półkami na książki. Przestrzeni towarzyszy kawiarnia, 

która funkcjonalnie jest powiązana z placem publicznym przed budynkiem.  

Innym rozwiązaniem, często spotykanym w budynkach bibliotek jest realizacja foyer, jako 

przestrzeni wysokiej na dwie (lub nawet kilka) kondygnacje, co pozwala na wizualne powiązanie 

strefy wejściowej ze znajdującą się na piętrze czytelnią. Jest to również rozwiązanie dające 

możliwość realizacji atrakcyjnej i efektownej wizualnie przestrzeni (przykład Miejska Biblioteka 

Publiczna w Czechowicach Dziedzicach, projekt Susuł & Strama Architekci).  

Wysokie foyer może mieć dodatkowe znaczenie nie tylko dla ogólnego odbioru wnętrza, ale 

również umożliwiając organizację wydarzeń kulturalno-artystycznych. Inspirującą przestrzeń tego 

typu posiada The Hive – biblioteka w Worcester (projekt Feilden Clegg Bradley Studios), gdzie 

posadzka parteru umożliwia organizację wystaw, które można oglądać również z otaczającej 

przestrzeń galerii czytelni.  
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VII.5. Kunstencentrum ArtA’A w Aalter (projekt BASIL Architecture) – foyer z poczekalnią , jako 

strefa łącząca wejścia do kilku instytucji, mieszczących się w budynku.   

 

 
VII.6. Canada Water Library (projekt CZWG Architects) – lada recepcyjna znajduje się w strefie 

wejściowej na parterze budynku i jest poprzez rozwiązania architektoniczne połączona z obudową 

klatki schodowej, prowadzącej na piętra z czytelniami. Ilustrowany przekrój pokazuje podział na 

strefy funkcjonalne znajdujące się w strukturze budynku 

Strefa gastronomiczna. Większość współcześnie realizowanych obiektów publicznych 

uwzględnia w swoim programie funkcjonalnym powierzchnię na usługi gastronomiczne. Przestrzeń 

ta ma duże znaczenie w przypadku bibliotek, poszerzając ich społecznych charakter, oferując 

miejsce spotkań, ale również mogąc wykorzystać ją użytkowo, organizować w jej ramach spotkania 

autorskie, warsztaty itp. Tak, jak w przeszłości budynki bibliotek były obiektami pod względem 

wizerunku hermetycznymi, zamkniętymi w swoich czterech ścianach, tak dziś prezentują oblicze 

otwarte i dostępne. Kawiarnie i restauracje nie są więc przeznaczone jedynie na użytkowników 

instytucji, ale są otwarte dla wszystkich.  

Zebrany materiał badawczy pokazuje, że kawiarni nie posiadają głównie mniejsze biblioteki. 

W przypadku średnich i większych inwestycji ta idea jest realizowana w różnorodny sposób, jako 

przestrzenie wydzielone lub część foyer, a nawet czytelni.  

W zależności od potrzeb instytucji i możliwości technicznych są to wydzielone 

pomieszczenia lub aranżacje w ramach otwartej przestrzeni foyer lub czytelni. Popularnym 

rozwiązaniem jest połączenie kawiarni z innym działem czytelni, najczęściej jest to dział czasopism, 

co jest wygodne dla użytkownika, który może, siedząc z kawą, poczytać gazetę. Wraz ze wzrostem 

skali realizacji usługa może być większa, obejmująca np. bistro lub restaurację, które zajmuje 

znaczną część rzutu, albo nawet posiada osobną bryłę.  

Często spotykaną lokalizacją kawiarni jest przykład w City Library Heidenheim (projekt Max 

Dudler), gdzie przestrzeń jest wydzielona, ale łatwo dostępna z foyer budynku, a jednocześnie 

otwarta na przynależny budynkowi plac z którego posiada dodatkowe wejście. Wówczas może 

funkcjonować niezależnie od tego, czy instytucja jest czynna. Poprzez atrakcyjną ofertę i aranżację 

może również samo w sobie przyciągać klientów.  
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Kawiarnię w ramach otwartej przestrzeni foyer można znaleźć w budynku South Shields 

Library – National Centre for the Written Word (projekt Faulkner Browns Architects), gdzie 

przestrzeń konsumpcyjna posiada atrakcyjny widok na nabrzeże, a przy tym jest widoczna z góry z 

galerii czytelni. Rzadziej spotykanym rozwiązaniem jest lokalizacja kawiarni w centrum czytelni, 

bez dostępu do ściany zewnętrznej, co pokazuje przykład budynku Library, Game Library & 

Municipality Administration w Spiez (projekt Bauzeit architekten), jednocześnie strefa ta, jak i inne 

wydzielenia w bibliotece odbywają się jedynie poprzez przeszklone ścianki.  

W przypadku realizacji LA BIB – Dunkerque Library (projekt D’HOUNDT+BAJART 

Architects & Associates), architekci od początku wiedzieli, że po wejściu do budynku kawiarnia 

powinna stanowić pierwszą dostępną dla użytkownika przestrzeń oraz że powinna to być przestrzeń 

efektowna wizualnie. Jest to więc swego rodzaju foyer budynku, odznaczający się od czytelni 

poprzez inne wykończenie wnętrz.  

W budynku City Library Rottenburg (projekt harris + kurrle architekten bda) kawiarnia 

znajduje się na parterze i jest dostępna zarówno z foyer budynku z którym połączona jest składaną 

szklaną ścianką, jak i bezpośrednio z zewnątrz wykorzystując przesuwne okna. Sala ma charakter 

wielofunkcyjny. Jest w niej regał z czasopismami. Poprzez kotary wzdłuż ścian pomieszczenia 

można przesłonić nie tylko przeszklenia, ale również bar i zamienić przestrzeń na strefę spotkań, 

czy innych wydarzeń kulturalno-artystycznych.  

 

VII.7. Przykłady przestrzeni kawiarnianej w ramach aranżacji strefy wejściowej. Przykłady 

obiektów (od lewej)  LA BIB – Dunkerque Library (projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & 

Associates), Grimstad Library (projekt Helen & Hard) 

W przypadku obiektu hybrydowego przestrzeń gastronomiczna może mieć jeszcze większe 

znaczenie i bardziej rozbudowaną funkcję lub stanowi przestrzeń wspólną dla wszystkich funkcji w 

budynku. Wśród bibliotek są takie w których restauracja stanowi ważny element funkcji, działający 

niezależnie od biblioteki.  

De Drukkerij – Nijmegen Public Library (projekt EVA architecten) to przebudowa budynku 

drukarni na obiekt łączący funkcje restauracji i biblioteki, gdzie w parterze obok strefy wejściowej 

znajduje się przestrzeń restauracji, która jednocześnie przez lokalizację w dawnej hali, poprzez 

swoją wielkość może być wykorzystywana na cele kulturalno-artystyczne. Aranżacji restauracyjnej 

towarzyszą regały na książki.  

Duża i działająca niezależnie powierzchnia restauracji jest częścią dużego obiektu 

hybrydowego Huis Ban Eemnes (projekt Moederscheim Moonen Architects), będąc przedłużeniem 

foyer budynku. W Deichman Library w Oslo (projekt Atelier Oslo, Lund Hagem) kawiarnia z 

restauracją zajmuje fragment parteru, odznaczony jednocześnie osobną bryłą, wychodzącą wzdłuż 

placu strefy wejściowej pięciokondygnacyjnego budynku.  

W obiekcie Mediathek Veterans Park w Tbilisi (projekt Laboratory of Architecture #3), który 

zlokalizowany jest w parku miejskim, kawiarnia została umieszczona w osobnej bryle, która 

połączona jest z główną poprzez łącznik. Dzięki takiemu rozwiązaniu, poprzez okrągły kształt rzutu 

i wykończenie z wykorzystaniem drewna jest ściśle związana z otaczającą przyrodą.  
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VII.8. Rozbudowana przestrzeń gastronomiczna w budynku De Drukkerij – Nijmegen Public 

Library (projekt EVA architecten) 

 
VII.9. Restauracja, która jest autonomiczną funkcją, jednocześnie stanowi część czytelni w obiekcie 

Huis Ban Eemnes (projekt Moederscheim Moonen Architects) 

Czytelnia. Czytelnia stanowi główną przestrzeń biblioteki. Na przestrzeni wieków (od 

momentu odejścia od systemu trójdzielnego, na rzecz wolnego dostępu do półek) procent 

powierzchni czytelni względem całej dostępnej przestrzeni biblioteki wzrastał, a zmniejszeniu 

ulegały pomieszczenia magazynowo obsługowe.  

Każda biblioteka posiada kilka działów czytelni związanych z rodzajem udostępnianych 

zbiorów (w przypadku mniejszych wystarczający jest podział na dział czasopism, ogólny i dziecięcy, 

a przy średnich i większych bibliotekach katalogowanie jest zróżnicowane tematycznie i wiekowo) 

i tak, jak w dawnych budynkach znajdowały się one w osobnych pomieszczeniach tak współcześnie 

umieszczane są w ramach jednej otwartej przestrzeni (tzw. open space).  

Wydzielone pomieszczenia czytelni w przypadku analizowanego materiału badawczego 

zdarzają się sporadycznie (przykładem budynek Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, 

projekt P.A. NOVA SA). Rezygnacja z wydzielania wynika z nowego wizerunku instytucji, jako 

miejsca spotkań i wypoczynku, ale jest również wynikiem analizy ekonomicznej. Brak wydzielania 

pomieszczeń to brak dodatkowej komunikacji, a więc zysk powierzchni użytkowej dla głównej 

funkcji, co ma duże znaczenie w każdej bibliotece, niezależnie od jej wielkości.  

Idea otwartej przestrzeni (z ang. open space) zdominowała myślenie o współczesnej 

przestrzeni budynków publicznych i szczególnej znaczenie ma w przypadku biblioteki. Wynika ona 

z podejścia symbolicznego, które podkreśla dostępność i otwartość instytucji, ale również z pobudek 

praktycznych, gdyż łatwy jest wówczas dostęp do regałów.  

Po upowszechnieniu koncepcji wolnego dostępu do półek nie zmieniano zasadniczego 

podejścia do tej kwestii, natomiast rozwijały się sposoby prezentacji woluminów oraz dokonywały 

się zmiany w aranżacji meblowej. 

Swoboda w kształtowaniu współczesnej czytelni jest duża i ograniczona jedynie podejściem 

dyrektorów instytucji, budżetem inwestycji, czy kreatywnością projektanta. Niektóre z bibliotek, jak 

Viana do Castello Public Library (projekt Alvaro Siza) zachowują nobliwy charakter instytucji i 

pozostają tradycyjne w podejściu do funkcjonalności i wizualności przestrzeni, inne zmieniają ją w 

sposób indywidualny.  
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VII.10. Różnorodne aranżacje przestrzeni czytelni w ramach idei otwartej przestrzeni. Przykłady 

obiektów (od lewej)  Baiona Public Library (projekt Murado & Elvira Architects), Plassen Cultural 

Center w Molde (projekt 3XN Architects), La Source – Library w Le Bouscat (projekt atelier 

d’architecture King Kong) 

VII.11. Organizacja przestrzenna czytelni wielokrotnie uwzględnia antresole. Przykłady obiektów 

(od lewej)  Turku City Library (JKMM Architects), Samling – Sand City Library (projekt Helen & 

Hard), Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte) 

W przypadku większych budynków czytelnie znajdować się mogą na różnych 

kondygnacjach, ale zachowując jednoprzestrzenny i otwarty charakter. Ich powiązanie wizualne 

może być realizowane poprzez wycięcia w stropie. Ta idea może być realizowana w bardzo 

różnorodny sposób np. poprzez czytelnię, która we fragmencie ma wysokość dwóch (lub kilku w 

zależności od koncepcji) kondygnacji, a kolejny jej poziom ma charakter antresoli (przykład wnętrza 

City Library Turku, projekt JKMM Architects), lub wysoka przestrzeń czytelni znajdzie się w 

centrum rzutu budynku (przykład wydzielonej czytelni otoczonej galerią z kolejnymi czytelniami w 

budynku Research Library w Hradec Králové, projekt Projektil Architekti).  

To w jaki sposób wyglądały czytelnie uzależnione było od potrzeb użytkownika. Ówczesne 

biblioteki skupione na wypożyczalniach posiadały czytelnie wypełnione rzędami regałów, które 

dominowały w przestrzeni, a stanowiska czytelnicze stanowiły pojedyncze biurka ustawione bliżej 

okna lub okazjonalnie zsunięte ze sobą. Podobne aranżacje znajdują się jeszcze w niektórych 

współczesnych obiektach, jak np. w Centrum Kultury Suchy Las (projekt PERSPEKTYWA biuro 

architektoniczne). Współcześnie aranżacje reagują na potrzeby odbiorcy o wiele bardziej 

dynamicznie. Ze względu na oczekiwania wielofunkcyjności stopniowo pojawiały się miejsca 

zarówno do pracy indywidualnej, jak i wspólnej, a także w miejscu standardowych biurek z 

krzesłami wprowadzano meble o charakterze wypoczynkowym (przykładem nowoczesna aranżacja 

niewielkiej czytelni w budynku Médiatheque de Monterblanc, projekt Studio 02). Dalsza ewolucja 

to jeszcze dalej idące zróżnicowanie aranżacji związane z poszerzeniem ról społecznych instytucji.  
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Otwarta przestrzeń czytelni pozwala elastycznie podejść do aranżacji, przesuwać meble i 

zmieniać układ funkcjonalny np. tworząc miejsce spotkań lub przeprowadzenia warsztatów. Plan 

czytelni, pozostając otwarty, umożliwia swobodne podziały tematyczne, dostosowane do rodzaju 

zasobów, wieku użytkownika czy charakteru przestrzeni. W ramach tych podziałów każda z 

przestrzeni może być aranżowana indywidualnie, a granica między nimi zaznaczona zmianą 

wykończenia posadzki, ścian itp. lub poprzez przegrody meblowe (kolorystyczne wydzielenie 

przestrzeni spotkań w czytelni Terrasson’s Library, projekt Architecture Patrick Mauger).  

 
VII.12. Zróżnicowanie mebli w ramach aranżacji czytelni. Przykłady obiektów (od lewej)  Public 

Library Zoersel (projekt OMGEVING Architecture), Médiathèque Jean-Pierre-Vernant w Chelles 

(projekt Atelier Novembre Architecture) 

Najbardziej efektowne czytelnie to te, które posiadają autorski i indywidualny pomysł na 

estetykę wnętrz, często powiązaną z formą architektoniczną budynku. Wówczas powstaje przestrzeń 

wyjątkowa, wyróżniająca się na tle pozostałych obiektów. Takie podejście widoczne jest na 

przykładzie realizacji Samling – Sand City Library (projekt Helen & Hard), gdzie czytelnia 

przybiera formę przejścia nawiązującego do miejskiej uliczki z różnicą poziomów posadzki i 

antresolą wzdłuż. Jeszcze dalej idzie projekt wnętrz Deichman Library w Oslo (projekt, Atelier Oslo, 

Lund Hagem), gdzie czytelnia znajduje się na kilku poziomach w ramach jednej wysokiej kubatury. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może znaleźć dla siebie kameralne miejsce, ale nadal 

pozostaje w jednej dużej przestrzeni. Z kolei budynek Puzzle – Médiathèque w Thionville (projekt 

Dominique Coulon & Associés) wyróżnia inspirowana biofilią obła forma budynku, która widoczna 

jest również we wnętrzu z charakterystycznymi bryłami kryjącymi sale i sztucznymi wyspami 

nadające całości oryginalnego wyrazu i poszerzające wypoczynkowy charakter czytelni. 

 

Strefa dziecięca. Podział tematyczny czytelni może być różnorodny i wykonywany 

odmiennie w zależności od przyjętej przez dyrektora instytucji koncepcji, ale jedną z przestrzeni, 

która znajduje się w każdej bibliotece, jest wydzielona strefa dla dzieci. To już nie tylko wyznaczona 

półka z książkami dla dzieci i mniejsze w skali meble do siedzenia. Może to być przestrzeń 

wydzielona osobnym pomieszczeniem lub wyznaczona w ramach otwartej przestrzeni czytelni.  

W przypadku większych obiektów może znajdować się w specjalnie zaprojektowanym do 

tego celu skrzydle budynku lub na osobnej kondygnacji. W większości projektów tzw. kącik 

dziecięcy to kreatywna i angażująca przestrzeń, która łączy w sobie naukę z zabawą.  

Współcześnie dużą wagę przykłada się do rozwoju dziecka i stąd ważne jest budowanie go w 

oparciu o stymulującą aranżację, uwzględniającą różnorodne meble oraz wykorzystując potencjał 

kolorów, geometrii i faktur. W kontraście do minimalistycznych i spokojnych wnętrz czytelni, 

przejście do kącika dziecięcego może być równocześnie przejściem do miejsca zupełnie innego, 

wielobarwnego i ekstrawertycznego. Przy tym projektowanie go jest okazją do stworzenia tzw. 

wnętrza we wnętrzu, w innej skali i odniesieniu. W ramach tej aranżacji pojawiają się sztuczne 

pagórki, mini domki, kolorowe łąki, place zabaw, zjeżdżalnie i wiele innych autorskich rozwiązań. 
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VII.13. Różnorodna aranżacja strefy dziecięcej. Przykłady obiektów (od lewej)  Médiatheque de 

Monterblanc (projekt Studio 02), Pierre Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier d’architecture 

King Kong), LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) 

Wspomnianym przykładem działania związanego ze skalą i kolorem jest przykład kącika 

dziecięcego w budynku LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & 

Roos architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo). Wydzielona w ramach otwartej przestrzeni strefa 

obejmuje meble na książki, które przypominają przybory ze szkolnego piórnika oraz regały w formie 

przeskalowanych tomów książek z otworami przez które można przechodzić, lub w nich siedzieć.  

Oryginalne podejście do strefy dla dzieci widoczne jest w obiekcie Puzzle – Médiathèque w 

Thionville (projekt Dominique Coulon & Associés), którego cechą charakterystyczną jest 

komponowanie formy architektonicznej i przestrzeni wewnętrznej w oparciu o miękkie, opływowe 

formy. Tak jest też ze strefą dla dzieci, które zrealizowana jest w ramach otwartej przestrzeni 

widoczna poprzez uformowane i podkreślone zmianą wykończenia sztuczne pagórki w posadzce. 

Okalają one jedną z brył, kryjącą w sobie przestrzeń sali dla dzieci, którą projektanci określili 

przestrzenią opowieści – posiada ona niewielkie audytorium, wyłożone miękkim dywanem, a jej 

charakterystyczną cechą jest różowy kolor pokrywający wszystkie przegrody i meble.  

 
VII.14. Rozbudowa przestrzeń dziecięca w budynku Puzzle – Médiathèque w Thionville (projekt 

Dominique Coulon & Associés) 

Strefa pracownicza. Zmiany cywilizacyjne i technologiczne wpłynęły również na zmiany w 

sposobie funkcjonowania bibliotek od strony pracowniczej. Bezobsługowość i mobilność wielu 

procesów bibliotecznych sprawiła, że strefa pracownicza mogła zostać zminimalizowane i 

współcześnie obejmuje jedynie podstawowy program podobny do wielu innych instytucji 

publicznych, obejmujący pokoje biurowe i socjalno-sanitarne w ilości niezbędnej do zapewnienia 

funkcjonowania placówki. Mogą to być zarówno pokoje gabinetowe w układzie korytarzowym, jak 

w ramach przestrzeni otwartej, która jest popularnym rozwiązaniem biurowym.  

Przykład przeznaczenia dla pracowników osobnej kondygnacji biurowej w budynku Public 

Library w Estaminet (projekt Richard Schoeller Architectes), gdzie powierzchnia została podzielona 
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na różnej wielkości pokoje w zależności pod potrzeb instytucji, jednocześnie w przyszłości możliwe 

są zmiany funkcjonalne i przebudowa pomieszczeń.  

Wielkość strefy uzależniona jest od wielkości budynku. W przypadku mniejszych budynków 

jest to najczęściej zespół kilku pokoi z zapleczem sanitarno-socjalnym (przykład Biblioteka gminnej 

w Rokietnicy, projekt Dominik Banaszak). Przy bardziej rozbudowanym programie pokoi jest 

więcej (w zależności od działu biblioteki) i wprowadzane są sale spotkań oraz dodatkowe 

pomieszczenia socjalne dla pracowników (przykład Multicultural Centre w Isbergues, projekt 

Dominique Coulon & Associés).  

Zebrany materiał badawczy pokazuje, że mogą one być wizualnie powiązane z czytelnią 

(przykład budynku Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois, projekt Béal & Blanckaert), jak 

również wydzielone w osobnej części lub kondygnacji budynku (przykład budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Opolu, projekt Architop).  

 

Strefa multimedialna. Budynki bibliotek kojarzą się nadal z regałami wypełnionymi 

drukowanymi książkami, ale współczesne instytucje coraz większy nacisk kładą na oferowanie 

dostępu do multimediów.  

Znaczenie strefy multimedialnej, jej wielkość i charakter jest zależny od przyjętej przez 

placówki koncepcji i roli budynku. Mediateki z założenia miały skupiać się na zbiorach 

multimedialnych, ale nadal funkcjonują w tradycyjnej formule. Strefa multimedialna pojawia się w 

wyznaczonych fragment czytelni, zarówno w formie wydzielenia poprzez meble, zmiany rozwiązań 

wykończeniowych, jak i wykorzystując elementy przesuwne – zarówno kotary, tekstylne lub z 

tworzyw sztucznych, jak i ścianki składane.   

 
VII.15. Stanowiska komputerowe w otwartej przestrzeni czytelni. Przykłady obiektów (od lewej)  

Public Library Zoersel (projekt OMGEVING Architecture), Zaventem Cultural Center and Library 

– De Factorij (projekt ebtca architectem & Archiles architecten), De Krook – Ghent Library (projekt 

RCR Arquitectos, Coussée & Goris Architecten) 

Wzorcowym przykładem takich działań jest budynek Médiathèque l’Alpha w Angoulême 

(projekt loci anima), gdzie architekci przyjęli zasadę, aby każdy dział lub strefę funkcjonalną 

wydzielać kolorystycznie, a przy tym wprowadzać indywidualne rozwiązania estetyczne, 

obejmujące zarówno meble, jak i wykończenie powierzchni.  

W przypadku strefy multimedialnej dobrane meble podkreślają charakter funkcjonowania tej 

przestrzeni, skupiając się na swobodzie i relaksie. Podobną zasadę można zauważyć w innych 

projektach np. w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu (projekt AIM Architekci), gdzie strefa 

multimediów odznacza się kolorem niebieskim, który pokrywa mebli i fragmenty wykończenia 

posadzki i ścian.  

Jeśli przyjąć, że fizyczność książki wraz z meblem w którym się znajduje podkreśla tzw. 

klimat biblioteki, tak w przypadku nośnika cyfrowego jest taki efekt trudniejszy do uzyskania. Duże 

znaczenie ma aranżacja poprzez meble, podkreślając np. wypoczynkowy charakter miejsca.  
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Aranżacja Sopoteki (projekt Sikora Wnętrza) obejmuje kilka działów udostępniania zbiorów, 

ale definiuje je poprzez autorskie nazwy stref. W ten sposób strefa multimediów realizowana jest w 

obszarze strefy muzycznej i dziecięcej, zauważając, że z dostępu do nowych mediów korzystają 

teraz najmłodsi, a także charakter tej przestrzeni wpasowuje się w świat dziecięcy. Autonomiczność 

wizualna obu stref podkreślona została przez wprowadzenie zielonej, nawiązującej do trawy 

wykładziny dywanowej.  

 
VII.16. Strefa multimedialna, jako przestrzeń o odznaczającej się identyfikacji funkcjonalnej i 

wizualnej. Przykłady obiektów (od lewej) Sopoteka (projekt Sikora Wnętrza), City Library 

Rottenburg (projekt harris + kurrle architekten bda), Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu (projekt 

AIM Architekci) 

Pokoje pracy cichej. Sposób użytkowania bibliotek i ich charakter zmieniały się na 

przestrzeni lat. W dawnych obiektach czytelnie były miejscami ciszy, współcześnie ten rygor nie 

jest już tak przestrzegany, a wiele zależy od podejścia konkretnej instytucji. Otwarta przestrzeń 

czytelni ma podstawową wadę, Jest tam słabsza akustyka, co przy idei otwartości i umożliwieniu 

spotkań grupowych niedaleko indywidualnych stanowisk czytelniczych, może stanowić dla 

niektórych użytkowników dyskomfort, utrudniać im skupienie. Stosowane są rozwiązania z 

panelami i meblami, które wydzielą stanowiska nauki, choć nadal nie będzie to spełniająca swoje 

przeznaczenie przegroda akustyczna.  

Powstają również specjalne meble z wprowadzonymi systemowymi obudowami 

akustycznymi, jednak jest to półśrodek (przykład mebla wydzielającego miejsce pracy cichej w 

ramach aranżacji Sopoteki, projekt Sikora Wnętrza). Dlatego w programie funkcjonalnym pojawiają 

się niewielkie pokoje pracy cichej, które przeznaczone są dla jednej lub dwóch osób, oferując 

miejsce skupienia.  

Pokoje pracy cichej mają charakter pracy czasowej, więc nie wymagają dostępu do światła 

naturalnego, ale mile widziany jest taki dostęp, podniesiony jest wówczas komfort ich użytkowania. 

Pomieszczenia wyposażone są w biurko i fotel, posiadają dostęp do mediów, są odpowiednio 

wygłuszone, najczęściej posiadają przeszklenia, aby były wizualnie powiązane z czytelnią. Poprzez 

swoją odrębność mogą być kreatywnie wykorzystane przez projektantów. Mogą być ukryte, lub 

wyeksponowane i widoczne w przestrzeni przez swoją odrębną estetykę.  

 

Sale spotkań. Poszerzenie roli społecznej biblioteki sprawiło, że w przestrzeni czytelni obok 

stanowisk do pracy indywidualnej pojawiły się również miejsca sprzyjające pracy w grupie, 

spotkaniom towarzyskim i biznesowym, czy prezentacjom multimedialnym.  

Sale spotkań najczęściej towarzyszą czytelniom, ale są również przykłady, gdzie wejście do 

nich zlokalizowane z foyer budynku. Niestandardowym przykładem jest budynek Ballyroan Public 

Library w Dublinie (projekt Box Architecture) którego ideą jest przecinająca cały rzut oś w formie 

ogólnodostępnego przejścia z którego użytkownik może dostać się do wszystkich funkcji w obiekcie 

m.in. sal spotkań i głównej czytelni.  
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Sale spotkań mogą być realizowane poprzez aranżacje meblowe wydzielone w ramach 

otwartej przestrzeni, ale ze względu na lepszy komfort użytkowania najczęściej są to różnej 

wielkości i kształtu wydzielone ścianami pokoje. W obiekcie ARhus Knowledge Center w Roeselare 

(projekt BURO II & ARCHI+I) możemy zaobserwować różnego rodzaju wydzielenia zarówno 

przez przeszklone ścianki, jak i poprzez kotary.  

Ściany wydzielające sale posiadają odpowiednio dobraną akustykę, a ze względu na 

powiązanie wizualne z czytelnią są w wielu przypadkach przeszklone. Mile widziany z punktu 

widzenia komfortu użytkowania, chociaż niewymagany przepisami jest dostęp do światła 

naturalnego. Podobnie, jak w przypadku czytelni odbiór wizualny sal jest okazją do kreatywnych 

działań projektanta. Są one wyposażone w tradycyjny stół z fotelami lub posiadają swobodną 

aranżację – w zależności od przeznaczenia i przyjętej koncepcji. Od strony technicznej posiadają 

dostęp do mediów, telewizora lub rzutnika. Przykładem tradycyjnie rozwiązanej sali jest pokój w 

budynku Pierre Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier d’architecture King Kong).                                

W niektórych projektach sale spotkań posiadają zaplecze gospodarcze i mogą w nich odbywać się 

warsztaty i zajęcia praktyczne. Przykładem zespół sal w Centrum Kultury Suchy Las (projekt 

Perspektywa Biuro Architektoniczne), gdzie są wykorzystywane na zajęcia dla dzieci.  

Niestandardowe podejście do sali spotkań pod względem funkcjonalności i estetyki widoczne 

jest w budynku LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo), gdzie sale spotkań są bardzo zróżnicowane pod 

względem charakteru. Są zarówno tradycyjne ze wspólnym stołem, jednocześnie nieszablonowo 

wykończone regałami, które pokrywają ściany i sufit, jak i znajdujące się na niewielkim audytorium, 

lub o swobodniejszym charakterze z kanapami i pufami, wydzielone kotarą z kolorowych frędzli.  

VII.17. Sale spotkań, jako wydzielone ścianami stałymi pomieszczenia. Przykłady obiektów (od 

lewej) LA BIB – Dunkerque Library (projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates),  

Pierre Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier d’architecture King Kong), LocHal – Tilburg 

Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos architectenbureau, Inside Outside, 

Mecanoo) 

VII.18. Miejsca spotkań w ramach otwartej przestrzeni czytelni, wydzielane w inny sposób np. 

poprzez kotary. Przykłady obiektów (od lewej) Terrasson’s Library (projekt Architecture Patrick 

Mauger), ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & ARCHI+I), Alexis de 

Tocqueville w Caen (projekt OMA, Barcode Architects)  
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Sale wielofunkcyjne. Aby przyjąć funkcje Centrum Kultury program bibliotek został 

rozbudowany o sale wielofunkcyjne. Umożliwiają one wykorzystywanie budynku na cele 

artystyczne tj. spektakle teatralne, koncerty muzyczne, ale również na organizację spotkań, 

konferencji, warsztatów, ćwiczeń itp. Ich rozmiar związany jest ze skalą realizacji i celem działania 

instytucji. Sale wielofunkcyjne to przeważnie jednoprzestrzenne sale z płaską podłogą, wyższe niż 

standardowe pomieszczenia np. obejmują dwie kondygnacje. Przyjmuje się, że uwzględnienie sali 

wielofunkcyjnej, nawet małych rozmiarów jest już obowiązkowym wymogiem każdej instytucji.  

Pomieszczenia często stanowią centralny element rzutu biblioteki i są łatwo dostępne z 

przestrzeni foyer lub z komunikacji ogólnej. Chociaż nie wymagają dostępu światła, to często 

posiadają przeszklenia lub okno, aby wykorzystywać światło dzienne w przypadku odbywania w 

nich warsztatów i innych zajęć. Jednocześnie ważna jest możliwość całkowitego wyciemnienia w 

przypadku prezentacji multimedialnych. Przykładem sala w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Opolu, projekt Architop, która jest doświetlona światłem naturalnym i ma dostęp do tarasu.  

Podobne założenie cechuje koncepcja Public Library w Estaminet (projekt Richard Schoeller 

Architectes), gdzie sala wielofunkcyjna znalazła się w osobnej, odznaczonej również innym 

wykończeniem formie architektonicznej, posiada dostęp do światła poprzez osłonięte ażurowymi 

panelami okna, a z foyer powiązana jest funkcjonalnie i wizualnie poprzez szerokie przeszklenie. 

Sala posiada dostęp do magazynu.  

Poprzez właściwe zastosowywanie okładzin i elementów akustycznych oraz elastycznych i 

mobilnych instalacji, a także rozwiązań technicznych, w szczególności elektrotechnicznych, 

teletechnicznych i oświetleniowych, pozwalają w różny sposób wykorzystać przestrzeń 

(przykładem przestrzeń wielofunkcyjna w La Source – Library w Le Bouscat, projekt atelier 

d’architecture King Kong). W mniejszych bibliotekach zakres rozwiązań jest mniejszy (przykład 

sali w budynku Miejskiej Biblioteki Publiczne w Czarnym Borze, projekt ISBA Grupa Projektowa).  

Wraz ze wzrostem skali inwestycji sale również zyskują na dodatkowych rozwiązaniach. 

Mogą np. posiadać składane trybuny, które można magazynować i rozkładać w razie potrzeby, 

tworząc niewielkie audytorium. Największe sale mogą mieć możliwość dodatkowego podziału, 

dzięki zastosowaniu mobilnych przegród. 

 
VII.19. Sale wielofunkcyjne z płaską podłogą w mniejszych budynkach. Przykłady obiektów (od 

lewej) Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu 

(projekt 55 Architekci), Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu (projekt Architop) 

W przypadku niektórych projektów podejście do sali wielofunkcyjnej nie jest standardowe, 

jak w przypadku Library Nordvest w Kopenhadze (COBE). Bryła budynku składa się z kompozycji 

kilku nałożonych na siebie prostopadłościanów, a sala znajduje się w najwyższym z nich. Zajmuje 

całą kondygnację, posiada dostęp do toalet i zaplecza oraz ma techniczny charakter, pozwalając 

użytkownikom na większą ingerencję w jej przegrody, dostosowując do realizacji różnych celów. W 

obiekcie Maranello Library (projekt Arata Isozaki, Andrea Maffei) sala ma charakter otwartej 

przestrzeni wielofunkcyjnej, która znajduje się w podziemiu budynku. Przestrzeń posiada własny 

zespół toalet i dostęp do magazynu. W swoim standardowym sposobie wykorzystania w połowie 

jest zajęta przez strefę multimediów, a w połowie przez aranżację z fotelami i ekranem, 

umożliwiając prezentacje multimedialne.  
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Médiathèque w Colombes (projekt Brenac & Gonzalez & Associés) biorąc pod uwagę 

potrzeby lokalnej społeczności posiada w swoim programie kilka sal, realizowanych w różny 

sposób, odmiennej w formie i lokalizacji. Główna największa przestrzeń znalazła się na parterze 

budynku z dodatkowym wejściem z placu publicznego wzdłuż elewacji budynku. Nie posiada ona 

dostępu do światła naturalnego. Dwie pozostałe usytuowane zostały na ostatniej kondygnacji 

budynku oraz powiązane funkcjonalnie z tarasami, jednym widokowym, a drugim kameralnym, 

który wzbogaca funkcjonalność sali. Górne sale najczęściej są użytkowane dla zajęć fizycznych np. 

ćwiczeń pilates czy jogi.  

VII.20. Sale wielofunkcyjne z płaską podłogą i rozbudowanymi instalacjami technicznymi. 

Przykłady obiektów (od lewej) Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama we Wrocławiu (projekt 

ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski + Grupa Synergia), La Source – Library w Le 

Bouscat (projekt atelier d’architecture King Kong), Lendrick Community Center (projekt HUB)  

Sale audytoryjne. Biblioteki przyjmując funkcje Centrum Kultury uwzględniają w swoim 

programie sale wielofunkcyjne, a niektóre z nich wprowadzają w ich miejsce sale audytoryjne, czyli 

posiadające stałą trybunę i scenę. Sale takie są spotykane w budynkach bibliotek o bardziej 

zdefiniowanym przeznaczeniu oraz założeniu realizacji celów kulturalno-artystycznych.  

Pomieszczenia wyróżniają się zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi (biorąc pod 

uwagę aspekty akustyczne, elektrotechniczne i oświetleniowe) dedykowanymi funkcjom 

konferencyjno–widowiskowym. Mogą to być nadal sale umożliwiające różne przeznaczenie (co jest 

możliwe poprzez kompromisową elastyczność rozwiązań technicznych), ale również o konkretnej 

funkcji wiodącej, takiej jak teatr, kino czy koncert (niektóre funkcje wymagają nagłośnienia, a inne 

akustyki dostosowanej dla widowiska mówionego).  

Zebrany materiał badawczy pozwala wyróżnić dwie tendencje we wprowadzaniu sal 

audytoryjnych. Są to mniejsze sale gdzie trybuna umożliwia wygodnie użytkowanie, ale nie ma 

specjalistycznych rozwiązań technicznych. Trybuna obejmuje ok 100 osób, sala posiada najczęściej 

jedno wejście i nie ma zdefiniowanej sceny. Przykładem sale w Médiathèque Anzin (projekt 

Dominique Coulon & Associés) oraz w Mont de Marsan Mediatheque (projekt Archi5).  

Obiekty przyjmujące funkcje Centrum Kultury, albo hybrydowe często w swoim programie 

skupiają się w większym stopniu na wprowadzeniu komfortowej w użytkowaniu sali, jak pokazuje 

przykład Plassen Cultural Center w Molde (projekt 3XN Architects). Sala znajduje się w centrum 

rzutu i jest najważniejszym pomieszczeniem budynku, którego ideą powstania było nie tylko 

zapewnienie nowoczesnego obiektu bibliotecznego, ale również zaprojektowanie przestrzeni dla 

organizacji corocznego festiwalu jazzowego. Sala posiada audytorium dostępne z dwóch poziomów, 

galerię, która może również służyć obsłudze technicznej oraz scenę z zapleczem. W pzypadku 

Mediateki w Tychach chociaż funkcją wiodącą pozostje biblioteka, to sala przez swoją wielkość 

przyciąga zupełnie innych odbiorców, zainteresowanych odbywającymi się w niej wydarzeniami. 

Są również przykłady, gdy w obiekcie znajduje się kilka sal o różnym przeznaczeniu, jak w 

przypadku House for Books and Blues w Notodden (projekt Børve Borchsenius Arkitekter and 

Askin / Lantto Arkitekter AS), gdzie ze względu na wielofunkcyjny charakter budynku istotne były 

osobne przestrzenie umożliwiające odbywanie się koncertów, organizację wystaw i seanse kinowe.  
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VII.21. Sale audytoryjne o charakterze uniwersalnym i mniejszej kubaturze najczęściej towarzyszą 

średniej wielkości inwestycjom, rozbudowując ich socjalno-kulturalny charakter. Przykłady 

obiektów (od lewej) Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5), Kunstencentrum ArtA’A w 

Aalter (projekt BASIL ARCHITECTURE), Médiathèque Lisses (projekt Barbotin + Gresham 

Architects) 

 
VII.22. Sale audytoryjne o charakterze widowiskowo-muzycznym. Przykłady obiektów (od lewej) 

Plassen Cultural Center w Molde (projekt 3XN Architects), Mediateka w Tychach (Atelier Loegler 

Architekci), Médiathèque Jean-Pierre-Vernant w Chelles (projekt Atelier Novembre Architecture) 

W kilku obiektach funkcja audytoryjna jest znacznie bardziej rozbudowana, Są to budynki 

hybrydowe, które łączą w sobie funkcje biblioteczne z teatralnymi. Przykładem De Factorij – 

Cultural Center and Library w Zaventem (projekt ebtca architecten & archiles architecten), gdzie 

duża kubatura sali w kształcie muszli odznacza się w bryle budynku i obejmuje podwójne 

audytorium i rozbudowaną scenę z zapleczem oraz uwzględnia technologię teatralną. Oprócz 

głównej sali zaprojektowane zostały sale towarzyszące, wielofunkcyjna dla 350 osób, taneczna dla 

150 osób oraz garderoby i pomieszczenia obsługi. Foyer sali obejmuje przestrzeń gastronomiczną i 

stanowi łącznik pomiędzy strefą teatralną, a biblioteczną.  

 
VII.23. Budynek Library of Birmingham (projekt Mecanoo) jest autonomiczną pod względem 

funkcji bryłą, a jednocześnie rozbudową Repertory Theatre w ramach której odrestaurowana została 

główna sala teatralna (zdjęcie po lewej) oraz wprowadzona dodatkowa sala wielofunkcyjna z 

audytorium na 300 osób, zamknięta w prostopadłościennej kubaturze (zdjęcie po prawej).  
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VII.24. Budynek De Factorij – Cultural Center and Library w Zaventem (projekt ebtca architecten 

& Archiles architecten) łączy w sobie przestrzenie teatralne, kulturalne i biblioteczne. Centrum 

obiektu jest duża sala teatralna, której towarzyszy sala wielofunkcyjna 

Rozbudowany program funkcjonalny posiada budynek KRONA - Knowledge and Cultural 

Centre w Kongsberg (projekt Mecanoo) w którym znalazły się nowe pomieszczenia dydaktyczne i 

laboratoria techniczne dla Buskerud University College i Tinius Olsen Technical Vocational College 

z techniczną biblioteka uniwersytecką oraz instytucje ogólnodostępne: biblioteka publiczna, kina, 

urzędy miejskie i sala teatralna. Przestrzeń czytelni zajmuje część przestrzeni wspólnej, 

jednocześnie łączy ze sobą większość funkcji. Sala teatralna posiada audytorium na 600 miejsc, a 

poprzez swoje rozwiązania architektoniczno-techniczne ma mieć wielofunkcyjny charakter 

umożliwiając komfortowe odbywani się różnych wydarzeń m.in. spektakli teatralnych, koncertów i 

konferencji. Umożliwia to korekta akustyki poprzez regulację okładzin ściennych i foteli. 

 

Amfiteatr. Wiele bibliotek zrealizowanych w XXI w. w swoim rzucie posiada amfiteatr. 

Popularność tego elementu w przestrzeni bibliotecznej jest związana zarówno z jego znaczeniem 

funkcjonalnym, jak i aspektem wizualnym, nadającym wnętrzu wrażenia otwartości i atrakcyjności.  

Amfiteatr może być efektownym sposobem na pokonanie różnicy poziomów w budynku, a 

jednocześnie jest miejscem do siedzenia. We foyer może pełnić rolę miejsca spotkań, a dzięki swojej 

szerokości powiązać wizualnie poziomy biblioteki. Przykładem amfiteatry w budynkach OKE - 

ORTUELLA CULTURE HOUSE (Aq4 arquitectura) i De Krook w Ghent (projekt RCR Arquitectos, 

Coussée & Goris Architecten). Wprowadzony w czytelni jest przedłużeniem przestrzeni 

czytelniczej, pozwala na relaks, rozmowę, jak również umożliwia odbywanie się większych 

spotkań, czy konferencji.  

W taki sposób wykorzystane są amfiteatralne schody w budynku City Library Seinäjoki 

(projekt JKMM Architects), gdzie stają się łącznikiem pomiędzy niższą i wyższą częścią biblioteki, 

ale zyskują również funkcję wypoczynkową podkreśloną wprowadzeniem na stopnie miękkich 

siedzisk. W budynku Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte) amfiteatr to 

zaledwie dwa stopnie siedzisk, ale zastosowanie ich pozwala zniwelować różnice poziomów 

uwzględniając topografię terenu, a przy tym wizualnie wyróżnić wewnętrzną strefę czytelniczą, 

uzyskując jej kameralny i przyjemny odbiór.  

Amfiteatralne schody w swojej formie i charakterze dają projektantom duże pole do 

kreatywnego działania. Geometria całego elementu, sposób potraktowania stopnic, zabawa ich 

formą, rola materiału i koloru – wszystko to pozwala uzyskać indywidualne rozwiązanie, 

pozwalające wyróżnić się przestrzeni biblioteki.  

W przypadku LA BIB – Dunkerque Library, projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & 

Associates) w kontynuacji inspirowanego biofilią pomysłu na projekt wnętrz, amfiteatr zyskuje obłą 

formę, zintegrowaną wizualnie z posadzką, a kubatura kryje w sobie sale spotkań i multimedialną.  

Realizacja LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) jest przebudową jednego z istniejących 

poprzemysłowych obiektów, zachowując charakter fabrycznej hali w której centrum znalazła się 
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kompozycja kilku amfiteatrów, różniących się formą i wykończeniem, a także uwzględniające różne 

potrzeby funkcjonalne. Całe założenie może pomieścić do tysiąca użytkowników.  

Mniejsze amfiteatry, jako meble użytkowej pojawiają się również, jako niezależnie elementy 

meblowe ustawione w ramach aranżacji czytelni, wzbogacając jej funkcjonowanie o przestrzeń 

umożliwiającą organizacją spotkań. Mogą również z powodzeniem być atrakcyjnym elementem w 

strefie dla dzieci. Przykłady amfiteatrów w kąciku dziecięcym w obiektach Pierre Veilletet Library 

w Bordeaux, (projekt atelier d’architecture King Kong) i Fyyri – Kirkkonummi City Library (projekt 

JKMM Architects).  

Oryginalne podejście do idei amfiteatru widoczne jest w budynku Culture House Eemhuis w 

Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects), gdzie architekci w tarasowej formie 

zaprojektowali całą przestrzeń czytelni. Na szerokich spocznikach schodów zorganizowane zostały 

przestrzenie czytelnicze z półkami i miejscami do siedzenia. Amfiteatr w Dokk1 Aarhus (projekt 

Schmidt Hammer Lassen Architects) ma szczególne znaczenie i nazywany jest przez architektów 

tzw. rampą medialną, która składa się z pięciu platform, dedykowanym różnym aktywnościom: 

wystawom, grom, warsztatom, czytaniu i wydarzeniom. 

VII.25. Schody amfiteatralne są popularnym rozwiązaniem łączącym kondygnacje budynku, a przy 

tym stanowiąc dodatkową przestrzeń socjalną. Przykłady obiektów (od lewej) LocHal – Tilburg 

Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos architectenbureau, Inside Outside, 

Mecanoo), City Library Seinäjoki (projekt JKMM Architects), przypadku LA BIB – Dunkerque 

Library, projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates) 

 
VII.26. Amfiteatr, jako dodatkowa przestrzeń wykorzystywana w organizacji przestrzennej 

budynku. Przykłady obiektów (od lewej) Médiathèque Andrée Chedid w Tourcoing (projekt 

D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates), Deichman Library w Oslo (projekt Atelier Oslo, 

Lund Hagem), Dokk1 Aarhus (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) 

Przestrzeń biblioteczna w XXI w. skupiona jest przede wszystkim na idei otwartości. Pomimo 

funkcjonalnych podziałów, wynikających z organizacji przestrzennej w wielu przypadkach jest to 

otwarta, rozległa powierzchnia. W zależności od skali realizacji może to być open space niewielkiej 

filii bibliotecznej, jak i cała kondygnacja dużej kubatury. Oba przypadki cechuje widoczne w 

projektach podejście do realizacji idei szeroko pojmowanej otwartości i dostępności. Zmienił się 

również wizualny charakter przestrzeni, która podobnie jest w odbiorze swobodna i relaksacyjna. 

Stąd w ramach komponentów składających się na aranżację powierzchni pojawia się większe 

zróżnicowanie mebli, ale również rozwiązania nieszablonowe. Takim są amfiteatry, które mają 

szansę być nie tylko miejscem funkcjonalnym, wpisującym się w kutlrualno-artystyczny wizerunek 

nowoczesnych instytucji, ale również dającym duże pole do kreatywności dla projektanta. Pokazują 

to liczne przykłady.  
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2. Charakterystyka przestrzeni bibliotecznej 

Wygląd i funkcjonalność otoczenia, w którym żyje człowiek, ma istotny wpływ na jego 

samopoczucie. Jest to szczególnie istotne w przestrzeni bibliotecznej, która spełnia współcześnie 

kilka ról, będąc miejscem do nauki i studiowania, ale również do wypoczynku i relaksu, a także 

spotkań i integracji. Pogodzenie tych wielu funkcji w ramach jednej przestrzeni jest najważniejszym 

elementem podczas opracowania projektu wnętrz przestrzeni bibliotecznej. 

 

Uniwersalne wytyczne w zakresie projektowania przestrzeni bibliotecznej229: 

 funkcjonalność przestrzeni względem potrzeb odbiorców 

 uwzględnienie zasad ergonomii 

 różnorodność mebli względem ich przeznaczenia 

 wprowadzania materiałów pod kątem ich jakości i walorów estetycznych 

 właściwa identyfikacja wizualna 

Otwarta przestrzeń jest przejrzysta i pozwala intuicyjnie się po niej poruszać. Pozwala 

również powiązać wizualnie kilka stref czytelni, jednocześnie umożliwiając im zachowanie 

odrębności, dzięki innej aranżacji meblowej. Otwartość ułatwia dostęp do informacji, jak i miejsc 

obsługowych, sanitariatów, punktu ksero, części wspólnych i innych pomieszczeń przynależnych 

bibliotece. Biblioteka powinna być atrakcyjna, aby przyciągać uwagę, jednocześnie stwarzać 

przestrzeń, w której użytkownik dobrze się będzie czuł. Jest to możliwe poprzez stosowane 

rozwiązania estetyczne, materiały, kolory, meble. Układ mebli powinien brać pod uwagę 

podstawowe zasady ergonomii. Na komfort użytkowania ma również wpływ dostęp do światła 

naturalnego, ale i uwzględnienie sztucznego, którego efekt będzie zbliżony do naturalnego. 

Współcześnie, biorąc pod uwagę tempo zmian cywilizacyjnych, bardzo istotną cechą przestrzeni 

staje się jej elastyczność, a więc podatność na zmiany. W przypadku małych pomieszczeń pozwala 

ona na reorganizację, umożliwiając wielofunkcyjne użytkowanie przestrzeni. W przypadku dużych 

obiektów potencjał elastyczności prowadzi do uzyskania mobilności w przestrzeni, zmieniając jej 

charakter. W uzyskaniu elastyczności i wielofunkcyjności pozwalają rozwiązania modułowe w 

postaci ruchomych ścian działowych, przegród meblowych czy mebli. Czytelnia może zmienić się 

w miejsce spotkań, prezentacji multimedialnych czy warsztatów. Wybierając meble, należy zwrócić 

uwagę na ich funkcjonalność lub wielofunkcyjność, trwałość i estetykę, ale również brać pod uwagę 

zdrowie użytkownika i wpływ na środowisko. Współcześnie istnieje wiele firm oferujących 

produkty wykończeniowe do wnętrz, tapety, wykładziny, okładziny, meble, które spełniają normy, 

propagują ekologiczne postawy, posiadają stosowne certyfikaty.  

Współczesna technologia umożliwia realizację najodważniejszych i, wydaje się, nierealnych 

wizji architektonicznych. Na tym polu również przestrzeń biblioteczna przestała być sprowadzana 

jedynie do prostego pomieszczenia na planie prostokąta. Zarówno kształt wnętrz, jak i ścian 

działowych, sufitów czy nawet posadzek, może być różnorodny. W ślad za nowoczesnymi 

elewacjami, we wnętrzach pojawiają się elementy organiczne, które są nowością w przestrzeni 

bibliotecznej. Miękkie formy widoczne są w obrysie powierzchni, ścianach, posadzkach, suficie, 

podkreślając inspiracje przyrodą.  

 

 

 

                                                      

229 Opracowane przez autora na podstawie wniosków z zebranego materiału badawczego 
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Główne cechy współczesnej aranżacji przestrzeni bibliotecznej230: 

 otwartość - zróżnicowana funkcjonalnie i wizualnie przestrzeń z wolnym dostępem do książek 

 szeroko rozumiana dostępność i brak wykluczeń (w tym uwzględniając potrzeby osób z 

ograniczeniami fizycznymi i umysłowymi) 

 czynnik wow - atrakcyjność wizualna, kreatywność i oryginalność 

 czynniki psycho-fizyczne - wygoda i komfort użytkowania 

 podatność na zmiany - elastyczność i wielofunkcyjność w sposobie aranżacji 

Światło. W przypadku estetyki i specyfiki wnętrz duże znaczenie ma światło. Współczesną 

zasadą projektowania bibliotek jest duży dostęp do światła naturalnego, jednocześnie uwzględniając 

możliwość jego filtrowania, co pozwala ograniczyć przegrzewanie się pomieszczeń i zmiękczyć 

wpadające promienie słońca. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań kontrolujących dostęp 

światła naturalnego znajdują się niniejszej pracy w rozdziale 4.1 Specyfika elewacji bibliotek.  

Historyczne czytelnie przywodzą obraz spowitych półmrokiem długich wnętrz z rzędem 

stanowisk czytelniczych z małą lampką przy biurku. We współczesnej aranżacji czytelni przestrzeń 

jest jasna i przejrzysta, oświetlona przede wszystkim światłem naturalnym, a gdy zapada zmrok 

sztucznym, którego natężenie jest najbardziej zbliżone do naturalnego. Jest to główne oświetlenie 

przestrzeni, które może być uzupełnione o dodatkowe, które ma charakter dekoracyjny. Projekt 

oświetlenia ma w przypadku bibliotek bardzo duże znaczenie, gdyż światło ma istotny wpływ na 

efektywność pracy i komfort użytkowania obiektu. 

Oprócz standardowego dostępu do światła naturalnego oraz wprowadzenia opraw sztucznych 

w wielu projektach pojawiają się świetliki, które oferują miękkie i rozproszone światło. Świetliki 

obok dostarczenia światła mogą również stać się charakterystycznym elementem wystroju wnętrz, 

a nawet stać się elementem ich tożsamości.  

Przykładem obiekt Médiathèque De La Madeleine (projekt Tank Architects), który jest 

rozbudową budynku historycznego. Aby dostosować obiekt do współczesnych potrzeb projektanci 

powiększyli istniejące okna, a główną czytelnię zdecydowali się umieścić w nowej kubaturze, 

całkowicie przeszklonej. Jednocześnie biorąc pod uwagę rozpiętość przestrzeni, aby aranżacja 

pozostawała doświetlona wprowadzili w suficie świetliki. Ich forma wpisana została w oryginalny 

charakter stropu, który składa się z opartych na kształcie trójkąta modułów. Oprawy oświetleniowe 

nie zwracają już tak dużej uwagi i są to okrągłe oprawy typu downlight, które w swobodnym 

układzie pokrywają nieregularne formy sufitu.  

Podobne założenie, jak w Madeleine można spotkać w budynku Pierre Veilletet Library w 

Bordeaux (projekt atelier d’architecture King Kong), gdzie projektanci również zdecydowali się, 

aby nad czytelnią znalazła się efektowny sufit, podkreślający moduł konstrukcji i zwracający uwagę 

nietypową, trójwymiarową formą ściętych ostrosłupów. W ściankach niektórych z tym „kominów” 

znalazły się przeszklenia doświetlające wnętrze. Oprawy sztuczne mają charakter liniowy i zostały 

wprowadzone podkreślając siatkę modularną.  

Oryginalne podejście do realizacji świetlików jest widoczne w obiekcie The Hive – Worcester 

Library (projekt Feilden Clegg Bradley Studios). Najbardziej charakterystycznym elementem 

budynku są stożkowe pokryte miedzianą blachą formy, które oprócz pełnienia roli estetycznej, mają 

również funkcję doświetlenia wnętrz, a także stanowią naturalną wentylację.  W jednym ze stożków 

została również ukryta strefa pracy cichej. Podobna idea przyświecała koncepcji rozbudowy 

Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (projekt JEMS Architekci), gdzie czytelnie zlokalizowane na 

środkowych piętrach budynku zostały doświetlone poprzez przechodzące przez wyższe piętra z 

magazynami otwory.  

                                                      

230 Opracowane przez autora na podstawie wniosków z zebranego materiału badawczego 



313 

 

VII.27. Świetliki, jako dodatkowe doświetlenie przestrzeni czytelni, równocześnie podkreślające 

estetykę wnętrz na przykładzie Pierre Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier d’architecture 

King Kong) 

Efektownym przykładem wykorzystania świetlików jest obiekt Deichman Library w Oslo 

(projekt Atelier Oslo, Lund Hagem). Jest to bardzo duża w skali inwestycja, która posiada 5 

kondygnacji nadziemnych o zróżnicowanym programie funkcjonalnym. Obok formy, którą 

wyróżnia efektowne nadwieszenie ostatniego piętra budynek wyróżnia idea dotycząca sposobu 

doświetlenia przestrzeni wewnątrz. Bryła budynku została wykonana w systemie podwójnej fasady, 

przeszklenia i osłony z paneli o ograniczonej przezierności. W stropodachu wprowadzono trzy duże 

świetliki. Aby światło dotarło również do niższych poziomów w każdym ze stropów pojawiają się 

otwory, które zostały przesunięte względem siebie z założeniem stworzenia tzw. kominów światła, 

sięgając trzech głównych stref funkcjonalnych na parterze.  

Analizując budynki bibliotek pod względem oświetlenia należy zauważyć, że w kilku 

projektach pojawia się dach szedowy. Jest to typ dachu o formie zygzaka, który stosowany był 

przede wszystkim w obiektach fabryk, oferując równomierne doświetlenie dużej przestrzeni hal 

pracowniczych. Idea otwartej przestrzeni współczesnej czytelni nie jest tak odległa, a więc tego typu 

podejście do jej doświetlenia jest wyborem bardzo dobrym. Przykładem budynki Allerød Library 

and Culture Centre w Lillerød (projekt Primus Arkitekter) i Alberta Péreza Baró Library w Montbau 

(projekt Oliveras Boix Arquitectes). W Public Library Zoersel (projekt OMGEVING Architecture) 

forma budynków jest również pochodną idei dachu szedowego.  

VII.28. Dach szedowy, jako rozwiązanie łączące funkcjonalność i estetykę na przykładzie Allerød 

Library and Culture Centre w Lillerød (projekt Primus Arkitekter) 

Pomocne w przypadku doświetlenia przestrzeni odsuniętych na znaczną odległość od okien 

są atria. Podobnie, jak w przypadku świetlików mogą one nie tylko umożliwić doświetlenie wnętrz, 

ale również być elementem znaczącym w odbiorze wizualnym przestrzeni. W wielu projektach atria 

są dodatkową przestrzenią czytelni lub miejscem spotkań o większym potencjale socjalnym.  

Przykładem obiekt Girona Public Library (projekt Corea & Moran Arquitectura) w którym 

atria podkreślają tożsamość przestrzeni czytelni. Architekci zdecydowali, aby fasady od zewnątrz 

były przesłonięte poliwęglanowymi panelami, ograniczając dostęp światła, a przeszklić elewacje 

atriów, które w swojej aranżacji uwzględniają zieleń w postaci ogrodów wertykalnych i drzewa.  
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W przypadku Dokk1 Aarhus (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) powierzchnia 

kondygnacji była tak duża, że wymagała atriów, a jednocześnie wokół nich architekci zbudowali 

organizację przestrzenną biblioteki. Miejsca, gdzie są otwory podkreślają ważne socjalne 

przestrzenie.  

Bryła budynku Grândola’s Library and Municipal Archive (projekt Matos Gameiro 

Arquitectos + Pedro Domingos Arquitectos) odznacza się minimalistycznym i introwertycznym 

charakterem od zewnątrz. Najważniejszą przestrzenią jest duży dziedziniec, który jest kameralnym 

placem i częścią obsługi komunikacyjnej obiektu.  

Podobna idea jest zauważalna w organizacji przestrzennej obiektu Ramon Bosch de Noya 

Library w Sant Sadurní d’Anoia (projekt taller 9s arquitectes) w którym fasady zewnętrzne są 

osłonięte żaluzjami, a szerokie przeszklenia znajdują się w elewacjach dużego dziedzińca, który jest 

zarówno czytelnią, jak i miejscem spotkań.  

W budynku Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5) atrium ma większe znaczenie 

wizualne poprzez obłą formę, która jest kontrastem dla prostopadłościennej i modularnej bryły.  

 
VII.29. Atria umożliwiają dostęp światła naturalnego do wnętrz, a zielone zagospodarowanie 

wzbogaca odbiór wizualny przestrzeni. Przykład Girona Public Library (projekt Corea & Moran 

Arquitectura)  

Sztuczne oświetlenie ma największe znaczenie w momencie w którym nie ma już dostępu 

światła słonecznego, umożliwiając dalsze funkcjonowanie obiektu. W wielu przypadkach jest 

jednak używane również w ciągu dnia, gdyż jego znaczenie jest współcześnie znacznie szersze i 

związane z komfortem użytkowania obiektu. Dla biblioteki ma kluczowe znaczenie, gdyż jest to 

funkcja skupiona wokół czytania, a więc światło projekt oświetlenia powinien być poprzedzony 

analizę natężenia światła oraz zróżnicowany względem przeznaczenia miejsc, które mają oświetlać. 

Podkreślają nie tylko funkcję, ale również geometrię przestrzeni. Od strony wizualnej są dobrane 

zgodnie z wybranym stylem w jakim realizowana jest estetyka wnętrz. Mogą pozostawać zupełnie 

neutralne i niewidoczne lub odwrotnie – być mocno eksponowane dla podkreślenia przestrzeni.  

Wiele realizacji współczesnych bibliotek posiada oświetlenie, które jest uniwersalne, biorąc 

pod uwagę obiekty użyteczności publicznej. Wówczas mamy do czynienia z sufitem podwieszanym 

wykonanym z płyt GK lub systemowych rozwiązań paneli mineralnych, stalowych itp. W ich 

moduły wpisane są oprawy oświetleniowe, przeważnie wpuszczane klastry lub okrągłe downlighty. 

Przykładem jednolity sufit z okrągłymi oprawami wpuszczanymi w obiektach Maranello Public 

Library (projekt Andrea Maffei Architects + Arata Isozaki) i Toy and Media Library La Ferté-

Bernard (projekt Philippe Fichet Architectes) oraz systemowy, sufit kasetonowy w budynkach 

Plassen Cultural Center w Molde (projekt 3XN Architects) i Bibliothèque Alexis de Tocqueville w 

Caen (projekt OMA, Barcode Architects) sufit kasetony został wykonany z blachy stalowej w 

kontynuacji industrialnej stylistyki wnętrz czytelni. Panele są ażurowe, co pozwoliło wprowadzić 

oświetlenie ponad nimi. Światło przedostając się poprzez otwory jest jednocześnie zmiękczone.  

W projektach, które realizowane są w inspiracji stylami skandynawskim i industrialnym 

architekci zrezygnowali z wprowadzania sufitów podwieszanych i pozostawili widocznymi strop, 

izolacje, instalacje i inne elementy technologiczne budynku. Wówczas oprawy oświetleniowe 

wpisują się w tą estetykę. Jednocześnie takie rozwiązanie może prowadzić do odmiennych efektów, 

co pokazują konkretne przykłady.  
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W obiektach ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & ARCHI+I) i 

Kunstencentrum ArtA’A w Aalter (BASIL ARCHITECTURE) atutem stropu są widoczne belki, 

pomiędzy którymi wprowadzone zostało oświetlenie. W przypadku Terrasson’s Library (projekt 

Architecture Patrick Mauger) podwieszane moduły wysp akustycznych oraz listwy oświetleniowe 

współgrają z charakterem aranżacji biblioteki. W miejscach, gdzie są regały, a instytucja ma 

tradycyjny charakter oświetlenie i wyspy podkreślają modularny rytm. Gdy aranżacja ma inne, 

socjalne przeznaczenie wyspy mają obłe formy oraz posiadają kolor, a oprawy ułożone są w 

swobodny, chaotyczny sposób.  

Wiele projektów bibliotek posiada nieregularny, organicznym układ płaszczyzn składający 

się na sufit czytelni. Tego typu rozwiązania nadają przestrzeni dynamizmu, ale są także okazją do 

ich różnorodnego oświetlenia. Zagięcia płaszczyzn pozwalają w różny sposób wprowadzić 

promienie słońca do wnętrza. 

Światło nie tylko poprawia wówczas komfort użytkowania, ale także podkreśla geometrię 

przestrzeni. Wówczas oprawy sztuczne są wycofane na dalszy plan. Najczęściej są to proste oprawy 

typu downlight, które pozostają swobodnie rozrzucone na płaszczyznach sufitu. Takie rozwiązanie 

widoczne jest w budynkach Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte), 

Médiathèque w Colombes (projekt Brenac & Gonzalez & Associés) i Puzzle – Médiathèque w 

Thionville (projekt Dominique Coulon & Associés).  

Oryginalne podejście do wprowadzenia światła sztucznego widoczne jest w koncepcji 

oświetlenia sufitu w budynku Médiathèque Anzin (projekt Dominique Coulon & Associés) o 

rzeźbiarskiej, przypominającej origami formie. Te skojarzenia odczuwalne są również we wnętrzu.  

W zagięciach płaszczyzn sufitu pojawiają się przeszklenia, ale także podkreślające różne kierunki 

oprawy liniowe. W obiekcie City Library Seinäjoki (projekt JKMM Architects) betonowy, 

organiczny pod względem formy strop nadaje tożsamości wnętrzu. W jego geometrię wpisane są 

zarówno świetliki, jak i różnego rodzaju oprawy, zarówno wpuszczane, jak i zwieszane, liniowe, jak 

i reflektorki – w zależności od przeznaczenia miejsca rzutu. Podobna idea widoczna jest w specyfice 

sufitu w Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois (projekt Béal & Blanckaert).  

W LA BIB – Dunkerque Library (projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates) 

projektanci mieli ograniczoną możliwość wprowadzenia przeszkleń, gdyż obiekt jest przebudową 

historycznego muzeum, a więc funkcji dla której dostęp do światła naturalnego nie był istotny. Duże 

znaczenie miało więc odpowiednie opracowanie projektu oświetlenia sztucznego. Dobrane lampy 

kontynuują przyjętą i widoczną w estetyce wnętrze stylistykę inspirowaną biofilią oraz skupioną na 

bieli i pastelowych kolorach, jako akcentach skupionych wokół posadzki i mebli. Lampy są więc 

zróżnicowane względem miejsca ich lokalizacji, posiadają białą kolorystykę i miękkie formy, co 

wzmacnia całościowy wizerunek biblioteki.  

Przeciwwagą dla neutralnego wprowadzania opraw oświetleniowych jest ich ekspozycja oraz 

idea zróżnicowania opraw względem przeznaczenia. Pod tym względem wyróżnia się koncepcja 

LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos architectenbureau, 

Inside Outside, Mecanoo), która zakładała wprowadzenie biblioteki do przemysłowej hali. 

Projektanci założyli, aby wnętrze zostało zrealizowane w kontynuacji industrialnego charakteru 

obiektu i ten kierunek kontynuuje dobór opraw oświetleniowych. Jednocześnie w zależności od 

miejsca, czy to jest przestrzeń otwarta, socjalna, czy spotkań wprowadzone zostały różne lampy, 

które nie stanowią spójnej całości.  

Przy realizacji Médiathèque l’Alpha w Angoulême (projekt loci anima) mimo, że był to nowy 

obiekt podobnie, jak w Tilburgu architekci zakładali inspirację stylem industrialnym i daleko idące 

zróżnicowanie przestrzeni. W efekcie aranżacja biblioteki składa się z kilku stref, które podkreślone 

zostały odmiennymi kolorami, doborem innych mebli i rozwiązań wykończeniowych, a co za tym 

idzie odmiennych opraw, zarówno liniowych, jak i zwieszanych, mniej lub bardziej interpretujących 

przemysłowy charakter przestrzeni.  
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Przy koncepcjach, które posiadają jednoznaczny autorski wyraz, podobnie jest realizowany 

projekt oświetlenia. Lampy są wówczas wykorzystywane do podkreślenia np. mebli, czy innych 

elementów wykończeniowych. Przykładem jest budynek Vennesla Library (projekt Helen & Hard), 

który wyróżnia nietypowa konstrukcja oparta na drewnianych żebrach o opływowej formie. W ślad 

za nią poprowadzone zostały pasy oświetlenia. Tak, jak w wielu przypadkach oświetlenie jest 

wyłączone w ciągu dnia, tak w przypadku tego obiektu jest ono elementem pełnego odbioru 

wizualnego instytucji.  

 
VII.30. Oprawy oświetleniowe w aranżacji przestrzeni bibliotecznej podkreślają estetykę wnętrz. 

Przykłady obiektów (od lewej) Médiathèque Bourg la Reine (Pascale Guédot Architecte), 

Kunstencentrum ArtA’A w Aalter (BASIL ARCHITECTURE), Médiathèque l’Alpha w 

Angoulême (projekt loci anima) 

Rola światła, zarówno naturalnego, jak i sztucznego w projektowaniu budynków bibliotek 

jest niezwykle istotna. Funkcja ta wymaga stworzenia odpowiednich warunków psycho-fizycznych 

dla odbiorcy, a światło jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na komfort 

użytkowania budynku. Odpowiednio zaprojektowane systemy fasad, uwzględnienie w projekcie 

atriów i świetlików, a także specjalistycznie opracowana koncepcja dla sztucznego oświetlenia 

przekładają się również na odbiór wizualny obiektu. W wielu przypadkach zastosowane rozwiązania 

stają się elementem identyfikacji obiektu i podnoszą jego jakość.  

 

Meble. Czytelnie są tzw. sercem każdej bibliotek i zawsze były ściśle związane z ich funkcją, 

a więc skupione wokół regałów na książki i stanowisk czytelniczych. Dopiero w ostatniej dekadzie 

XX wieku dosyć mocno widoczne zaczęły być zmiany ról i charakteru funkcjonowania instytucji, 

które przełożyły się na poszerzenie specyfikacji oraz zróżnicowania wyposażenia i umeblowania. 

Współczesne czytelnie to już nie tylko miejsca do czytania lub nauki, ale również spotkań w grupie, 

prowadzenia zajęć i warsztatów oraz szeroko pojętej działalności kulturalno-artystycznej. W 

strukturze biblioteki pojawiły się również rozbudowane przestrzeni kawiarni oraz różnego rodzaju 

sale spotkań i prezentacji. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia wyposażenie ma więc 

odmienny charakter, nierzadko podkreślając przez to odrębność funkcjonalną. Meble pozostają 

podporządkowane ergonomii, a więc bezpieczeństwu i wygodzie korzystania, ale mogą również być 

istotnym elementem identyfikacji wnętrza. 

Współczesna przestrzeń biblioteczna ma charakter otwartej przestrzeni, a więc znikają 

wydzielone pomieszczenia dla poszczególnych działów. Ich identyfikacja odbywa się poprzez 

informację wizualną, ale również uwzględniając zmienność aranżacji  w tym wyposażenia i mebli.  

Klasyczne podejście do przestrzeni bibliotecznej, a więc tradycyjnego podziału na rzędy 

regałów oraz biurek z fotelami widoczne jest w zaledwie kilku projektach w ramach analizowanej 

grupy badawczej. Są to przykłady obiektów Erba Municipal Library (projekt Studio Ortalli), Viana 

do Castello Public Library (projekt Alvaro Siza), Research Library w Hradec Králové (projekt 

Projektil Architekti), czy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (projekt Stelmach i Partnerzy). 

Podobnie, jak aranżacja samej czytelni tak i meble w tych przykładach posiadają klasyczny 

charakter, zarówno w powściągliwej formie, jak i wykończeniu.  
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Tradycyjne stanowiska czytelnicze w formie biurka i krzesła są nadal obecne, ale uzupełnione 

o dodatkowe meble o charakterze bardziej wypoczynkowym i wieloużytkowym. Są więc różnego 

rodzaju fotele i kanapy, zestawiane osobno i razem, aby podkreślić ich rolę społeczną. Na podobnej 

zasadzie obok miejsc pracy indywidualnej wprowadzane są stoły kilkuosobowe, jako miejsca pracy 

w grupie lub spotkań. Dodatkowo pojawiają się również współczesne formy siedzisk w postaci puf, 

worków, czy poduch, które podkreślają, że współczesna czytelnia to również miejsce relaksu i 

odpoczynku. Jest to przy tym zasadnicza zmiana względem czytelni historycznych.  

Referencyjnymi przykładami wykorzystania szerokiego spektrum mebli są czytelnie w 

budynkach Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois (projekt Béal & Blanckaert) i 

Médiathèque w Colombes (projekt Brenac & Gonzalez & Associés), Médiathèque Bourg la Reine 

(projekt Pascale Guédot Architecte) czy Ulstein Arena (projekt Lund+Slaatto Architects), gdzie 

wprowadzone zostały produkty wiodących marek meblarskich uwzględniając zarówno biurka, jak i 

meble wypoczynkowe, czyli fotele, sofy, pufy. Można również zauważyć, że wspólnym 

mianownikiem estetyki wnętrz jest zachowanie neutralnego wykończenia, a wprowadzenie kolorytu 

poprzez tkaniny tapicerki mebli. W przypadku obiektu w Colombes obok mebli pojawiają się 

również dywany oraz wolnostojące lampy, aby uzyskać bardziej domowy i przytulny odbiór 

pomieszczenia.  

Podczas opracowania projektu wnętrz w budynku Fyyri – Kirkkonummi City Library (projekt 

JKMM Architects) architekci wykorzystali produkty znanych marek meblowych, ale nadali im 

autorski charakter poprzez użycie specjalnie dobranych materiałów i kolorów. Autorskich charakter 

wnętrz widoczny jest w kilku realizacjach. Budynek De Krook – Ghent Library (projekt RCR 

Arquitectos, Coussée & Goris Architecten) w swojej beżowo-czarnej kolorystyce oraz poprzez 

użycie prostego wzornictwa mebli jest typowym przykładem stylistyki wnętrz, której używają 

architekci z hiszpańskiej pracowni RCR.  

 
VII.31. Stanowiska czytelnicze w nowoczesnej formie nadają wizerunek bibliotece. Przykłady 

obiektów (od lewej) Fyyri – Kirkkonummi City Library (projekt JKMM Architects), Dun Laoghaire 

Rathdown’s Lexicon library w Dublinie (projekt Carr Cotter & Naessens), De Krook – Ghent 

Library (projekt RCR Arquitectos, Coussée & Goris Architecten) 

Inne podejście do charakteru mebli widoczne jest na przykładzie Oodi – Helsinki Central 

Library (projekt ALA Architects), gdzie to wnętrze zwraca główną uwagę. Posadzka przypomina 

topografię terenu i jest w całości wykończona deskami drewnianymi. W efekcie powstały również 

niewielkie zagłębienia i amfiteatralne schody. Nieszablonowy jest również sufit, który poprzez 

miękkie formy nawiązuje do kształtów chmur.  

Wzdłuż centrum rzutu zaprojektowane zostały klasyczne regały, jednocześnie na tyle niskie, 

aby pozostawały zarówno wygodne do korzystania, jak i niezaburzające atrakcyjnego widoku 

czytelni. Pozostałe meble, czyli stanowiska czytelnicze, siedziska i sofy zachowują powściągliwą, 

minimalistyczną stylistykę oraz neutralny grafitowy kolor. Jest to działanie zamierzone, wynikające 

z przyjętego założenia, aby efektowne wykończenie wnętrza pozostawało najważniejsze.  



318 

 

W przykładzie Maranello Public Library (projekt Andrea Maffei Architects + Arata Isozaki) 

meble zostały wybrane z kolei w taki sposób, aby wpasować się pod względem formy w specyfikę 

obiektu. Ponieważ bryła budynku inspirowana jest biofilią, tak meble stanowisk czytelniczych nie 

posiadają kąta prostego i mają organiczną, obłą formę. Wykończenie pomieszczeń, jak i meble 

posiadają jednolitą białą kolorystykę.  

Podejście do ekspozycji zbiorów również się zmieniło, pozwalając na większą 

indywidualizację rozwiązań, względem potrzeb konkretnej instytucji. Meble na książki to przede 

wszystkim konwencjonalne regały ustawiane w rzędach, które ‒ w zależności od skali realizacji i 

budżetu ‒ mogą mieć różny charakter. Na rynku są specjalistyczne firmy, które zajmują się 

systemami bibliotecznymi i posiadają szeroką ofertę mebli.  

W przykładach zagranicznych, szczególnie ze Skandynawii, ale także Niemczech i Francji, 

można zauważyć aranżacje z wykorzystaniem tych samych produktów, są to bowiem rozwiązania 

systemowe. Takie produkty, mimo faktu bycia gotowymi, nadal mogą być wykorzystane w sposób 

twórczy, gdyż często pozwalają na szereg zmian, nie tylko koloru czy wykończenia, ale również 

wpływu na wewnętrzne podziały oraz tworzenie, dzięki modułom, indywidualnych konfiguracji. 

Zachowując tradycyjną formę z półkami poprzez użyte materiały, detale wykończenia można 

uzyskać szerokie zróżnicowanie produktu. Systemowe rozwiązania umożliwiają ich mobilność np. 

poprzez zastosowanie kółek, co ma wpływ na łatwe zmiany aranżacji czytelni w przestrzeń spotkań. 

Zróżnicowanie regałów pod względem funkcjonalności i formy, a także uwzględniając 

mobilność widoczna jest również w budynkach Pierre Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier 

d’architecture King Kong) i Bibliothèque Alexis de Tocqueville w Caen (projekt OMA, Barcode 

Architects), gdzie jednocześnie charakter ich wykończenia został dopasowany do stylistyki wnętrz.  

VII.32. Różnorodność mebli przeznaczonych do udostępniania zbiorów na przykładzie Bibliothèque 

Alexis de Tocqueville w Caen (projekt OMA, Barcode Architects) 

W budynku Municipal Library of Coslada (projekt Pinearq) wykorzystane zostały meble 

systemowe przygotowane dla bibliotek zarówno dla regałów, które posiadają kółka, aby ułatwić ich 

przesuwanie, jak i dla stanowisk czytelniczych. Dostosowanie do konkretnej realizacji polegało na 

wyborze kolorystyki, która w tym przypadku obejmowała kilka kolorów, aby podkreślić 

zróżnicowanie stref czytelniczych. 

Meble powinny być wprowadzane nie tylko ze względu na ich funkcję i estetykę, ale również 

dostosowane dla różnych grup wiekowych oraz biorąc pod uwagę seniorów i osoby z 

ograniczeniami ruchowymi i innymi problemami zdrowotnymi, a także dzieci.  

Współczesnym trendem jest różnorodność przestrzeni, która ‒ obok podziału tematycznego 

czytelni ‒ ma również wydzielone strefy dla seniorów i dzieci potrzebujących specjalnie 

przygotowanych mebli, dopasowanych do ich potrzeb. O ile przestrzeń seniora nie stwarza dużych 

trudności i obejmuje podobne meble jak standardowe, to kąciki dla dzieci mają daleko idący 

potencjał kreatywny dla projektantów.  
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Obrazują  to analizowane projekty, gdzie niemal w każdym z nich znalazła się specjalnie 

przygotowana strefa dziecięca. Większość z nich jest łatwa do identyfikacji poprzez zmianę skali 

mebli i większą swobodę kolorystyczną.  

Meble oczywiście są, naturalnie, mniejsze. Typowemu wyposażeniu towarzyszą zabawki, 

gadgety i inne. Często wprowadzane są nawiązania do domków czy ogrodu, widoczne w 

siedziskach, w miejscach do zabawy. W niektórych realizacjach pojawiają się rozwiązania 

oryginalne, jak ścianki wspinaczkowe lub zjeżdżalnie.  

VII.33. Różne formy mebli wypoczynkowych w ramach aranżacji czytelni na przykładzie Dokk1 w 

Aarhus (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects) 

Przykładem bardzo zróżnicowanej pod względem aranżacji przestrzeni bibliotecznej jest 

obiekt Médiathèque l’Alpha w Angoulême (projekt loci anima). Jest to równocześnie projekt w 

którym obok wykorzystania mebli systemowych, wprowadzonych zostało wiele rozwiązań 

indywidualnych, które poszerzają funkcjonalność przestrzeni. Meble na książki zrealizowane są 

zarówno, jako wolnostojące regały o klasycznej formie, jak również przybierając kształt domku, lub 

mając charakter wnęk w ścianach. Zróżnicowane są również w odbiorze wizualnym, gdyż są to 

zarówno stalowe, przypominające półki magazynowe regały, jak i wykonane ze sklejki moduły i 

skrzynie z napisami, przypominające pozostawione do rozładunku paczki. W strefie czasopism 

siedziska mają charakter wypoczynkowy, umożliwiając siedzenie w dwóch pozycjach. Jako akcenty 

pojawiają się również meble wykonane autorsko, jako przetworzenie stalowych beczek. Tego typu 

inicjatywa widoczna jest również w kilku innych meblach np. w ladzie recepcji, która przypomina 

ustawione przypadkowo kartony pakunkowe.  

Kreatywne podejście do przestrzeni bibliotecznej można zauważyć również w przebudowie 

przemysłowej hali na potrzeby biblioteki w realizacji LocHal – Tilburg Public Library (projekt 

CIVIC architects, Braaksma & Roos architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo), gdzie obok mebli 

systemowych widoczne są specjalne opracowane dla inwestycji meble. Są one inspirowane 

oryginalnym industrialnym charakterem hali.  

Przykładem jest umieszczony w strefie czasopism stół, którego bazą jest element technologii 

fabrycznej. Niektóre siedziska i stoliki posiadają bazy wykonane ze sklejonych ze sobą książek. 

Indywidualnie potraktowana jest również strefa dziecięca, gdzie motywem przewodnim jest zabawa 

skalą, gdyż meble są wykonane, jako przeskalowane przybory z piórnika dziecka.  

W niektórych projektach wnętrz stosowane są meble wykonywane na specjalne zamówienie, 

dostosowane idealnie do pełnionej funkcji i do charakteru wnętrza. Tutaj popularne i widoczne w 

wielu przykładach są aranżacje uwzględniające regały sięgające sufitu lub wpisane we wnęki ścian.  

W ramach regałów mogą się też pojawić dodatkowe elementy, inne niż półki, a eksponujące 

książki ‒ takie jak zamykane szafki, przeszklenia itp.Dla bibliotek o małych i średnich rozmiarach 

rozwiązanie w postaci wykorzystania ścian, jako miejsc na regały jest często spotykane i 

jednocześnie może być realizowane w różnorodny sposób. W przypadku realizacji Médiathèque 

Pélissanne (projekt Dominique Coulon & Associés) i City Library Rottenburg (projekt harris + 

kurrle architekten bda) aranżacja uwzględnia zarówno specjalnie opracowane półki na książki, które 

wpisane zostały we wnęki ścian, jak i wolnostojące, systemowe regały.  
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W projekcie Hebburn Central (projekt Faulkner Browns Architects) decyzja, aby regały 

znajdowały się jedynie przy ścianach pozwoliło na uzyskanie wolnej przestrzeni dla organizacji 

miejsc do czytania. 

VII.34. Regały na książki, jako forma przegród działowych na przykładzie Hebburn Central (projekt 

Faulkner Browns Architects) 

Motyw wypełnienia ścian książkami jest główną ideą koncepcji i jednocześnie najsilniejszym 

elementem wizualnym dla przestrzeni bibliotecznej w budynku Baiona Public Library (projekt 

Murado & Elvira Architects). Projekt jest przebudową istniejącej, historycznego obiektu byłego 

szpitala. Oryginalne kamienne mury we wnętrzach zyskały obudowę drewnianą, która jest w 

przeważającej większości pod względem funkcji miejscami na książki.  

W obiekcie Deichman Library w Oslo (projekt Atelier Oslo, Lund Hagem) 

charakterystycznym elementem wnętrz są rozbudowane trzony komunikacji pionowej, które są 

widoczne na każdej kondygnacji dzięki nieregularnej, organicznej formie i czarnemu wykończenia 

w kontraście do jasnych kolorów czytelni. W ściany trzonów wpisane są półki na książki. Poza nimi 

w czytelnia znajdują się również bardziej tradycyjne, wolnostojące meble, zrealizowane w jasnym 

wykończeniu z wykorzystaniem płyt z tworzyw sztucznych, podobnych, jakie są widoczne w 

osłonie fasad budynku.  

Book Mountain – Public Library Spijkenisse (projekt MVRDV) to przykład indywidualnego 

podejścia do mebli, związanego z całościową koncepcją budynku, którego wszystkiego wewnętrzne 

ściany i balustrady mają charakter półek na książki.  

W budynku Culture House Eemhuis w Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects) 

główna część czytelni została zrealizowana na stopniach rozległego i sięgającego dwóch poziomów 

amfiteatru. Wymagało to przygotowania całej przestrzeni, posadzki, stopni schodów i mebli, jako 

jednorodnej, drewnianej struktury.   

 
VII.35. Regały na książki w formie ścian lub ich zabudowy są popularnym rozwiązaniem 

współczesnych czytelni. Przykłady obiektów (od lewej)  Deichman Library w Oslo (projekt Atelier 

Oslo, Lund Hagem), Kressbronn Library (projekt Steimle Architekten), Public Library and Concert 

Hall w Lubbeek (projekt Dierendonckblancke architecten) 
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Wnęki w ścianach mogą być również wykorzystane w kreowaniu siedzisk. Jest to z jednej 

strony kreatywne i oryginalne rozwiązanie, a z drugiej coraz popularniejsze i spotykane w różny 

sposób w wielu projektach.  

Są to zarówno proste w idei wnęki z siedziskiem na przykładzie budynku Fyyri – 

Kirkkonummi City Library (projekt JKMM Architects), jak i nieregularne, geometryczny formy 

widoczne w przestrzeni Médiathèque l’Alpha w Angoulême (projekt loci anima) lub obłe, 

inspirowane biofilią w aranżacji LA BIB – Dunkerque Library (projekt D’HOUNDT+BAJART 

Architects & Associates). Wykonanie tego typu siedzisk jest podyktowane zarówno chęcią 

uzyskania oszczędności miejsca, jak i wzmocnieniem atrakcyjności przestrzeni.  

W przypadku obiektów, które w szerszym stopniu uwzględniają funkcje socjalno-kulturalne 

można zauważyć, że aranżacje meblowe w dużym stopniu przypominają przestrzenie klubów, czy 

gastronomii. Są to przede wszystkim meble wypoczynkowe, a stylistyka wnętrz jest eklektyczna. O 

identyfikacji bibliotecznej przypominają regały z książkami.  

Przykładem aranżacja w budynku Huis Ban Eemnes (projekt Moederscheim Moonen 

Architects), gdzie strefa foyer jest zintegrowana zarówno z biblioteką, jak i rozbudowaną 

restauracją. Przestrzeń została zaaranżowana w różnorodny sposób, uwzględniając stoliki, fotele, 

wnęki z siedziskami, jak również szeroki amfiteatr prowadzący na piętro i stół bilardowy. Meble z 

książkami zostały zrealizowane, jako wolnostojące regały lub autorskie meble stolarskie.  

 

Znakomicie funkcjonująca instytucja to przede wszystkim przestrzeń czytelni. Jej podstawą 

są wyposażenie i umeblowanie, które we współczesnej instytucji może być realizowane w 

różnorodny sposób, co pokazują analizowane realizacje. Są wśród z nich zarówno klasyczne w 

odbiorze aranżacje, jak i odważniejsze, czy też w szerszym stopniu skupione na rekreacyjnym 

charakterze placówki. Odpowiednio dobrane meble wspomagają więc działalność biblioteki, ale 

także nadają jej wizualnej atrakcyjności, co ma duże znaczenie w budowaniu tożsamości obiektu.  

Informacja wizualna.  W przypadku obiektów użyteczności publicznej bardzo ważna jest 

orientacja w budynku i identyfikacja pomieszczeń. Informacja wizualna stanowi swoisty instruktarz 

korzystania z budynku. Ma również zastosowanie w przypadku bibliotek, naturalnie większe w 

budynkach o dużej skali, gdzie trudniej jest odnaleźć się w rozległej przestrzeni. Należy podczas 

opracowania projektu informacji wizualnej zwrócić uwagę przede wszystkim na skalę realizacji, a 

także zakres informacji, która w zależności od konkretnego projektu wymaga zwrócenia uwagę 

zarówno na poruszanie się po całym budynku, jak i po samej czytelni lub czytelniach w przypadku 

największych inwestycji.  

Korzystanie ze współczesnej biblioteki jest o wiele bardziej intuicyjne, niż to było wcześniej. 

Głównym założeniem nowoczesnego budynku jest przejrzystość, a zarazem różnorodność 

przestrzeni. Biblioteki dziś budowane nie składają się już z zespołu pomieszczeń, a są w 

przeważającej większości niemal całkowicie otwarte. Inne znaczenie ma więc również identyfikacja 

wizualna. Nie są to zwyczajowe „strzałki” i napisy przy drzwiach, które cechowały dawne 

instytucje. Odrębność strefy podkreślona może być zmianą aranżacji lub stylistyką i kolorystyką 

wykończenia i umeblowania.  

Małe obiekty nie potrzebują rozbudowanego projektu informacji wizualnej, gdyż ich skala 

pozwala na łatwe odnalezieniem się w przestrzeni. Ważnym punktem identyfikacji pozostaje 

wówczas strefa wejściowa z ladą recepcyjną. Przykładem sięgający 1000 m2 obiekt Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie (projekt Kucia Tyczyński Pracownia Architektoniczna), gdzie 

w centralnej części bryły znajduje się hol, który rozdziale funkcjonalnie budynek dwa 

pomieszczenia, sali wielofunkcyjnej i biblioteki z antresolą. W ramach tej strefy wejściowej 

zaprojektowana została lada recepcji.  

Kolejnym przykładem obiektu o małej skali jest Miejska Biblioteka Publiczna w Przysietnicy 

(projekt 55 Architekci), gdzie lada recepcji znajduje się zaraz przy wejściu, a hol budynku to 

jednocześnie główna przestrzeń czytelni. Przynależne jej pomieszczenia są przeszklone i łatwe do 

identyfikacji poprzez widoczne wyposażenie.  
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Przejście do korytarza prowadzącego do sali wielofunkcyjnej jest również przeszklone. 

Przestrzeni bibliotecznej towarzyszy kolor żółty, jako motyw przewodni estetyki wnętrz, część 

kulturalna pozostaje w stonowanej szaro-białej kolorystyce.  

Przykładem budynku o średniej skali jest Médiathèque Jean-Pierre-Vernant w Chelles 

(projekt Atelier Novembre Architecture), którego rzut składa się z dwóch części sali wielofunkcyjnej 

i czytelni bibliotecznej, które łączy wspólna strefa wejściowa. Przestrzeń biblioteki widoczna jest 

od wejścia, dzięki kolorowej wykładzinie posadzki, która przełamuje surową posadzkę betonową 

holu. Kolejnym silnym elementem identyfikacji wizualnej jest kolor żółty, który pokrywa fragmenty 

ścian i ladę recepcji. Meble czytelni, zarówno regały na książki, jak i stanowiska czytelnicze 

zachowują neutralną, białą kolorystykę. Miejsca spotkań oraz dział czasopism odznaczają kolorowe 

meble o charakterze wypoczynkowym. Uzupełnieniem koncepcji informacji wizualnej są okrągłe 

grafiki z napisami lub strzałkami, które pojawiają się na meblach i ścianach.  

VII.36. Informacja wizualna towarzysząca przestrzeniom ogólnodostępnym i czytelniom na 

przykładzie Zagłębiowskiej Mediateki - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (projekt AIM 

Architekci) 

Informacja wizualna zastosowana w budynku Médiathèque w Colombes (projekt Brenac & 

Gonzalez & Associés) posiada tradycyjną formę napisów, ale uwagę zwraca ich graficzne 

opracowanie wykorzystujący charakterystyczny dla wykończenia fasady bryły budynku złoty kolor. 

W przypadku tego obiektów duże znaczenie ma informacja dotyczące lokalizacji poszczególnych 

pomieszczeń na piętrach, gdyż program funkcjonalny jest złożony, uwzględniając obok czytelni 

kilka różnych sal wielofunkcyjnych, ćwiczeń i warsztatowych. Jednocześnie biblioteka nie znajduje 

się na parterze i nie jest widoczna po wejściu do budynku. Strefę wejściową stanowi wysoki hol z 

centralnie zlokalizowanym biegiem schodów na piętro oraz główną recepcją. Biblioteka posiada na 

piętrze własną strefę wejściową z punktem informacji, a zróżnicowanie stref czytelni podkreśla 

zmiana umeblowania. Pozostałe opisy są neutralne i towarzyszą regałom.  

Innym przykładem tradycyjnego opracowania informacji wizualnej jest obiekt 

Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu (projekt AIM Architekci) w którym od wejścia odbiorcy 

towarzyszą zawieszone pod sufitem plakaty z kierunkiem lokalizacji pomieszczeń. Rozbudowana 

jest również informacja wizualna towarzysząca klatkom schodowym, ilustrująca przeznaczenie 

każdego poziomu wraz z ikoną. Dzięki temu przekaz jest również czytelny dla osób o słabszych 

wzroku. Niezależnie od opisów poszczególne działy rozróżnione są pod względem kolorystycznym.  

W przypadku przestrzeni bibliotecznej o stylu industrialnym często spotykane są napisy na 

elementach betonowych, czy to ścianach, czy słupach. Tego typu rozwiązanie jest widoczne w 

budynkach Médiathèque grand M w Toulouse (projekt atelier d’architecture King Kong) i Ulstein 

Arena (projekt Lund+Slaatto Architects).  

Niektóre z powyższych przykładów wprowadzały informację wizualną w oparciu o motyw 

kolorystyczny, jako przewodni dla koncepcji. W kilku projektach, wykorzystanie koloru jako 

identyfikacji stref biblioteki.  



323 

 

Rozróżnienie kolorystyczne, jako wyodrębnienie stref biblioteki jest rozwiązaniem, które 

pojawia się w wielu projektach. Może być jednocześnie realizowane w różnorodny sposób, zarówno 

poprzez proste akcenty kolorystyczne w postaci mebli, jak i autorskie wizje architektów, biorące 

pod uwagę pomysł na estetykę całego wnętrza.  

Aranżacja Terrasson’s Library (projekt Architecture Patrick Mauger) jest zróżnicowana pod 

względem umeblowania, ale dodatkowo miejsca o różnym przeznaczeniu podkreślają akcenty 

kolorystyczne. Są to zarówno kolory tapicerki mebli, jak i akustycznych wysp sufitowych. Przy tak 

silnej identyfikacji pozostałe opisy, dotyczące działów i regałów ze zbiorami mają neutralną 

stylistykę – są to zwieszone ze stropu białe plakaty z napisami.  

Podobne podejście rozróżnienia kolorystycznego stref, ale w odniesieniu do kondygnacji 

widoczne jest w budynku ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & ARCHI+I).  

Budynek posiada kilka pięter i rozbudowany program funkcjonalny i tego typu identyfikacja 

jest łatwiejsza do zapamiętania, niż napisy. Te pojawiają się w mniejszej w skali w zakresie każdej 

strefy. Podobnie, jak w przypadku obiektu w Terrasson wybór koloru widoczny jest w tapicerce 

niektórych tkanin mebli, ale też we fragmentach wykończenia posadzek i ścian.  

Architekci przy realizacji Research Library w Hradec Králové (projekt Projektil Architekti) 

przyjęli zasadę, aby każda strefa budynku posiadała swój własny, widoczny w posadzce kolor. 

Dzięki temu użytkownik łatwiej zorientuje się w jego strukturze. Kolory podkreślają zarówno części 

komunikacji ogólnej, przestrzeń czytelni, jak i funkcji towarzyszących np. sal spotkań, czy strefę 

przeznaczoną dla obsługi budynku i administracji. Jednocześnie opisy regałów ze zbiorami 

wykonane są poprzez wprowadzeniem z boku niebieskiej chorągiewki, jako nawiązania do logo 

biblioteki. Jest ono widoczne na jednej z elewacji budynku.  

VII.37. Identyfikacja wizualna poprzez kolor na przykładzie realizacji Research Library w Hradec 

Králové (projekt Projektil Architekti) 
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Wyjątkowym pod względem identyfikacji kolorystycznej projektem jest budynek 

Kunstencentrum ArtA’A w Aalter (projekt BASIL ARCHITECTURE). Obiekt jest przebudową 

istniejącego budynku mieszkalno-usługowego, a więc niedostosowanego wprost dla funkcji kultury. 

Biblioteka miała zająć dwa poziomy, parter oraz podziemie i być powiązana funkcjonalnie z 

Centrum Kultury oraz wydziałami akademii sztuki i nauk plastycznych.  

Informacja wizualna miała więc kluczowe znaczenia dla orientacji w strukturze budynku, jak 

również miała podkreślać autonomiczność biblioteki. Projektanci zaproponowali, aby czytelniom 

towarzyszył kolor żółty, widoczny zarówno na ścianach i posadzkach, jak i meblach. Miejsca 

informacji dla całego budynku zostały odznaczone barwą zieloną. Zielone są również drzwi do 

pokoi obsługi. Pomieszczenia sanitarne są pomalowane całkowicie na niebiesko, a czerwony 

pojawia się w strefach i na elementach związanych z ogniem. W efekcie znajdując się w holu w 

parterze budynku widzimy zielone meble, które stanowią poczekalnię przed przejściem do dalszych 

stref budynku, a żółty kolor prowadzi użytkownika na piętro i do podziemi. Poruszanie się po 

przestrzeni czytelni usprawniają inne elementy informacji wizualnej. Są to okrągłe znaczki ze 

strzałkami i znaczki z napisami namalowane na posadzce oraz zawieszone pod stropem napisy 

działów. Litery wykonane są z mosiądzu, który widoczny jest również w detalach wykończenia 

biblioteki. Wybór surowca jest odniesieniem do instrumentów muzycznych używanych w akademii.  

 
VII.38. Różnorodna informacja wizualna, jako element tożsamości budynku na przykładzie 

Kunstencentrum ArtA’A w Aalter (projekt BASIL ARCHITECTURE).  

Największym wyzwaniem jest opracowanie projektu informacji wizualnej dla budynków o 

dużej bardzo dużej skali, gdzie jednocześnie może przebywać kilkaset osób. Wówczas mniejsze 

znaczenie ma efektowny wygląd graficzny, a istotniejszy jest prosty i przejrzysty przekaz.  

Przykładem obiekt Dokk1 Aarhus (projekt Schmidt Hammer Lassen Architects), który 

posiada największą otwartą przestrzeń czytelni w ramach analizowanej grupy badawczej, która 

została zrealizowana w ramach jednej kondygnacji. Dzięki różnorodnej zarówno pod względem 

wykończenia ścian, posadzki i sufitów, jak i umeblowania aranżacji przestrzeń skala przestrzeni nie 

jest tak odczuwalna. Jednocześnie w centralnej części rzutu znalazła się sala wielofunkcyjna oraz 

inne wymagające wydzielenia pokoje. Wokół nich oraz kilku trzonów komunikacji pionowej 

zbudowana została eklektyczna aranżacja. Biorąc pod uwagę ilość odwiedzających oraz dalekie 

perspektywy, jakie są odczuwalne w przypadku rozległych przestrzeni napisy zostały wprowadzone 

pod sufitem i umieszczone, jako proste napisy na ścianach lub meblach.  
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Istotnym elementem informacji wizualnej w samej czytelni jest opisanie działów dotyczących 

zbiorów bibliotecznych. Niezależnie od okresu, w którym żyjemy, nieodzowną częścią czytelni są 

regały na książki, które powinny być czytelnie opisane. Współcześnie to również sposób opisu może 

być uważany za element wystroju wnętrz. Używa się nie tylko tabliczek, ale również innych 

środków wyrazu.  

W ramach wybranego systemu bibliotecznego można zastosować specjalnie przygotowane 

rozwiązania, lub wprowadzić autorsko opracowane detale, które równocześnie podkreślają 

charakter wnętrza. Niektóre z budynków posiadają autorskie rozwiązania dotyczące opisania 

działów, co nadaje przestrzeni wyjątkowy charakter. Są to najczęściej detale inspirowane przyjętą 

dla całej bryły lub wykończenia wnętrz estetyką. 

Najprostszym rozwiązaniem dla opisania działów oraz regałów jest system napisów, które 

mogą być wykonane bezpośrednio na meblach, lub być zwieszone z sufitu. Przykład Väven – Umeå 

Cultural Center (projekt Snøhetta, White Arkitekter AB) pokazuje tego typu rozwiązanie. Bibliotek 

znajduje się na dwóch piętrach wielokondygnacyjnego, hybrydowego obiektu. Jest to przykład 

aranżacji, która obok pełnienia funkcji czytelni stanowi przestrzeń integrującą sale Centrum Kultury 

oraz strefę wejściową do hotelu. W odbiorze wizualnym powstała przestrzeń mogąca budzić 

skojarzenie z wnętrzami księgarni i salonów prasowych. Pomiędzy regałami zawieszone zostały 

plakaty z prostymi hasłami oraz towarzyszącymi kolorami, które identyfikują przeznaczenie miejsca 

lub zbiorów. Przy czym wyposażenie i meble nie kontynuują wskazanej w identyfikacji kolorystyki. 

Jest to więc jedynie informacja wizualna.  

VII.39. Opis działów biblioteki na przykładzie Väven – Umeå Cultural Center (projekt Snøhetta, 

White Arkitekter AB) 

Tradycyjnie opisane działy oraz regały z książkami wykonane zostały w budynku Toy and 

Media Library La Ferté-Bernard (projekt Philippe Fichet Architectes). Są to proste szare napisy 

znajdujące się przede wszystkim na meblach. Połyskującą błyszczącą strukturą wyróżniają się litery 

widoczne na meblach punktów informacji. Jest to nawiązanie do fasady budynku, która składa się z 

paneli z tworzyw sztucznych.  

Wnętrza budynku Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5) są również niemal w całości 

białe, ale architekci zdecydowali się, aby informacja wizualna odznaczała się akcentami 

kolorystycznymi. W efekcie jest to rozwiązanie bardzo czytelne, gdyż wyraziste barwy są łatwe do 

wyodrębnienie w białej kubaturze czytelni. Grafiki obok koloru są dodatkowo opisane i znajdują się 

na krótszych bokach mebli. Dodatkowo na grzbietach książek znajduje się naklejka w kolorze 

konkretnego regału, co ułatwia późniejsze odłożenie woluminu na miejsce.  

Wyrazistym elementem widocznym we wnętrzach budynku Pierre Veilletet Library w 

Bordeaux (projekt atelier d’architecture King Kong) są drewniane słupy, które podkreślają 

modułowy charakter zarówno konstrukcji, jak i organizacji przestrzennej czytelni. Identyfikacja 

stref odbywa się poprzez zawieszone na słupach plakietki, które przypominają semafory.   

 



326 

 

Informacja wizualna w budownictwie bibliotek ma duże znaczenie, gdyż podstawą 

funkcjonowania każdej instytucji jest upowszechnienie swoich zbiorów. Łatwość poruszania się 

pomiędzy działami i regałami jest więc kluczowym elementem jej działalności. Przytoczone w 

rozdziale przykłady pokazują szerokie spektrum możliwości wykonania tej identyfikacji.  

Można zauważyć, że w wielu projektach specyfika informacji wizualnej jest tożsama z 

estetyką projektu wnętrz.  

 

Zieleń. We współczesnej przestrzeni obiektów kultury jest zarówno duża potrzeba, jak i 

potencjał, uwzględnienia zieleni w projektach. Wynika to z momentu, w którym znalazła się 

ludzkość i refleksji, jaka widoczna jest w rozmowach międzyludzkich, czy też dyskusjach na forach 

konferencji o zmianach klimatu, przegrzewaniu się miast, pogarszaniu się zdrowia, w skutek 

zmniejszającego się dostępu do zieleni.  

Działania widoczne są przede wszystkim w odniesieniu do zielonego zagospodarowania 

terenu, zarówno w formie ekspozycji, jak i w zakresie użytkowym. Tego typu idea widoczna jest w 

przykładach Britten Pears Archive (projekt Stanton Williams), Public Library Estaminet w Grenay 

(projekt Richard, Schoeller Architectes), czy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

im. W. Bazielicha w Starym Sączu (projekt 55 architekci).  

Zieleń towarzyszy przestrzeni bibliotecznej również w ramach zagospodarowania atrium i 

dziedzińców. Wówczas kontakt z roślinnością jest jeszcze mocniejszy, co można zauważyć w 

przykładach zagospodarowania przestrzeni pomiędzy bryłami obiektu Library w Singuerlin (projekt 

taller 9s arquitectes), czy też w atriach budynków Épernon Media Center, Agora and Municipal 

Archives (projekt MU Architects) i Girona Public Library (projekt  

Corea & Moran Arquitectura), gdzie ekspozycja na roślinność realizowana jest w odmienny sposób. 

W budynkach Library of Birmingham (projekt Mecanoo) i „Fondo” Santa Coloma de Gramenet 

(projekt Pich-Aguilera Architects) zieleń zaprojektowana została na tarasach stropodachu i jest 

łatwo dostępna dla użytkownika, stanowi miejsce odpoczynku.  

Niezależnie od zagospodarowania terenu, pojawia się również trend wprowadzania 

roślinności do wnętrz budynków. Kontakt z zielenią najpełniejszy jest w środowisku naturalnym, 

ale również istotne znaczenie ma wprowadzanie roślin we wnętrzach. Niezaprzeczalne są korzyści 

psychofizyczne. W pomieszczeniach z roślinami człowiek lepiej się czuje, łatwiej się skupia, ale 

również efektywniej wypoczywa, nabierając energii. Rośliny poprzez fotosyntezę mają wpływ na 

jakość powietrza, a także odpowiednio dobrane eliminują zanieczyszczenia. Poprawiają wilgotność 

i mikroklimat. Mogą być także wykorzystane, jako element organizacji przestrzennej 

pomieszczenia, a także stanowić o jego estetyce. 

Zieleń w przestrzeni bibliotecznej w dawnych budynkach była spotykana przede wszystkim 

w strefach foyer i komunikacji. Współcześnie stanowi również wystrój czytelni. 

 Biorąc pod uwagę możliwość przebywania w pomieszczeniu kilkunastu, lub kilkudziesięciu 

osób w przypadku większych obiektów roślinność może w znaczący sposób poprawić komfort 

użytkowania bibliotek.  

Najpopularniejszą zielenią we wnętrzach są rośliny doniczkowe. Dostosowanie charakteru i 

skali roślin jest efektem współpracy architekta z projektantem zieleni. Doniczki dają również duże 

pole do kreatywności. Współczesny rynek produktów jest bardzo zróżnicowany. Jest wiele 

gotowych produktów w różnej skali, formie i materiale, ale jest także możliwość wykonania 

indywidualnych projektów, dopasowanych idealnie do inwestycji.  

W budynku Terrasson’s Library (projekt Architecture Patrick Mauger) zieleń została 

wprowadzona poprzez rośliny w doniczkach. Czerwone i pomarańczowe kolory donic nawiązują do 

kolorystyki wnętrz, gdzie założeniem architektów było użycie wyrazistych kolorów, jako akcentów 

dla neutralnej bieli wykończenia wnętrz.  
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Obiekt Book Mountain – Public Library Spijkenisse (projekt MVRDV) odznacza się 

oryginalną formą szklanej piramidy w której wnętrzu schowana jest tarasowa struktura wypełniona 

książkami. Użytkownicy poruszają się wokół niej na różnych poziomach. Forma budzi skojarzenia 

przede wszystkim z egipskimi grobowcami, ale jest również inspirowana szklarnią, jako 

odniesieniem do rolniczej historii miasta. Przestrzeń pod tym przeszkleniem jest wentylowana 

jedynie w sposób naturalny. Kontrolę nad światłem naturalnym zapewniają osłony 

przeciwsłoneczne. Klimatyzacja i ogrzewanie oparte zostały o innowacyjny, specjalnie opracowany 

na potrzeby obiektu system, który opiera się o magazynowanie ciepła i chłodu. Są to w efekcie 

optymalne warunki dla roślinności. Ta pojawia się w formie niewielkich drzewek w doniczkach. 

Poprzez wykończenie posadzki, jak i ścian tradycyjną cegłą klinkierową uzyskana przestrzeń 

przypomina miejską uliczką.  

W przestrzeni czytelni budynku Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) 

sposób wykonania posadzki oraz sufitu jest w oczywisty sposób inspirowany naturalnym pejzażem. 

Aranżację meblową uzupełnia wprowadzenie wysokiej zieleni w formie doniczek z drzewkami.  

VII.40. Donice z zielenią w przestrzeni bibliotecznej. Przykłady obiektów (od lewej) Terrasson’s 

Library (projekt Architecture Patrick Mauger), Book Mountain – Public Library Spijkenisse (projekt 

MVRDV), Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) 

Efektownym przykładem zieleni we wnętrzach jest ogród wertykalny, zaprojektowany w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Warszawie przy ul. Koszykowej (projekt Bulanda Mucha 

Architekci). Obiekt został zrealizowany, jako przebudowa i rozbudowa historycznej biblioteki. 

Podstawą działań architektów było przykrycie i uwzględnienie w kubaturze budynku dziedzińców 

kamienicy. Wysoka na kilka kondygnacji zielona ściana jest charakterystycznym elementem jednego 

z nich i stała się znakiem rozpoznawalnym całej inwestycji, nawiązując jednocześnie do przeszłości. 

W tego typu zabudowie często ściany były porośnięte bluszczem. Obok efektu wizualnego 

roślinność poprawia również mikroklimat wnętrza.  

VII.41. Kreatywne podejście do zieleni w przestrzeni bibliotecznej. Przykłady obiektów (od lewej) 

Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Koszykowej w Warszawie (projekt Bulanda, Mucha 

Architekci), Deichman Library w Oslo (projekt Atelier Oslo, Lund Hagem), LocHal – Tilburg Public 

Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) 
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Z kolei obiekt LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) to przebudowa poprzemysłowej hali. Architekci 

zdecydowali się, pozostawić widoczną autentyczną, stalową konstrukcję budynku. Istniejące belki 

wykorzystali dla wprowadzenia donic z zielenią, a część z nich została podwieszona do stropu.                     

W efekcie uzyskana została industrialna, ale jednocześnie zielona przestrzeń.  

 

Kontakt z zielenią jest bardzo ważny we współczesnej architekturze bibliotek. Zieleń 

zapewnia nie tylko atrakcyjny wygląd przestrzeni, ale również pozytywnie wpływa na komfort jej 

użytkowania. Aranżacje z zielenią dają również duże pole do kreatywności dla projektanta wnętrz. 

Ważna jest w tym względnie obecność projektanta zieleni, który potrafi dobrać odbpowiednie 

rośliny do wnętrza, patrząc na możliwości wynikajace z dostępności światła i charakteru 

pomieszczenia.  

Prezentowane przykłady pokazują, że zieleń do wnętrz bibliotecznych można wprowadzać w 

różnorodny sposób, zarówno poprzez donice, jak i zielone ściany, jednocześnie jest to trend, który 

intensywniej będzie rozwijał się w kolejnych latach.  
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3. Style w architekturze wnętrz przestrzeni bibliotecznej 

Współczesne estetyka wnętrz bibliotek podkreśla przede wszystkim funkcjonalność 

przestrzeni, jej otwartość i dostępność. Biorąc pod uwagę, że sercem każdej placówki jest czytelnia, 

to na niej skupia się największa uwaga odbiorcy, a co za tym idzie i wysiłek projektanta wnętrz. 

Łatwo jest wskazać obiekty, w których ‒ oprócz projektu architektonicznego ‒ był realizowany 

projekt wnętrz. Synergia tych dwóch elementów jest bardzo ważna, aby uzyskać spójny i 

przemyślany efekt.  

Analiza grupy badawczej bibliotek obejmuje najciekawsze i najbardziej inspirujące projekty, 

jednocześnie pokazuje spektrum możliwości realizacji obiektów zarówno pod kątem ich formy 

zewnętrznej, jak i przestrzeni wewnątrz. Wiele placówek, które odznaczają się mniejszą skalą i 

zarazem mniejszym budżetem, nie posiadając projektu wnętrz mimo odniesień do idei nowoczesnej 

przestrzeni bibliotecznej nie kreuje atrakcyjnej przestrzeni. Walor wizualnego odbioru oraz 

komfortu użytkowania biblioteki jest dziś priorytetem dla każdej instytucji.  

Biblioteki zrealizowane w ramach przyjętej na etapie koncepcji stylistyki tworzą o wiele 

bardziej spójny przekaz dla odbiorcy. Przestrzeń biblioteki może być neutralna, bezpieczna lub 

kreatywna, odważna, ale w każdym przypadku ważny jest przemyślany i spójny koncept. W ślad za 

nim idzie szczegółowo opracowany projekt wnętrz, obejmujący dobór wyposażenia, mebli oraz 

detali wykończeniowych. Odpowiednio opracowany projekt wnętrz pozwala również bardziej 

efektywnie wykorzystać potencjał przestrzeni, a także wzbogacić jej funkcjonalność o rozwiązania 

w zakresie elastycznego jej użytkowania. Sposób prezentacji zbiorów, a także stworzenie 

odpowiednich warunków czytelniczych, socjalnych i innych jest esencją funkcjonowania 

współczesnej instytucji. Spójnie dobrane wykończenie wnętrz, wyposażenie i umeblowanie ma 

szansę jeszcze mocniej podkreślić relacje, które mogą zaistnieć w tej przestrzeni. Zauważalne są 

realizacje, w których forma zewnętrzna bryły ma wpływ na wygląd wnętrz np. poprzez załamania 

sufitu i ogólną geometrię przestrzeni. Drugim elementem wspólnym jest wykorzystanie spójnej 

estetyki wizualnej, zastosowanie podobnych materiałów wykończeniowych, czy odniesień do 

lokalnej tradycji lub natury. 

Analizując grupę przykładów, można wyznaczyć kilka najważniejszych kierunków, jakie 

widoczne są w organizacji przestrzennej i estetyce wnętrz. Należy zauważyć, że nowoczesne 

przestrzenie odchodzą od stylistyki klasycznej, podkreślającej tradycyjny wymiar biblioteki. Unika 

się projektowania wnętrz pełnych przepychu oraz wykorzystywania mebli i detali historyzujących.  

Najbardziej popularnymi kierunkami dla estetyki przestrzeni bibliotecznej są więc style 

skandynawski i industrialny oraz ich twórcze rozwinięcie. Wspólnym mianownikiem dla obu 

trendów jest prostota przekazu, skupienie się na wygodzie i komforcie użytkowania wnętrza, 

uznając jednocześnie dużą dowolność w ich kształtowaniu.  

Przestrzeń biblioteczna powinna być jasna i przejrzysta. Obok zapewnienia dostępu do 

światła naturalnego istotny jest dobór materiałów i kolorystyki wnętrz. Przeważają odcienie bieli i 

neutralna kolorystyka oraz wybór jasnych, najczęściej naturalnych materiałów wykończeniowych.  

Pojawiają się trendy w ekspozycji materiałów surowych, tradycyjnych lub nowoczesnych. Ciemna 

kolorystyka jest rzadko spotykana i pojawia się jedynie w przypadku kilku projektów, które 

jednocześnie pod innymi względami również odznaczają się nietypowym podejściem do funkcji. 

Przykładem obiekty De Krook – Ghent Library oraz Joan Oliver Library w Santa Antoni Barcelona, 

które zostały wykonane wg projektu RCR Arquitectes. W ich przypadku jasne pozostają niektóre ze 

ścian, a kolorystyka wnętrz oparta jest o beże, brązy i czernie, które widoczne są w elementach 

konstrukcyjnych, wykończeniowych i meblach.  

Urozmaiceniem neutralnej stylistyki wnętrz jest wprowadzanie drewna. Jest to naturalny 

materiał, który można spotkać w wielu przykładach, nie tylko w parkiecie i meblach, ale również w 

wykończeniu ścian, czy w sufitach podwieszanych. Potencjał wykorzystania drewna jest dziś bardzo 

duży, jak i sam materiał jest bardzo plastyczny. 
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Mocne kolory we wnętrzach pojawiają się przede wszystkim jako akcenty, często w 

wyposażeniu, meblach lub fragmentach ścian, posadzek, sufitów. Są wskazane, gdy współczesna 

instytucja ma być widziana jako witalna i pełna energii, stymulująca nie tylko do kontemplacji, ale 

również do aktywności. Kolor może być również elementem identyfikacji instytucji, podkreślać 

podział na strefy i pomóc w orientacji w strukturze przestrzennej biblioteki.  

Najpopularniejsze style w architekturze wnętrz przestrzeni bibliotecznej231: 

 

 styl skandynawski 

 styl industrialny 

 totalna biel 

 akcenty i dominanty kolorystyczne 

Styl skandynawski. Rodowód stylu, jak sama jego nazwa, wskazuje, wywodzi się z krajów 

północnej Europy, gdzie panuje surowszy klimat, dni są krótsze i światła naturalnego jest mniej. 

Jasne barwy, w szczególności biel i jej odcienie, ale również szarości, beże i naturalne materiały, 

miały rozjaśnić pomieszczenia. Używanie drewna i naturalnych tkanin typu bawełna, len czy juta z 

kolei ocieplają klimat wnętrza, a także wzmacniają relacje człowieka z naturą.  

W Szwecji XVIII wieku nie było dostępnych wielu materiałów i produktów, co wynikało 

zarówno z ograniczonych możliwości finansowych, jak i braku łańcucha dostaw. Miało to wpływ 

na pragmatyczne podejście do życia społeczeństwa, które przełożyło się na wytworzenie własnych 

produktów, w oparciu o potrzeby i możliwości. Przełom XX i XXI wieku to wzrost popularności 

stylu skandynawskiego, który stał się obecny w różnych formach zarówno w przestrzeniach 

domowych, jak i publicznych, szczególnie takich, które mają bardziej swobodny charakter.  

Charakterystyczne dla stylu rozwiązania estetyczne dotyczące w szczególności produktów i 

umeblowania to właśnie efekt praktycznego podejścia do przedmiotów użytkowych, skupionego na 

ich sposobie użytkowania i wizualnej prostocie. Jednocześnie projektanci mieli na uwadze, aby 

nowy przedmiot był piękny i ponadczasowy, w efekcie mógł służyć kolejnym pokoleniom. Pod 

względem funkcjonalności, bo jest ona nierozerwalnie związana ze stylem, duże znaczenie ma 

wygoda. Meble zachowujące ten styl są więc proste w formie, ale przede wszystkim 

podporządkowane swojej funkcji. Eksponują zarówno drewniane lub stalowe materiały, jak również 

zapewniającą wygodę tapicerkę i naturalne tkaniny. W efekcie wnętrza wykonane w skandynawskim 

stylu cechuje minimalizm, spokój i elegancja, ale nie sprawiają one wrażenia wnętrz sterylnych czy 

luksusowych, tworzą przyjemny, relaksujący nastrój. Minimalizm powoduje, że umysł odpoczywa. 

Pomieszczenie wydaje się być jaśniejsze, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać pozytywny nastrój.  

Styl stał się na tyle popularny, że nie jest już ograniczony do terytorium krajów północnej 

Europy. Jego bazowe elementy pozwalają na dużą dowolność, z czego korzystają projektanci 

współczesnych przestrzeni bibliotecznych. Ten brak jednoznacznych reguł czyni go bardzo 

elastycznym, co również ma wpływ na podejście ekonomiczne do projektu. Styl skandynawski 

pozwala na łączenie klasycznych i prostych form z nowoczesnym designem. W projektach można 

ująć zarówno znane produkty markowe, czy też znaczące przykłady sztuki użytkowej, jak i łatwo 

dostępne i budżetowe. Uzyskane wnętrza są również łatwo podatne na zmiany. Z tego względu są 

często wybierane jako punkt wyjścia dla organizacji współczesnych czytelni bibliotecznych w całej 

Europie. 

Wybór stylistyki skandynawskiej świetnie sprawdza się w małych obiektach o 

jednoprzestrzennym charakterze, które najczęściej nie są również inwestycjami o dużym budżecie. 

Wówczas jasna, biała kolorystyka przeważnie ocieplona elementami drewna i drobnymi akcentami 

kolorystycznymi w postaci foteli, siedzisk itp. pozwala na uzyskanie przejrzystego, a jednocześnie 

przyjemnego w odbiorze wnętrza.  

                                                      

231 Opracowane przez autora na podstawie wniosków z zebranego materiału badawczego 
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Przykładem takich realizacji są Médiathèque Andrée Chedid w Tourcoing (projekt 

D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates), Médiathèque Aimé Césaire w Blanzat (projekt 

G+ Architectes), Public Library Dornbirn (projekt Dietrich | Untertrifaller Architekten + Christian 

Schmoelz Architekt), czy Public Library Zoersel (projekt OMGEVING Architecture). 

Biel w towarzystwie jasnego drewna jest najczęściej wybieraną kompozycją kolorystyczną 

dominującą w przestrzeni bibliotek. Pozwala uzyskać jasne i neutralne w odbiorze wnętrza, 

podkreśla geometrię pomieszczeń, a także staje się tłem dla ekspozycji zbiorów bibliotecznych, 

które widoczne są jako kolorowe grzbiety książek. O ile regały są przeważnie białe lub drewniane, 

to ‒ w zależności od przyjętej koncepcji ‒ architekci wprowadzają kolorowe akcenty, widoczne w 

niektórych meblach lub fragmentach płaszczyzn, ścian, sufitów, posadzek. Styl skandynawski jest 

więc bezpieczną bazą, która pozwala eksperymentować i zmieniać pomieszczenia, nadając im 

indywidualność. 

Przykładem tradycyjnego podejścia do stylu skandynawskiego jest projekt wnętrz City 

Library Heidenheim (projekt Max Dudler) w którym przeważają biele i naturalne drewniane forniry. 

Czytelnia została zlokalizowana na ostatniej kondygnacji bryły i charakteryzuje się różną 

wysokością sufitów. Biały kolor pozwala w łatwy sposób odczytać geometrię, a mozaikowo 

rozmieszczone kwadratowe okna przełamują porządek organizacji przestrzennej wnętrz. Elementy 

drewniane pojawiają na parterze w meblach kawiarni, na piętrach w niektórych siedziskach i blatach, 

a także wykończeniu wnętrz np. w poręczach. Na uwagę zasługuje również posadzka terazzo 

wykonana z użyciem mieszanki lokalnych kamieni.  

VII.42. Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois (projekt Béal & Blanckaert) 

W przypadku realizacji Médiathèque Albert Camus w Vitry-le-Francois (projekt Béal & 

Blanckaert) architekci fasady obiektu zrealizowali z paneli z polerowanej blachy, a projekt wnętrz 

oparli o jasną, neutralną kolorystyką. Biele, beże i szarości delikatnie przełamuje stonowana paleta 

inspirowanych naturą, pastelowych barw, które widoczne są w niektórych meblach. Architektom 

zależało, aby wnętrze miało przytulny i spokojny, sprzyjający odpoczynkowi charakter. Ważnym 

elementem były przeszklenia, która zapewniały dostęp do naturalnego światła, a przy tym otwierały 

się widokowo na park oraz łączący się z obiektem niewielki zbiornik wodny. Wnętrze zostało 

dodatkowo ocieplone jasnym drewnem, które widoczne jest we fragmentach posadzki, ale przede 

wszystkim pokrywa geometryczną, wielopłaszczyznową strukturę sufitu czytelni.  
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Organiczna forma tego sklepienia przypomina wnętrze jaskini i ma odnosić się pośrednio do 

natury. Jako silniejszy akcent w niektórych meblach i wykończeniu ścian pojawia się kolor żółty. 

Jako ciekawostkę można wskazać, że odcienie żółtego są najczęściej stosowane, jako element 

identyfikacji przestrzeni bibliotecznej.  

Ideą realizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (projekt Loesh + Partnerzy) 

było zachowanie dotychczasowej lokalizacji w której miał powstać nowy budynek, spełniający 

współczesne potrzeby instytucji, a także mający przyciągnąć nowych użytkowników. Od początku 

ważna była przede wszystkim przestrzeń wewnętrzna, gdzie parter miał podkreślać związek z 

sąsiadującym parkiem miejskim i być miejscem łatwo dostępnym, a piętra oddane zostały 

czytelniom. Styl skandynawski najpełniej wypełniał to założenie. Niemal jednolicie białe wnętrza 

na piętrach ociepla tekstura drewna oraz akcenty kolorystyczne. W projekcie użyto mebli o prostym 

wzornictwie. Regały oraz oprawy oświetleniowe mają równocześnie odniesienia do stylu 

industrialnego. Kolor pojawia się w siedziskach, które wykonane zostały we wnękach oraz w 

większym natężeniu w strefie dziecięcej. W efekcie, pomimo decyzji o braku klasycznych okien w 

elewacji i doświetleniu pomieszczeń jedynie poprzez świetliki cała przestrzeń pozostaje jasna i 

przejrzysta.  

Budynek Girona Public Library (projekt Corea & Moran Arquitectura) to przykład bardzo 

dużej inwestycji, która łączy w sobie wiele różnego rodzaju przestrzeni bibliotecznych i 

kulturalnych. Jest to również przykład minimalistyczne i pragmatycznego podejścia do stylu 

skandynawskiego. O ile bryła pod względem wykończenia sprawia wrażenie hermetycznej i 

minimalistycznej tak wnętrza mają cieplejszy odbiór. Projektantom zależało, aby wchodząc do 

budynku odbiorca poczuł się w zupełnie innym świecie, odcięty od hałasu miasta. Czytelnie są więc 

przede wszystkim otwarte na atria, dzięki czemu są jasne, a także mają ekspozycję na wewnętrzną 

zieleń. Z kolei tworzywo sztuczne, jako okładzina fasad filtruje światło zapewniając przyjemny 

odbiór przestrzeni czytelniczej. Białą, neutralną kolorystykę ścian, sufitów i większości mebli 

przełamują drewniany parkiety i sporadyczne akcenty kolorystyczne.  

Rozwinięciem stylu skandynawskiego jest przykład budynku Deichman Library w Oslo 

(projekt Atelier Oslo, Lund Hagem), efektownej realizacji o bardzo dużej skali. Punkt wyjścia dla 

wykonania fasady był podobny, jak w przypadku Girony. Przeszklenia przesłaniają panele 

półprzezierne z tworzyw sztucznych, co pozwala ograniczyć prześwietlanie się pomieszczeń. 

Przestrzeń wewnątrz jest jednak efektowniejsza. Charakterystycznymi elementami wnętrz są 

organiczne wycięcia w stropach, które – biorąc pod uwagę wielkość obiektu - pozwalają na lepszy 

dostęp światła do głębiej zlokalizowanych powierzchni. Nadają one, dzięki swoim przesunięciom 

dynamiczny i zmienny odbiór dla każdego z pięter, pomimo jednolitego wykończenia. Architekci 

zdecydowali się, mając na uwadze aranżację kilku kondygnacji, aby całość posiadała spójny i 

jednocześnie stonowany wyraz wizualny, podkreślając przede wszystkim organiczną geometrią 

widoczną w wycięciach, sufitach i obudowie pomieszczeń z trzonami komunikacji pionowej. Są one 

wraz z najbliższymi meblami wykończone z wykorzystaniem blach stalowych oraz czarnego koloru. 

Nierzadko ściany przyjmują również funkcję regałów na książki. Czerń stanowi wyrazisty kontrast 

dla pozostałych, widocznych w projekcie materiałów, które zachowują jasnobeżową kolorystykę. 

Miejsca informacji odznacza czerwony kolor. Jest to jedyny tak silny akcent we wnętrzach, co 

pozwala na łatwą orientację w rozległej przestrzeni. Ostatnie dwie kondygnacje budynku zostały 

podkreślone poprzez efektowne nadwieszenie, które ukazuje tarasowy charakter stropu posadzki. 

Na poszczególnych stopniach zostały zorganizowane regały i stanowiska czytelnicze głównej 

czytelni. Projekt wnętrz wykonany został w oparciu o jasną, stonowaną kolorystykę, którą 

przełamuje ciepły kolor drewna mebli. Meble posiadają skandynawską stylistykę i miękkie, 

opływowe formy, jako kolejne pośrednie odniesienie do natury. W ramach aranżacji pojawia się 

również zieleń. W efekcie czytelnia zyskuje domowy, przytulny odbiór.   
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VII.43. Deichman Library w Oslo (projekt Atelier Oslo, Lund Hagem) 

Wykorzystanie drewna oraz naturalnych odcieni brązowo-beżowych w stylistyce wnętrz 

można zauważyć w przykładzie Lubiteki – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu (projekt H2 

Architekci). Obiekt został zrealizowany w ramach uzupełnienia zabudowy miejskiej, ale 

jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego. Inspiracja naturą widoczna jest w 

zastosowanych materiałach wykończeniowych. W elewacjach dominuje tradycyjny kolor cegły, a 

wewnątrz ciepły odcień drewna. Jasny tynk ścian zewnętrznych oraz szara betonowa posadzka 

stanowią neutralne tło dla ekspozycji zbiorów, umieszczonych w drewnianych regałach. Na 

szczególną uwagę zasługują sufity. Obiekt ma dwa poziomy, które są wizualnie ze sobą powiązane 

poprzez szeroki otwór w stropie. Wykonanie sufitów z wykorzystaniem paneli z wełny drzewnej o 

miodowej barwie przynosi korzyść akustyczną, ale również wzbogaca przyjemny odbiór wizualny, 

wprost kojarząc się z naturą. Strop parteru ma tradycyjny pełny sufit, a piętro efektowniejszy układ, 

gdzie panele są podwieszone w rzędach na zmiennych wysokościach, tworząc miękką linię 

przypominającą falę.  

VII.44. Lubiteka – Miejska Biblioteka Publiczna w Lublińcu (projekt H2 Architekci) 

Nowoczesnym rozwinięciem stylu skandynawskiego jest powiązanie go z elementami innych 

stylów m.in. industrialnego. Wówczas powstaje współczesna przestrzeń, która łączy w sobie kilka 

światów. Przykładem jest realizacja Pierre Veilletet Library w Bordeaux (projekt atelier 

d’architecture King Kong) w której można zauważyć zarówno betonową strukturę ścian, jak i 

drewniane słupy. Modularność przestrzeni podkreślają wykończone drewnem ścięte ostrosłupy, 

które tworzą oryginalną, trójwymiarową strukturę stropu.  
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Są to świetliki, ale równocześnie atrakcyjny element wizualny odbioru przestrzeni. W efekcie 

wnętrze zyskuje zarówno niezobowiązujący, lekki klubowy charakter, jak i budzi skojarzenia z 

domem. Uzupełnieniem stylistyki są różnorodne meble, zarówno regały, jak i siedziska, które 

posiadają wspólną, pastelową paletę barw. Na uwagę zasługuje także kącik dziecięcy z drewnianym 

amfiteatrem i kolorowymi dywanami.  

Inne przykłady aranżacji skandynawskich, gdzie widoczna jest ekspozycja konstrukcji oraz 

inne elementy industrialne to obiekty Médiathèque Pélissanne (projekt Dominique Coulon & 

Associés) i De Factorij – Cultural Center and Library w Zaventem (projekt ebtca architecten & 

Archiles architecten). Projekty te w różnej skali realizują ideę otwartej, jasnej i swobodnej w 

odbiorze przestrzeni bibliotecznej.  

The Arch – Buen Cultural Centre w Mandal (projekt 3XN architects) to przykład podejścia 

do stylistyki skandynawskiej, jako punktu wyjścia dla uzyskanie bardziej indywidualnego i w 

efekcie eklektycznego wnętrza.  Obiekt przyjął efektowną formę wzgórza, a w centralnej części 

rzutu znajdują się dwie sale, duża widowiskowa i mniejsza kinowa wokół których znalazły się 

otwarta przestrzeń foyer i biblioteka. Czytelnie są zaaranżowane na obu poziomach budynku, które 

łączy klatka schodowa wzdłuż głównego przeszklenia w budynku. Na piętrze przestrzeń jest 

atrakcyjniejsza dzięki sufitowi podwieszanemu wykonanemu z drewnianych lameli. Sufit podkreśla 

opływowy kształt i miękką linię elewacji budynku. Jasną, neutralną kolorystykę przełamuje wysoki, 

zielony regał, który łączy poziomy czytelni i odznacza stanowisko informacji. We wnętrzach 

widoczna jest również surowa struktura betonowej konstrukcji budynku oraz czerwień, jako akcent 

w niektórych meblach lub grafika na ścianach.  

VII.45. M. Beghi Civic Library w La Spieza (projekt Atelier(s) Alfonso Femia) 

Efektownym wykorzystaniem elementów technologicznej estetyki jest budynek M. Beghi 

Civic Library w La Spieza (projekt Atelier(s) Alfonso Femia). Biblioteka została zrealizowana w 

centrum La Spieza w rejonie tzw. Zatoki Poetów i jest elementem rewitalizacji pofabrycznej 

zabudowy okolic portowych miasta. Jednocześnie bryła oryginalnego budynku budzi większe 

skojarzenia z tożsamym dla włoskiej zabudowy klasycznym stylem. Architekci zaadaptowali 

przestrzeń budynku inspirując się industrialnym, rodowodem budynki, zachowując przede 

wszystkim charakterystyczną halową konstrukcję podtrzymującą dach.  
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Interesującym rozwiązaniem jest wprowadzenie we wnętrzu antresoli w taki sposób, że 

zajmuje ona centrum rzutu, a przestrzeń przy ścianach zewnętrznych pozostaje wysoka. Dzięki temu 

cała przestrzeń mogła pozostać doświetlona istniejącymi, wysokimi oknami. Zróżnicowanie 

wysokości przestrzeni jest również wizualnym jej urozmaiceniem. Antresola ukrywa salę 

wielofunkcyjną i toalety, a na piętrze pozwoliła zrealizować otwartą czytelnię zaaranżowaną pod 

charakterystyczną stalową konstrukcją istniejących kratownic. Dzięki jednolitej kremowej 

kolorystyce wszystkie technologiczne elementy zyskały cieplejszy odbiór. Uzyskany przytulny efekt 

wzmocnił dobór efektownych, dekoracyjnych opraw oświetleniowych oraz kolorowych tkanin 

tapicerki foteli.   

 

Styl industrialny. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych stylów, które dominują w 

przestrzeni publicznej w XX wieku jest styl industrialny, determinowany eksponowaniem 

konstrukcji budynku i jego instalacji technicznych.  

Za początek stylu industrialnego należy uznać czas kryzysu w Ameryce, który miał miejsce 

w latach 50. XX wieku. Upadanie przedsiębiorstw, zamykanie fabryk doprowadziło w efekcie do 

powstawanie nieużytków w przestrzeni miejskiej. Do nich zaczęli wprowadzać się artyści, 

zamieniając je w swoje pracownie i mieszkania. Taki typ inwestycji związany był z podejściem 

ekonomicznym, gdyż przestrzeń była tania, jednocześnie duża. Brak tradycyjnego wykończenia 

pomieszczeń przyciągał uwagę osób związanych ze sztuką, ale stosunek do tego typu wystroju 

zmienił się szybko i zyskał uznanie osób tych, którzy szukają nieszablonowej przestrzeni do pracy 

czy życia. Dalszy rozwój obiektów fabrycznych nadal związany był z działalnością artystyczną: 

powstawały galerie sztuki, których charakter wykorzystywał potencjał przestrzeni, zachowując 

przemysłowy klimat. Wraz ze wzrostem popularność naturalnie nastąpił wzrost prestiżu takich 

miejsc oraz poszerzenie ich przeznaczenia funkcjonalnego. Mimo upływu lat ten trend nie wydaje 

się przeminąć i nadal modne jest adaptowanie struktur poprzemysłowych, jednocześnie tych 

oryginalnych jest już mniej.  

Styl industrialny współcześnie nie jest związany jedynie z autentycznymi budynkami 

fabrycznymi. Jest też chętnie wprowadzany do nowo budowanych wnętrz. W przypadku obiektu 

istniejącego, który ma historię przemysłową, punkt wyjścia jest lepszy o tyle, że widoczna jest 

oryginalna struktura budynku, którą ‒ w przypadku hal fabrycznych ‒ stanowią, obok ścian i słupów, 

również elementy stalowe, belki, kratownice, które nie są spotykane w przypadku innych typów 

budownictwa. Wnętrza industrialne chętnie wprowadzane są w obiektach użyteczności publicznej, 

szczególnie o charakterze kulturalno-artystycznym. Popularyzacja stylu w przypadku bibliotek 

jeszcze pod koniec XX wieku mogła wydawać się niemożliwe, gdy spojrzymy na czytelnię, jako 

miejsce tradycyjne. Wraz ze zmianą wizerunku instytucji i większym ukierunkowaniem na 

socjalizację oraz rekreacyjny charakter przestrzeni, styl industrialny jest wyborem mniej 

zaskakującym.  

Biblioteki dzięki swojej otwartej i pozbawianej podziałów funkcji pozwalają w sposób łatwy 

i efektowny wprowadzić rozwiązania industrialne, podkreślające strukturę konstrukcji budynku, 

eksponujące instalacje czy wprowadzające różnorodne umeblowanie. Wnętrza czytelni w takim 

stylu przyciągają przede wszystkim młodych ludzi, kojarząc się z kreatywnością i energią. 

Nowoczesne podejście do stylu industrialnego oznacza więc pochwałę indywidualizmu i designu. 

Współczesne wnętrza industrialne realizowane są w standardowych pomieszczeniach, ale na 

samym początku były to pomieszczenia halowe o znacznej wysokości, a więc z dużymi oknami. 

Przeskalowane okna, duże przeszklenia, dostęp światła stały się cechami kojarzonymi z estetyką 

industrialną. Charakterystyczne dla stylu są przede wszystkim surowe materiały, często bez 

dodatkowego uszlachetniającego wykończenia. Są to porowate struktury betonu, rustykalne cegły, 

elementy drewniane czy różnego rodzaju metale. Najpopularniejszym materiałem, powszechnie 

stosowanym w dawniej wznoszonych fabrykach, była klasyczna czerwona cegła.  
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Współcześnie ściany coraz rzadziej są już murowane z cegły, ale ceramika występuje w 

charakterze dekoracyjnej okładziny. Popularnym materiałem o przemysłowym charakterze stał się 

corten, czyli metal poddany działaniu rdzy, przez co zyskuje swój unikalny charakter i brązowo-

pomarańczową kolorystykę. Podobnie jest w przypadku posadzek i stropów. W przypadku tych 

pierwszych można zrezygnować z warstwy wykończeniowej i dostosować wylewkę do oczekiwanej 

eksploatacji lub wprowadzić dodatkową warstwę np. stosując farby do betonu, popularne masy 

bitumiczne, epoksydowe czy lastrico. W przypadku innych materiałów wykończeniowych są to 

panele, płyty itp. produkty, które w swojej specyfice, strukturze, kolorystyce nawiązują do 

surowych, technicznych materiałów. Pomieszczenia nie muszą posiadać sufitów podwieszanych, 

które maskują instalacje. Ekspozycja zarówno kabli, gniazd, łączników, jak i rur instalacji wentylacji 

i klimatyzacji jest wówczas wręcz pożądana.  

W przypadku stylu industrialnego nie ma dużego znaczenia spójność stylistyczna, czy 

jednolita kolorystyka, ale we współczesnych realizacjach projektanci dbają o to, aby ‒ wiedząc, że 

instalacje techniczne będą eksponowane ‒ zadbać o ich charakter, lokalizację, przebieg i stylistykę. 

Kolorystykę wnętrz opartą o wynikający z przyjętej konstrukcji i technologii kolor materiałów 

uzupełnia paleta barw szarych i grafitowych, a współcześnie również bieli jako bazy dla 

potencjonalnego wprowadzania wyrazistych kolorów. Mocne kolory – podobnie, jak przy stylu 

skandynawskim - najczęściej stanowią akcenty i widoczne są przede wszystkim w meblach.  

Styl industrialny podkreśla użycie mebli i dodatków, które wyrażają solidność i trwałość oraz 

uwzględniają funkcjonalny, zarazem techniczny charakter. Szczególne znaczenie mają oprawy 

oświetleniowe, które w wielu wypadkach nadają wizerunek wnętrzu. W ślad za tymi, które 

faktycznie były w fabrykach, często odznaczają się technicznym wzornictwem, eksponując łączenia, 

wkręty, kable i posiadając nierzadko odsłonięte źródło światła, jak również wykonane są z metalu, 

a współcześnie również z drewna czy betonu. Meble we wnętrzach industrialnych zwykle wyglądają 

na zużyte, łączą style, posiadają widoczne rozwiązania montażowe. Współcześnie realizowane są 

atrakcyjnymi produktami sztuki użytkowej, często pochodzącymi od znanych producentów.  

Wybór stylu industrialnego, jako estetyki przestrzeni bibliotecznej można uznać za 

najbardziej zrozumiały, gdy biblioteka jest realizowana w ramach przebudowy budynku 

poprzemysłowego. Wówczas punktem wyjścia jest przede wszystkim charakter oryginalnej 

substancji. Projektanci przystępując do wykonywania koncepcji wykorzystują wówczas zarówno 

potencjał przestrzenny obiektu, jak i atrakcyjność jego detali i widocznych materiałów.  

Inspirującym przykładem biblioteki w obiekcie przemysłowym jest realizacja Labin Public 

Library (projekt SKROZ). Projekt wnętrz wykorzystuje potencjał oryginalnej, industrialnej 

stylistyki jednej z hal dawnej kopalni. Architekci zachowali wiele istniejących elementów, a nowe 

wprowadzali w inspiracji nimi. Strefa wejściowa posiada czarną kolorystykę, a czytelnia jest jasna. 

Ze względu na brak tradycyjnego dostępu do światła naturalnego, przestrzeń ta jest doświetlona 

poprzez świetliki z mlecznego szkła. W projekcie wykorzystywane są materiały perforowane lub o 

ograniczonej przezierności, podkreślając industrialną estetykę. Architekci wprowadzili nową 

posadzkę, a także wykorzystali różne poziomy pomieszczeń urozmaicając i w sposób naturalny 

wydzielając strefy biblioteczne. Podłoga jest tutaj trójwymiarową konstrukcją, rodzajem stalowej 

skrzyni, która również podkreśla techniczny aspekt jej przeznaczenia. – tłumaczą projektanci. 

Podobną ideą, ale w mniejszej skali można zauważyć w realizacji The Meurthe et Moselle – 

Departmental Médiathèque w Laxou (projekt studiolada). Obiekt jest przebudową istniejącego 

budynku magazynowego i składa się z dwóch brył. W pierwszej, którą wyróżnia charakterystyczny 

szedowy dach umieszczone zostały strefa dostaw, garaż i magazyn.  W drugiej znalazły się: 

zasadnicza biblioteka, sala prezentacji multimedialnych oraz pomieszczenia biurowo-

administracyjne.  

Patrząc na efekt finalny można zauważyć, że pozostawiona została betonowa struktura 

budynku oraz klasyczny kasetonowy strop, a ingerencja architektów opierała się o wprowadzenie 

mebli i innych elementów funkcjonalnych wykorzystując pracę stolarską i sklejkę, jako główny 

materiał. Różnice poziomów w budynku, wynikające z adaptacji na potrzeby wnętrz dawnego 

dziedzińca zostały wykorzystane, jako naturalne wydzielenie stref funkcjonalnych.  
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Obiekt LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) jest przykładem efektownej przebudowy hali 

fabrycznej, skupionej przede wszystkim na aranżacji wnętrz.  

Adaptacja przede wszystkim wykorzystuje potencjał wielkości obiektu zachowując od 

wejścia widok na całą jego wysokość oraz wprowadzając w centrum rzutu amfiteatralne schody. 

Inne funkcje znalazły się po obwodzie hali, albo są sprytnie ukryte, pozostawiając widocznymi 

najważniejsze detale budynku, w szczególności stalową konstrukcję, która została odrestaurowana. 

Pomiędzy elementami technologii pojawiają się donice z zielenią, jako efekt współczesnych potrzeb 

odbiorcy. W kontynuacji tej industrialnej stylistyki zaprojektowane zostały meble i wyposażenie. 

Niektóre z nich zachowują powściągliwą estetykę, inne budzą skojarzenia z paletami, skrzyniami, 

czy innymi elementami tożsamymi z magazynem. Urozmaiceniem przestrzeni są siedziska złożone 

z książek, czy nietypowe, kolorowe aranżacje sal spotkań, podkreślające swobodny, młodzieżowy 

charakter obiektu. W efekcie cała aranżacja przywodzi na myśl bardziej, niż czytelnię przestrzeń 

klubową.  

VII.46. LocHal – Tilburg Public Library (projekt CIVIC architects, Braaksma & Roos 

architectenbureau, Inside Outside, Mecanoo) 

Styl industrialny z powodzeniem jest wprowadzany w zupełnie nowych budynkach. Są to 

najczęściej projekty, których bryły również wyrażają poprzez swoją formę, wykończenie fasad, czy 

też zastosowane detale surowy, nierzadko brutalistyczny charakter.  

Decyzja o nadaniu budynkowi Médiathèque grand M w Toulouse (projekt atelier 

d’architecture King Kong) przemysłowego charakteru wynikała z braku wyrazistego kontekstu innej 

zabudowy, a więc projektantom zależało na wyrazistej i współczesnej identyfikacji miejsca. Styl 

industrialny jest przede wszystkim przyciągający dla młodych ludzi, którzy w bibliotece poszukują 

wygody i mniej zobowiązującej atmosfery. Zanim użytkownik znajdzie się w środku budynku musi 

przejść przez zewnętrzny przedsionek, którym jest wydzielona wolnostojącym murem przestrzeń 

uwzględniająca zielone zagospodarowanie i wodę. Jest to kameralne miejsce, która w idei 

architektów miało być oazą spokoju, a jednocześnie sprzyjać integracji społecznej.  

Zarówno okalający bryłę mur, jak i elewacje budynku wykonane zostały z blachy stalowej, 

co nadaje całości przemysłowy charakter, Jest on kontynuowany we wnętrzach, które eksponują 

konstrukcję budynku. Ta została wykonana w całości z żelbetu.  
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Projektanci od początku zakładali, że będzie ona widoczna i zróżnicowali charakter tekstur. 

Na ścianach widoczny jest drewniany szalunek, słupy mają strukturę gładką, a posadzka jest 

szlifowana. Strop jest również betonowy, ale nie pozostaje wprost widoczny, gdyż pod nim zostały 

zamontowane podłużne pasy z perforowanej blachy ocynkowanej. Przypominają one klasyczne 

korytka kablowe, ale w tym przypadku wzmacniają we wnętrzu industrialny efekt. Przestrzeń jest 

niemal w całości otwarta. Jedyne pełne ściany to obudowa pomieszczeń komunikacji i sanitarnych.  

W centralnej części rzutu znajduje się czytelnia wydzielona przeszklonymi ściankami. W ślad 

za surowym wykończeniem przegród wprowadzone zostały meble o technicznej stylistyce. Są to 

różnej wysokości regały, które przypominają skrzynie transportowe. Szarość przełamują kolorowe 

akcenty, napisy informacyjne na słupach, kolorowe meble siedzisk i dywany.   

VII.47. Médiathèque grand M w Toulouse (projekt atelier d’architecture King Kong) 

Ulstein Arena (projekt Lund+Slaatto Architects) to obiekt hybrydowy w którym czytelnia 

stanowi miejsce spotkań, a jednocześnie jest główną przestrzenią wspólną dla basenu i sali 

gimnastycznej, wiodących funkcji budynku. Styl industrialny podkreśla swobodny, klubowy 

charakter miejsca. Głównym elementem estetyki czytelni jest ekspozycja betonu. W zależności od 

miejsca jego wykończenie jest inne. Posadzki wykonane zostały w stylu terazzo, słupy mają gładką, 

matową fakturę, a widoczny strop jest szlifowany w taki sposób, aby uzyskać efekt tafli wody. 

Dzięki uzyskanemu wrażeniu odbić przestrzeń wydaje się większa. Wykorzystane w aranżacji meble 

mają techniczny charakter oraz są to przykłady współczesnej sztuki użytkowej.  

Médiathèque Romainville (projekt Philippe Gazeau) jest kolejnym przykładem nowego 

budynku o stylistyce industrialnej. Jest ona widoczna zarówno w fasadach, jak i estetyce wnętrz.  

W holu wejściowym zwraca uwagę surowa struktura betonu na ścianach, epoksydowa 

posadzka oraz klatka schodowa i lada eksponujące stalową konstrukcję oraz elementy maskujące 

wykonane z blachy cięto-ciągnionej. Na piętrze znajduje się czytelnia, której charakterystycznymi 

elementami są z kolei winylowa wykładzina posadzki, wykonana z płytek w odcieniach zieleni oraz 

podwieszany sufit z blachy falistej w miętowym kolorze. Jest to równocześnie przykład projektu w 

którym industrialny charakter używanych materiałów został przełamany kolorem, co ma wpływ na 

odbiór całego wnętrza.  

VII.48. Médiathèque Romainville (projekt Philippe Gazeau) 

Aranżacja wnętrz budynku Bibliothèque Alexis de Tocqueville w Caen (projekt OMA, 

Barcode Architects) to przykład wyestetyzowanego podejścia do stylu industrialnego. Projekt 

eksponuje technologiczne materiały, takie jak stalowe siatki widoczne w podwieszanych sufitach 

oraz blachy i tworzywa sztuczne wykorzystywane w meblach i obudowie niektórych elementów 

wykończenia wnętrz.  



339 

 

Parter ma o wiele bardziej industrialny charakter, podczas gdy strefy czytelni ociepla użycie 

drewna. Posadzka to tzw. parkiet przemysłowy, zrealizowany z charakterystycznych wąskich 

listewek, najczęściej powstały z odpadów z produkcji desek. Tego typu parkiet był stosowany w 

halach przemysłowych, a współcześnie pojawia się w przestrzeniach teatrów oraz w loftach. Rzut 

budynku ma formę litery X, a rozległa przestrzeń biblioteczna została wypełniona regałami z 

książkami i stanowiskami nauki.  

Największą uwagę zwraca indywidualne zagospodarowanie miejsc na końcach ramion rzutu. 

Są to drewniany amfiteatr, zawinięta, perforowana blacha, czy konstrukcja przypominająca domki 

na drzewie. W każdym z tych przypadków elementy maskują przejście do sal spotkań. Kondygnacje 

łączą schody ruchome. Jest to rozwiązanie zaskakujące w przypadku tej funkcji, ale zyskujące 

popularność szczególnie w aranżacji największych obiektów. W przykładzie w Caen poprzez 

stalowe, błyszczące wykończenie wprowadzają dodatkowy efekt wizualny.  

Ciekawe podejście do stylu industrialnego można zauważyć w realizacji Public Library and 

Concert Hall w Lubbeek (projekt Dierendonckblancke architecten). Budynki zostały zrealizowane 

w nieznacznej odległości od siebie, ale powiązane poprzez zagospodarowanie. Architekci 

wprowadzając nowe kubatury założyli, aby były one korespondujące ze sobą pod względem 

estetycznym i posiadała analogiczne detale, a odróżniające pozostawały formalnie. W efekcie hala 

koncertowa jest prostopadłościenna, a biblioteka ma formę walca. Obie bryły mają to samo 

wykończenie białym tynkiem, jednocześnie pozostawiając widoczną strukturę murowania.  

VII.49. Public Library and Concert Hall w Lubbeek (projekt Dierendonckblancke architecten) 

Zamknięta w cylindrycznej formie biblioteka w centrum rzutu  ma dwukondygnacyjną, 

otwartą przestrzeń wokół której architekci wprowadzili pierścień wydzielonych przestrzeni lub 

pomieszczeń. Na piętrze antresola pozostaje już w całości otwarta i przeznaczona czytelni. 

Architektom zależało, aby wnętrze miało swobodny charakter, a wszystkie materiały, które zostały 

użyte w budynku pokazywały swoją strukturę. We wnętrzach dominuje beton, który stanowi 

podstawową konstrukcję obiektu. Na posadzkach beton jest szlifowany. Ściany zewnętrzne 

wypełnione są bloczkami ceramicznymi, pomalowanymi na biało.  

Nad przestrzenią eksponowana jest konstrukcja dachu, czyli stalowe kratownice i blacha 

trapezowa. Przemysłową estetykę ociepla użycie drewna. Jest ono widoczne w ślusarce okiennej i 

drzwiowej. Niektóre z mebli wykonane zostały z drewnianej sklejki. Jest to równocześnie materiał, 

które kojarzy się bardziej z magazynami, niż ekskluzywnymi pomieszczeniami.  
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Totalna biel. Wiele projektów przestrzeni bibliotecznej wykorzystuje biel, jako główny kolor 

definiujący wnętrze. W związku z tym należy uznać kierunek, który autor określa tzw. totalną bielą, 

jako osobny styl.  

O ile styl skandynawski charakteryzuje wprowadzanie jasnych i naturalnych, ale jednocześnie 

różnorodnych w odbiorze materiałów, tekstur i tkanin, to projekty w jednolicie białej kolorystyce 

podchodzą do wnętrz bardziej radykalnie, budując całościowy wyraz przestrzeni wokół niej. 

Wówczas wszystkie elementy podporządkowane zostają tej barwie. Wybór bieli na kolor ścian i 

sufitów nie jest zaskakujący.  

Białe meble na książki stanowią neutralne tło dla kolorowych grzbietów książek, a stanowiska 

czytelnicze nie odwracają uwagi od geometrii przestrzeni. Często takiemu założeniu towarzyszą 

geometryczne rozwiązania przestrzenne, a wpadające światło naturalne potęguje jasność, generując 

minimalistyczny i rzeźbiarski efekt. Potencjał stosowania bieli jest również duży, biorąc pod uwagę 

charakter wykończenia elementów. Może to być zarówno farba, lakier, tkaniny, jak i uzyskania 

powierzchnia może być matowa lub błyszcząca. W spektrum wykorzystania białych materiałów są 

również te o ograniczonej przezierności, czy odmiennej fakturze. W efekcie uzyskane wnętrze 

przełamuje negatywne skojarzenia z pomieszczeniami nudnymi, pozbawionymi pomysłu.  

Wybór całkowicie białej kolorystyki dla wykończenia i umeblowania wnętrz znakomicie 

sprawdza się w przypadku mniejszych obiektów. Przestrzeń wydaje się wówczas większa, a dzięki 

bieli jest przejrzysta. Przykładem budynki Proville Public Library (projekt Tank Architects), 

Biblioteca Sant Josep (projekt Ramon Esteve Estudio), Toy and Media Library La Ferté-Bernard 

(projekt Philippe Fichet Architectes), czy City Library Bruges (projekt Studio Farris Architects). 

Każda z realizacji różni się od strony formalnej, a wspólnym mianownikiem jest białe wykończenie, 

które pozwala na eksponowanie struktury przestrzeni.  

VII.50. Médiathèque Corbie (projekt Béal & Blanckaert) 

Médiathèque Corbie (projekt Béal & Blanckaert) to przykład małej biblioteki, którą wyróżnia 

lokalizacja w sąsiedztwie dzikiej zieleni oraz organicznym kształt rzutu, oparty na planie litery X. 

Fasady budynku pokryte zostały blachą corten. Przestrzeń wewnątrz w kontraście do rudego koloru 

stali, została wykonana w jednolitym białym wykończeniu. Dzięki temu podkreślona została 

wielopłaszczyznowa geometria sufitu. Akcentem kolorystycznym pozostają książki oraz pojedyncze 

meble. W przypadku tego projektu biel staje się również oprawą zieleni, która widoczna jest poprzez 

przeszklenia.  

Biel była również punktem wyjścia dla kolorystyki w budynku Maranello Public Library 

(projekt Andrea Maffei Architects + Arata Isozaki). Budynek został nietypowo zlokalizowany w 

niewidocznym z ulicy dziedzińcu i stanowi przebudowę obiektu historycznego, gdzie znalazły się 

magazyny i pomieszczenia obsługi.  

Czytelnia usytuowana została w całkowicie przeszklonej kubaturze, która wizualnie 

powiązana jest z minimalistycznym zagospodarowaniem, której charakterystycznym elementem jest 

żywiczna posadzka, która przypomina w odbiorze wizualnym taflę wody. Jednolite i neutralne w 

odbiorze wnętrze miało podkreślić opływową, inspirowaną biofilią bryłę. Biel ma w tym przypadku 

działanie uspakajające przestrzeń i nadające wrażenia harmonii całej przestrzeni.  
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VII.51. Maranello Public Library (projekt Andrea Maffei Architects + Arata Isozaki) 

Jávea Public Library and Socio-Cultural Center (projekt Singular Studio) to przykład 

realizacji, gdzie zastosowanie białego koloru wynikało przede wszystkim z praktycznego podejścia 

do organizacji przestrzennej i wizualnej skupionych na kilku poziomach stref biblioteczno-

kulturalnych. Prostopadłościenną bryłę wyróżnia okładzina z ażurowych paneli blachy o lekko 

pofalowanej powierzchni. Wnętrza mają prosty, minimalistyczny charakter, skupiony na białej 

kolorystyce, która stanowi neutralne tło dla kolorowych grzbietów książek oraz pojedynczych 

czarnych akcentów.  

Podobną prostotą odznacza się przestrzeń biblioteczna w hybrydowym obiekcie Public 

Library Navarcles and Entities Hotel (projekt Santamaría Arquitectes), który jest rozbudową 

istniejącego obiektu teatralnego. Czytelnia zorganizowana została w ramach dwóch kondygnacji i 

w części jest wysoka na dwa poziomy. Dzięki ażurowej fasadzie do jej wnętrza trafia miękkie, 

filtrowane światło. Biała kolorystyka pozwalała stworzyć wrażenie przestrzeni dużej i jasnej. 

Analogicznie, jak w Jávea jedynymi akcentami są czarne dodatki np. tapicerka foteli.  

Biały kolor znakomicie się sprawdza w przypadku wnętrz, które nie posiadają tradycyjnej 

prostopadłościennej kubatury. Współczesna przestrzeń biblioteczna powinna być z jednej strony 

zróżnicowania, a z drugiej biorąc pod uwagę ilość odbiorców wyższa, niż standardowa wysokość 

pomieszczeń publicznych. W wielu przypadkach sufit staje się więc istotnym elementem koncepcji, 

a nierzadko stanowi o tożsamości obiektu. 

Podkreślenie geometrii wnętrza poprzez wykorzystanie bieli cechuje bryłę Vila Franca de 

Xira Municipal Library (projekt Miguel Arruda Arquitectos Associados), której najbardziej 

charakterystycznym elementem są ekspresyjne, trójkątne wycięcia w które wprowadzone są wielkie 

płaszczyzny przeszkleń odsłaniające wnętrze. Architektom zależało, aby przeszklenia z jednej 

strony pokazywały życie w środku biblioteki, a z drugiej oferowały użytkownikom atrakcyjny 

widok na otaczający krajobraz. Główną ideą organizacji przestrzennej było umieszczenie 

pomieszczeń wymagających wydzielenia w centralnym trzonie z otwartą przestrzenią wokół. W 

efekcie czytelnia oraz inne funkcje kultury zostały zlokalizowane na kilku piętrach w jednolitej 

białej kolorystyce. Ich wizualne powiązanie odbywa się poprzez otwory w stropach. Obok bieli w 

przestrzeni można zauważyć beton w naturalnym, jasnym kolorze oraz pojedyncze meble zostały 

wykonane w kolorze czarnym.  

 Médiathèque Anzin (projekt Dominique Coulon & Associés) wyróżnia charakterystyczna, 

przywodząca na myśl origami bryła budynku. Biel pozwala wydobyć tą złożoną geometrię, która 

widoczna jest zarówno w fasadach, jak również w środku. Głównym elementem organizacji 

przestrzennej i o dużym znaczeniu wizualnym są szerokie schody prowadzące na piętro. Dzięki 

wycięciu w stropie parteru od wejścia widoczna jest efektowna struktura sufitu.  

Pomiędzy skosami jego płaszczyzn pojawiają się przeszklenia, które umożliwiają dostęp 

światła i zarazem podkreślają geometrię przestrzeni. Istotną rolę w odbiorze wizualnym pełni 

również światło sztuczne. Różne kierunki linii oświetlenia nadają wnętrzom dynamiki. Meble 

recepcyjne są dopasowane prostej, minimalistycznej estetyki, a wyróżniają je monochromatyczne 

napisy. Pozostałe meble mają proste wzornictwo skupione na ich podstawowej funkcjonalności.  
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VII.52. Médiathèque Anzin (projekt Dominique Coulon & Associés) 

Kulturbau – City Library Koblenz (projekt Benthem Crouwel Architects) to przykład obiektu 

hybrydowego, który łączy bibliotekę, muzeum i urząd miejski. Ściany zewnętrze zostały osłonięte 

panelami z tworzyw sztucznych, co zapewnia we wnętrzach miękkie światło. Jako dodatkowy 

dostęp do światła naturalnego w centrum bryły znalazło się zwieńczone świetlikiem atrium. Jest to 

równocześnie rozwiązanie, które miało założenie wizualnego powiązania ze sobą poszczególnych 

kondygnacji. Zastosowanie bieli w wykończeniu ścian, sufitów i mebli ma więc założenie 

wzmacniające tą ideę.   

Totalna biel może być równocześnie bazą dla wprowadzenia intensywnego koloru, który 

wówczas funkcjonuje, jako motyw przewodni przestrzeni. Może oznaczać ważniejsze miejsca w 

aranżacji np. punkty informacji lub podkreślać znaczenie stref tematycznych czytelni.  

VII.53. Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5) 

Budynek Mont de Marsan Mediatheque (projekt archi5) to wyrazisty przykład radykalnego 

podejścia do bieli w wykończeniu wnętrz z akcentami kolorystycznymi widocznymi w informacji 

wizualnej i niektórych meblach. Wejście do całkowicie białej przestrzeni może być zaskoczeniem 

dla odbiorcy, gdyż obiekt posiada podwójną szklaną fasadę, poprzez którą nie jest widoczne 

wnętrze. Kwadratowy rzut budynku składa się z centralnej, dużej i wysokiej na dwa poziomy 

głównej czytelni oraz zlokalizowanych po jej obwodzie wydzielonych pomieszczeń z antresolą. W 

kontraście do prostokreślnej formy wewnątrz czytelni zaprojektowane zostało obłe, inspirowane 

biofilią przeszklone atrium. Kolorowymi akcentami we wnętrzu obok książek są pojedyncze meble 

oraz informacja wizualna.  
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Budynek Multicultural Centre w Isbergues (projekt Dominique Coulon & Associés) wyróżnia 

geometryczna forma zewnętrzna o charakterystycznym wykończeniu elewacji panelami z 

połyskującej blachy. Obiekt współdzieli przestrzeń czytelni z dużą salą audytoryjną. Powiązanie 

tych dwóch funkcji podkreśla oś komunikacji wzdłuż rzutu. Wewnątrz w strefie czytelni geometria 

bryły pozostaje widoczna i jest podkreślona jednolicie białym wykończeniem przegród z 

wyrazistym akcentem jaskrawego odcienia koloru żółtego. Białe są również element wyposażenia i 

meble. Kolor pojawia się przede wszystkim na niektórych płaszczyznach ścian i posadzek oraz 

fragmentach posadzki. Żółte są również niektóre z mebli. Na szczególną uwagę zasługuje 

rzeźbiarskie w formie siedzisko, które znajduje się w strefie czytelni czasopism. Jest to mebel na 

książki, a równocześnie nietypowe siedzisko. Inne kolory mebli pojawiają się w strefie dziecięcej, 

dzięki czemu jest to przestrzeń łatwa do identyfikacji.  

VII.54. Multicultural Centre w Isbergues (projekt Dominique Coulon & Associés) 

Akcenty i dominanty kolorystyczne. Swoboda w organizacji przestrzennej, jak i 

wizualności przestrzeni bibliotecznej pozwala wyróżnić estetykę na które składają się akcenty lub 

dominalny kolorystyczne, jako jeden z wiodących trendów w architekturze wnętrz instytucji. 

Przestrzeń biblioteczna przez długi okres czasu była reprezentowana klasycznie. Przez swój 

nobilitujący charakter, który predestynował czytelnię do bycia tzw. oazą ciszy i skupienia, 

projektanci unikali wprowadzania elementów rozpraszających, a za takie można uznawać wyraziste 

kolory. Współcześnie przestrzeń czytelni jest mniej formalna i w większym stopniu zróżnicowana, 

co pozwala także na odważniejsze poruszanie się projektantów w sferze barw.  

Za uniwersalną uznaje się przestrzeń neutralną i jasną o jednolitej kolorystyce, co sprzyja 

skupieniu i jest rozwiązaniem bezpiecznym – potencjalnie komfortowym dla wszystkich 

użytkowników. Wówczas taka kolorystyka uwzględnia przede wszystkim biele, złamane biele, oraz 

szarości, ale również paletę tzw. kolorów ziemi i innych występujących w naturalnym otoczeniu. 

Stosuje się przede wszystkim beże i brązy, ale też zgaszone pastele, co pozwala na uzyskanie 

kolorowego, ale zbalansowanego wnętrza.  

Neutralna i stonowana baza kolorystyczna pozwala zaistnieć w czytelni innym elementom, 

które projektant zdecyduje się wyróżnić. Wprowadzanie wyrazistych, jaskrawych kolorów do 

wnętrz jest bardzo ryzykowne, gdyż mogą one ‒ przy dłuższym przebywaniu ‒ być dla użytkownika 

uciążliwe.  
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Na wprowadzanie koloru do wnętrz należy spojrzeć przez pryzmat wykończenia wnętrz, a 

więc materiałów, z których są wykonane posadzki, ściany i sufity, jak i meble oraz elementy 

wyposażenia. Neutralne wykończenie ścian i sufitu, jako tła, pozwala stosować kolorystyczne 

akcent w meblach, które w ten sposób ożywią odbiór wnętrza. Wówczas uspokojony kolor ściany 

jeszcze mocniej uwydatni kontrastowy efekt mebla. Nowoczesne projekty opierają się często o jeden 

kolor przewodni, ale wykorzystywany z różnym nasyceniem i jasnością. Nie zawsze są to wprost 

jednolite kolory, gdyż obok farb są również okładziny, tkaniny i inne materiały wykończeniowe. 

Dzięki stosowanemu materiałowi, kolor jest zupełnie inaczej odbierany. Te produkty mogą 

występować w swojej naturalnej kolorystyce, wynikającej z materiału np. betonu, ceramiki, drewna 

lub mogą być barwione. Mogą być jednolite, z dekorem, z charakterystycznym, jak w przypadku 

drewna, usłojeniem.  

Aby uzyskać harmonię we wnętrzu, należy przyjąć całościowe myślenie dotyczące specyfiki 

i klimatu wnętrza z założeniem oczekiwanego oddziaływania na odbiorcę. W zależności od 

charakteru obiektu, lub jego strefy może to być zarówno skupienie, jak pobudzenie. Kolor jest 

również nośnikiem informacji i może być używany, jako element informacji wizualnej wnętrz oraz 

podkreślać znaczenie niektórych przestrzeni. Właściwie użyte kolory ułatwiają koncentrację, a także 

stymulują do aktywności. Dla przykładu czerwień w przestrzeni spotkań może sprzyjać aktywności 

i integracji, ale w przestrzeni nauki jest barwą w dłuższym kontakcie zbyt męczącą.  

Najpopularniejszym podejściem do roli koloru we wnętrzu są akcenty kolorystyczne. Są one 

realizowane zarówno poprzez meble, jak i elementy wykończeniowe. Mogą być widoczne w kilku 

miejscach przestrzeni, albo skupiać się w jednej, podkreślając jej odrębność. Wówczas bazą dla 

wprowadzenia akcentów są inne style np. skandynawski lub industrialny.  

W budynku Allerød Library and Culture Centre w Lillerød (projekt Primus Arkitekter), który 

jest niewielką rozbudową przemysłowego budynku projektanci zdecydowali się, aby wykończenie 

wnętrz i umeblowanie skupione było wokół bieli. Neutralny kolor podkreśla charakterystyczne 

szedowe dachu obiektu i stanowi tło dla akcentu kolorystycznego w postaci czerwonych wykładzin 

i mebli, które odznaczają strefę dziecięcą.  

W budynku Terrasson’s Library (projekt Architecture Patrick Mauger) wnętrza mają 

stylistykę industrialną, ale istotny jest przede wszystkim kolor, który nie tylko urozmaica odbiór 

czytelni, ale także podkreśla jej charakter. Zawieszone pod sufitem kolorowe wyspy akustyczne 

zwracają uwagę na znajdujące się pod nimi przestrzenie. Pod żółtą są stanowiska informacji, a 

czerwoną miejsca spotkań. Strefa spotkań nie jest wydzielona pełnymi ścianami, a poprzez 

czerwone kotary, dywan i siedziska. Odcienie czerwieni i pomarańczy widoczne są również w 

wykończeniu innych mebli, siedzisk i donic.   

ARhus Knowledge Center w Roeselare (projekt BURO II & ARCHI+I) to kolejny przykład 

wnętrz industrialnych z akcentami kolorystycznymi, równocześnie przypadek realizacji o większej 

skali. Obiekt został zrealizowany, jako adaptacja kilkupiętrowego budynku biurowego na potrzeby 

biblioteki i centrum kultury budynku biurowego. Stylistyka wnętrz ma przemysłowy charakter, 

pozostawiając eksponowane instalacje oraz surowe materiały. Kolor miał ułatwić poruszanie się po 

budynku. Aby w łatwy sposób zidentyfikować różnego rodzaju przestrzenie na każdej kondygnacji 

pojawia się inna, główna barwa. Widoczna jest we fragmentach wykończenia ścian, dywanach i 

meblach, podkreślając przede wszystkim miejsca informacji i przestrzenie spotkań. 

Municipal Library of Coslada (projekt Pinearq) to budynek o prostopadłościennej formie oraz 

industrialnej estetyce. Zastosowany w wykończeniu elewacji beton architektoniczny widoczny jest 

również we wnętrzach biblioteki.  

Projektanci założyli, że kondygnacje będą niemal w całości otwarte, a podziały funkcjonalne 

widoczne poprzez zmiany kolorystyki mebli. Są to zarówno elementy wykończeniowe regałów, jak 

i meble. Kolor jest więc w tym przypadku zróżnicowany pod względem występowania na różnego 

rodzaju materiałach o różnym stopniu transparentności.  
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VII.55. Municipal Library of Coslada (projekt Pinearq) 

Podobne założenie wyróżnienia stref tematycznych można zauważyć w Zagłębiowskiej 

Mediatece w Sosnowcu (projekt AIM Architekci), gdzie kolor w różny sposób towarzyszy 

przestrzeniom. Najbardziej zwraca uwagę strefa multimedialna, gdzie niebieskie są zarówno 

posadzki, ściany, jak i meble oraz wielobarwna strefa dziecięca.  

Kolejnym wyraźnym trendem użycia koloru we wnętrzu jest wykorzystanie go, jako motywu 

przewodniego dla estetyki, a nierzadko przy okazji podkreślając nim ważniejsze fragmenty 

aranżacji. W efekcie kolor staje się elementem tożsamości przestrzeni.  

Wyrazisty kolor towarzyszący przestrzeni widoczny jest w obiekcie Médiathèque Jean-Pierre-

Vernant w Chelles (projekt Atelier Novembre Architecture), który w jednym budynku mieści dużą 

salę audytoryjną i przestrzeń biblioteczną. Ten podział widoczny jest w bryle, która odznacza się 

dwoma funkcjonalnie niezależnymi skrzydłami, które łączy wspólna strefa wejściowa. 

Charakterystycznym elementem holu jest zastosowanie intensywnego, żółtego koloru, który 

pokrywa ściany i ladę głównej recepcji budynku. Z kolei w czytelni na parterze zwraca uwagę 

kolorowa wykładzina dywanowa. Ta wielobarwna mozaika stanowi tło dla białych mebli, 

zastosowanych w aranżacji.   

VII.56. Médiathèque Jean-Pierre-Vernant w Chelles (projekt Atelier Novembre Architecture) 

Mocny kolorystyczny przekaz widoczny jest w estetyce biblioteki zrealizowanej, jako część 

struktury Kunstencentrum ArtA’A w Aalter (projekt BASIL ARCHITECTURE). Projektanci mieli 

za zadanie przekształcić na tą funkcję dwa piętra istniejącego budynku mieszkalno-usługowego.  

Zdecydowali, aby wnętrza wykonane zostały w stylistyce industrialnej, a więc eksponując 

betonową konstrukcję, instalacje techniczne oraz wprowadzając wiele elementów metalowych. 
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Charakterystycznym elementem wykończenia jest również chropowata struktura tynku, który został 

natryśnięty na izolację stropu. Wyzwaniem było również doświetlenie poziomu -1, co zostało 

zrealizowane poprzez częściowe odsłonięcie elewacji podziemnej w ramach niewielkiego atrium 

oraz poprzez wycięcia w stropie pomiędzy poziomami parteru i piwnicy. W powstałą, surową, 

przemysłową przestrzeń projektanci wprowadzili wyrazistą identyfikację kolorystyczną. Została 

ona przygotowana wg specjalnego klucza. Strefie wejściowej oraz innym miejscom o charakterze 

informacyjnym towarzyszy zielony kolor, instalacjom związanym z ogniem czerwony, z wodą, a 

więc pomieszczeniom sanitarnym niebieski. Czytelniom oraz innym pomieszczeniem przynależnym 

bibliotece dedykowany został wyrazisty odcień żółty. Pokrywa on fragmenty posadzki, ścian i mebli. 

Są to zarówno wolnostojące meble, jak i indywidualnie opracowane regały, które dodatkowo strefują 

otwartą przestrzeń biblioteczną.  

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama we Wrocławiu (projekt Grupa Synergia, ENONE 

Architektura i Design Rafał Sokołowski) łączy w sobie bibliotekę, która zajmuje parter budynku i 

przestrzenie kulturalne na piętrach. Estetyka zarówno bryły zewnętrznej, jak i wnętrz opiera się o 

styl industrialny, a w szczególności eksponuje strukturę betonu architektonicznego. Kolor pojawia 

się, jako akcent we wnętrzach ogólnodostępnych, ale najsilniej widoczny jest w przestrzeni 

bibliotecznej, która ma charakter otwartej czytelni. Podobnie, jak we wspomnianych wcześniej 

przykładach tak i w tym przypadku projektanci zdecydowali się na wykorzystanie żółtej barwy, jako 

przełamania szarej i surowej estetyki wnętrz. Kolor widoczny jest w łączącym kilka funkcji 

indywidualnie zaprojektowanym meblu, który sam w sobie jest elementem tożsamości wnętrza.  

Wybór żółtego koloru, jako przewodniego dla aranżacji bibliotek może być związany z 

pozytywnymi emocjami i skojarzeniami z odpoczynkiem na słońcu, jakie budzi. Jednocześnie jest 

to barwa, która posiada dużo odcieni, co poszerza jego wszechstronność. Może być to zarówno 

jaskrawy cytrynowy odcień, pastelowy waniliowy, jak i wpadający w pomarańcz, kojarzący się 

wówczas z zachodzącym słońcem.  

VII.57. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama we Wrocławiu (projekt Grupa Synergia, ENONE 

Architektura i Design Rafał Sokołowski) 

Obok żółtego koloru najpopularniejszą barwą, która widoczna jest w projektach wnętrz jest 

czerwień. Jest to przez swoją intensywność oczywisty wybór dla wyróżnienia się, bo od 

średniowiecza był kojarzony jako kolor władzy. Współcześnie czerwień budzi przede wszystkim 

skojarzenia z miłością i radością, ale w psychologii jest symbolem siły, przywództwa i gniewu.  

W realizacji Plassen Cultural Center w Molde (projekt 3xn architects) najważniejszą funkcją 

budynku nie była biblioteka, a sala koncertowa. Budynek powstał z myślą pełnienia roli zarówno 

wizerunkowej, jak i funkcjonalnej dla odbywającego się corocznie festiwalu muzyki jazzowej. Sala 

stanowić miała tzw. serce obiektu i została umieszczona w centralnej części rzutu, a także 

symbolicznie podkreślona czerwonym kolorem. Architekci zdecydowali się również, aby ściany sali 

zostały obudowane półkami na książki, dzięki czemu struktura zyskuje dodatkowy efekt, a także 

wprost kojarzy się z uzupełniającą przestrzenia wokół auli biblioteką.  
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VII.58. Plassen Cultural Center w Molde (projekt 3xn architects) 

Grafit – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (projekt Grupa Synergia) to nietypowy 

przykład realizacji niewielkiej przestrzeni bibliotecznej w ramach adaptacji lokalu usługowego. 

Budynek Grafit został zrealizowany z myślą o przeznaczeniu na prowadzenie handlu przez 

okolicznych kupców. Niestety idea została zweryfikowana dość szybko zarówno przez 

sprzedawców, którzy nie najmowali powierzchni, jak i brak kupujących. W efekcie 

skomercjalizowana została jedynie część biurową, a kupiecka pozostawała przez dłuższy czas 

nieużytkowana. W 2015 roku wprowadziła się w te wnętrza jedna z filii Miejskiej Biblioteki 

Publicznej.  

 

VII.59. Grafit – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (projekt Grupa Synergia) 

Przestronna hala pozwalała na łatwe wprowadzenie czytelni, jako otwartej przestrzeni, która 

została podzielona tematycznie na recepcję z wypożyczalnią, strefę relaksu, zabawy, 

wielofunkcyjną, multimedialną i salon prasowy. Są one równocześnie łatwe do identyfikacji poprzez 

zmiany umeblowania. Biel ścian stała się tłem dla wprowadzenia koloru, jako silnego elementu 

tożsamości miejsca. Czerwony kolor to również wybór metaforyczny, gdyż jest to nawiązanie do 

logo wrocławskiej sieci bibliotecznej. Od wejścia odbiorcy towarzyszy namalowana na posadzce 

czerwona wstęga, która przeprowadza go przez wszystkie funkcje. W miejscach, gdzie znajduje się 

przejście do konkretnej strefy pełny kolor zmienia się w piksele.  



348 

 

Część mebli zachowuje białą kolorystykę, a część jest również podkreślona kolorem, jak 

fragment czytelni przeznaczony dla dzieci, gdzie regały i siedziska zrealizowane zostały w barwie 

pomarańczowej. Kolor czerwony powraca jeszcze w tapicerce niektórych siedzisk i metalowej 

obudowie opraw oświetleniowych. Obok czytelni widoczne są również strefa prezentacji 

multimedialnych oraz relaksu, gdzie charakterystycznym elementem jest przestrzenny amfiteatr z 

miękkimi poduszkami i workami. W efekcie powstała przestrzeń, która dzięki zastosowaniu koloru 

sprawia wrażenie atrakcyjnej i energetycznej, umożliwiającej zarówno skupienie, jak i relaks.  

Obiekt Central Municipal Library Frankfurt (projekt KSP Jürgen Engel Architekten) to 

przebudowa na potrzeby biblioteki siedziby Kasy Oszczędności z lat 50. XX wieku. W ówczesnym 

czasie budynek był oceniany, jako jeden z najnowocześniejszych w kraju, a także powszechnie 

chwalony za estetykę fasady. Koncepcja uwzględniała w zagospodarowaniu pochodzącą z 1967 

roku fontannę Tugendbrunnen, która została w to miejsce przeniesiona ze szpitala Heiliggeistspital 

przy Saalgasse. Wokół rzeźby zlokalizowana jest mała architektura, a także ogródki kawiarni. Nowy 

projekt zachował przede wszystkim jej historyczny charakter, przebudował jedynie fragment 

elewacji w parterze, a także wykorzystał pierwotną konstrukcję, która pozwalała na elastyczne 

podejście do organizacji przestrzeni wewnętrznej, która została gruntowanie zmieniona i nadała 

obiektowi zupełnie innej, współczesnej tożsamości - nowoczesnej i pod względem kolorystyki 

awangardowej.  

VII.60. Central Municipal Library Frankfurt (projekt KSP Jürgen Engel Architekten) 

Projektanci zrealizowali przestrzeń z wykorzystaniem bieli i dominant kolorystycznych. 

Centrum rzutu stanowi wysokie na trzy poziomy atrium, wokół którego wprowadzono piętra 

wypełnione regałami z książkami. Architektom zależało, aby miejsce mogło być wykorzystywane 

również na cele kulturalne i artystyczne. Jednocześnie największą uwagę zwraca biomorficzna 

forma, która znajduje się w przestrzeni atrium. Kryje w sobie komunikację pionową i przestrzeń 

spotkań, ale przede wszystkim jest silnym elementem tożsamości przestrzeni. Ze względu na 

wielkość kubatury nad atrium wprowadzone zostały świetliki, które dostarczają światło, a 

dodatkowo zwracają uwagę kilkoma kolorami podkreślającymi otwory. Wprowadzenie barw było 

również elementem strategii projektowej, podkreślając istotny fragmenty aranżacji. Czerwony 

nawiązuje do barw miasta i towarzyszy użytkownikowi biblioteki w przestrzeniach 

ogólnodostępnych. Pomarańczowy cechuje miejsca odpoczynku i widoczny jest np. we wnętrzu 

wspomnianej wieży. Kolorem żółtym oznaczono punkty informacji, ułatwiające orientację w 

budynku.  

Istniejący budynek w podziemiu posiadał skarbiec, który przekształcony został w salę 

szkoleniową, ale zachowane zostały oryginalne w stylistyce drzwi. Na dwóch ostatnich 

kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe przynależne Centralnej Bibliotece Miejskiej. 

Ponadto do budynku wprowadziły się Wydział Partycypacji Społecznej i Wydział Spraw Kobiecych 

– pomieszczenia zgrupowane wokół wewnętrznego dziedzińca, który znajduje się ponad dachem 

foyer. W wielu projektach przestrzeń biblioteczna jest zupełnie inna od estetyki budynki. Są jednak 

takie realizacje w których zewnętrze i wnętrze ze sobą harmonijnie współgrają. Kolor może być 

wówczas elementem łączącym te dwa światy.  
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W budynku Library w Singuerlin (projekt taller 9s arquitectes) charakterystycznym 

elementem jest organizacja przestrzenna budynku. Otwarta, przeszklona czytelnia jest w centrum 

rzutu i łączy ona trzy prostopadłościenne formy, które kryją w sobie funkcje, które wymagały 

wydzielenia. Są to zarazem bryły odróżniające się kolorem. Pomarańczowa mieści salę 

wielofunkcyjną, zielona strefę spotkań, a żółta administrację. Kolory te dodatkowo pojawiają się 

również w niektórych z mebli czytelni. W efekcie przestrzeń jest łatwa do identyfikacji, a także 

efektowna w odbiorze wizualnym.  

Médiathèque l’Alpha w Angoulême (projekt loci anima) to realizacja, która łączy w sobie 

industrialną estetykę i potencjał użycia koloru w architekturze. Jest on widoczny zarówno w 

wykończeniu przegród, jak i meblach. Bryła budynku to kompozycja kilku prostopadłościennych 

form, które różnią się kolorem wykończenia. Barwy związane są kosmosem, a więc antracyt oznacza 

planetę saturn, srebro dedykowane jest księżycowi, złoto odnosi się do słońca, a czerwień to symbol 

marsa. W każdej z brył zostały rozmieszczone poszczególne funkcje obiektu, a przestrzeń pomiędzy 

nimi to zielone zagospodarowanie, które płynnie przechodzi w foyer. Po wejściu do wnętrza kolor 

dalej towarzyszy odbiorcy, podkreślając odrębność stref. Najsilniej jest on widoczny w posadzce. 

Przy czym nie jest to jednolity kolor, a mozaikowa kompozycja odcieni, co sprawia, że wnętrza 

unikają monotonii. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować czytelnie czasopism, literatury, strefę 

multimediów, czy kącik dziecięcy. We fragmentach płaszczyzn pojawiają się również grafiki, a 

niektóre z mebli wykonane zostały specjalnie dla tej inwestycji. Jednocześnie we wnętrzach 

eksponowane są betonowa konstrukcja ścian, instalacje techniczne, a całość przywodzi na myśl 

skojarzenia z przestrzenią przemysłową lub klubową.  

VII.61. Médiathèque l’Alpha w Angoulême (projekt loci anima) 

Efektowne podejście do koloru w architekturze widoczne jest obiekcie Public Library and 

Reading Park Torre Pacheco (projekt Martín Lejarraga). Biblioteka jest jedną z funkcji, która 

wypełnia kompleks architektoniczno-urbanistyczny, który obok kubatury, która znalazła się 

częściowo pod ziemią uwzględnia duże rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie. Inspirację dla 

realizacji była topografia terenu, a dach stanowi patchwork różnych faktur i kolorów, które 

jednocześnie podkreślają zróżnicowane przeznaczenie założenia.  

Przeszklone elewacje budynku są w części odsłonięte dzięki wprowadzeniu półotwartego 

dziedzińca i odznaczają się barwionym szkłem, które filtruje światło do wnętrz. Kolory pozostają 

widoczne w projekcie wnętrz w elementach wykończeniowych regałów na książki oraz niektórych 

meblach.  
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W wielu projektach szczególnie tych o stylistyce skandynawskiej pojawia się dodatkowa 

kolorystyka, widoczna przede wszystkim w meblach, która podkreśla związek z naturą. Jest to więc 

paleta barw nawiązująca do flory i fauny. Są to przykłady w których kolor nie musi być jaskrawy, 

aby być istotnym urozmaiceniem odbioru przestrzeni.  

W przypadku niewielkiego budynku Médiatheque de Monterblanc (projekt Studio 02) 

wnętrze jest niemal całkowicie białe, dzięki czemu wydaje się większe, niż jest w rzeczywistości. 

W wyższej części czytelni znalazła się główna przestrzeń socjalna ze stołami i meblami 

wypoczynkowymi. Te ostatnie pod względem charakteru, formy i barw nawiązują do natury. 

Miękkie, opływowe kształty posiadają jesienną kolorystykę, przełamując neutralny odbiór wnętrza. 

Kolejnym przykładem stylistyki skandynawskiej z akcentami kolorystycznymi jest przestrzeń 

budynku Médiathèque Bourg la Reine (projekt Pascale Guédot Architecte), którą wyróżnia 

organiczna forma bryły, widoczna również w czytelni. Białą kolorystykę płaszczyzn sufitu i ścian 

przełamują drewniane regały oraz kolorowe meble. Tkaniny zostały dobrane w odcieniach natury, 

czyli zieleniach i żółciach.   

Charakterystycznym elementem odbioru wizualnego bryły budynku Médiathèque w 

Colombes (projekt Brenac & Gonzalez & Associés) jest połyskujący, złoty kolor fasady. Projektanci 

zdecydowali, aby złota była również widoczna od wnętrza aluminiowa ślusarka. Pozostałe elementy 

wykończenia przegród zachowują neutralną białą i szarą kolorystykę. Podobnie, jak bryła tak i w 

środku widoczne są charakterystyczne, geometryczne formy – załamania sufitu oraz widocznej 

bryły wyższej kondygnacji. W tą organiczną przestrzeń wprowadzone zostały meble w pastelowej 

kolorystyce, które obok klasycznych regałów, biurek, czy foteli obejmują przypominające kamienie 

siedziska, okrągłe dywany i domowe w charakterze lampy. W ten sposób aranżacja zyskuje 

przytulny, zarazem energetyczny odbiór.  

VII.62. Kolorystyka mebli inspirowana naturą. Przykłady obiektów (od lewej) Médiathèque w 

Colombes (projekt Brenac & Gonzalez & Associés), City Library Seinäjoki (projekt JKMM 

Architects) 

Wyjątkowym podejściem do wykorzystania koloru w przestrzeni bibliotecznej cechuje się 

obiekt LA BIB – Dunkerque Library (projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates), 

który jest przebudową na potrzeby biblioteki istniejącego muzeum.  

Wnętrze zostało zrealizowane niemal w całości w ramach otwartej przestrzeni oraz w białym 

wykończeniu, ocieplonym wstawkami z jasnego drewna. Jednocześnie pomieszczenia, które 

wymagały wydzielenia, a więc przede wszystkim sale spotkań mają przeszklone ściany. Dodatkową 

barierę stanowią lekkie, prześwitujące kotary. Największą uwagę pod względem organizacji 

przestrzennej zwraca centralnie zlokalizowany amfiteatr o charakterystycznych obłych stopniach, 

które niemal rozlewają się do wnętrza. Integracja z pozostałą powierzchnią biblioteki jest widoczna 

w wykończeniu posadzki, którą odznacza grafika przypominająca poziomice. Architekci 

zdecydowali się, aby posadzka, jak i stopnice amfiteatru wyróżniały się specjalną opracowaną, 

pastelową paletą barw. Delikatne odcienie zieleni zostały skontrastowane fioletem. Zastosowane 

barwy zostały również wykorzystane w wykończeniu wnęk meblowych oraz w niektórych meblach. 

W efekcie uzyskana została spójna i atrakcyjna przestrzeń, która jest dla odbiorcy zarówno 

stymulująca, jak i kojąca.  
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VII.63. LA BIB – Dunkerque Library (projekt D’HOUNDT+BAJART Architects & Associates) 

Współcześnie realizowane budynki bibliotek zwracają uwagę przede wszystkim na komfort i 

wygodę ich użytkowania. Atrakcyjnie zaprojektowana przestrzeń czytelni ma w tym przypadku 

równorzędne znaczenie, jak efektowna bryła zewnętrzna. Najważniejsze jest więc kompleksowe 

podejście do budynku, jako całości.  

Współczesność w architekturze odznacza się swobodnym i eklektyczny podejście do 

projektów wnętrz. Nie ma obowiazującego stylu, a więc powstaje pole do dużej kreatywności dla 

projektantów, którzy zauważyli, że najbardziej przyciągającą przestrzenią jest tak, która dla 

odbiorcy jest intrygujaca, jednocześnie budząca skojarzenia z odpoczynkiem i spokojem. W 

przypadku bibliotek znakomicie sprawdza się stylistyka industrialna i skandynawska w których 

granice sa płynne, co pozwala na dostosowanie pomieszczenia do potrzeb społecznych i zachować 

spójność z architekturą obiektu. Jednocześnie style pozwalają na elastyczne podejście do ekonomii 

wprowadzonych rozwiązań, mogą być stosowane zarówno w największych i prestiżowych 

inwestycjach, jak i małych, lokalnych filiach.  

Obiekty, które są realizowane wraz z projektem wnętrzem pozwalają uzyskać największe 

korzyści zarówno dla instytucji, jak i dla odbiorcy. Prezentowane przykłady pokazują, że niezależnie 

od przyjętej przez projektantów estetyki w centrum każdego projektu jest użytkownik i jego 

samopoczucie.  
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4. Doświadczenie przestrzeni – architektura zmysłów 

Współczesne przestrzenie publiczne wychodzą poza tradycyjne podejście do projektowania 

wnętrz, nie ograniczając się do konkretnych stylów. Wówczas przestrzeń ma o wiele silniejszy i 

indywidualny charakter. Jednym z kierunków, który pojawia się w architekturze wnętrz w XXI 

wieku jest podejście ukierunkowane na zmysłowy odbiór przestrzeni. Doświadczanie przestrzeni 

może mieć znaczenie na poziomie naszych zmysłów. Nie tylko wzroku, ale też słuchu czy dotyku, 

które w poprzednich epokach bywały marginalizowane. Znaczenie zmysłu dotyku w odbieraniu 

architektury spopularyzował. Juhani Pallasmaa. Poświęcił zagadnieniu swoją twórczość naukową i 

przedstawiał rozważania, których efekty możemy znaleźć również w przykładach aranżacji 

bibliotecznych.  

 

„Wszelka technologia pozwala jedynie uwalniać ludzką fantazję i ułatwić pracę, ale ta praca 

wciąż musi odbyć się w twórcy. W innym miejscu jednakże zauważa, że architektura nie może stać 

się narzędziem czystej funkcjonalności, cielesnego komfortu i zmysłowej przyjemności, 

pozbawionym mediacyjnego, egzystencjalnego zadania. Dzieło nie powinno być przezroczyste w 

swoich użytkowych i racjonalnych motywach; musi zawierać nieprzeniknioną tajemnicę, aby móc 

uruchamiać naszą wyobraźnię i emocje” 232  

 

Architektura zmysłów, którą opisuje Pallasmaa łączy się również z pojęciem biofilii.233 

Strategia projektowania biofilicznego opiera się o trzy grupy, w ramach znajdują się powiązane ze 

sobą atrybuty, elementy, cechy, sposoby poprzez które ludzie doświadczają natury.  

 

Bezpośrednie doświadczenia przyrody wiążą się z najbardziej pierwotnym kontaktem z 

atrybutami środowiska przyrodniczego, obejmującymi naturalistyczne cechy takie, jak światło, 

powietrze, woda, ogień, woda, roślinność, zwierzęta, czy klimat. Naturalne światło towarzyszy 

człowiekowi na co dzień, pozwala zrozumieć przestrzeń i czas, a także ułatwia orientację w 

otoczeniu i analizę zachodzących w nim zmian. Wpływ odpowiednich warunków wilgotności i 

dostęp do świeżego powietrza jest bardzo ważny, a często bywa pomijany, podczas gdy ma 

największy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Odpowiednia strategia wykorzystania atrybutu 

powietrza może również wpływać na zmysły czucia i zapachu. Woda powszechnie uważana jest za 

podstawowy warunek życia i ludzkiej egzystencji, a kontakt człowieka ze środowiskiem wodnym 

generuje znacznie korzyści psycho-fizyczne oraz zwiększa wydajność pracy. Wykorzystanie 

roślinności stanowi najbardziej powszechną strategię tworzenia bezpośredniego kontaktu pomiędzy 

człowiekiem, a naturą. Biofilia zaleca przede wszystkim wykorzystanie roślin lokalnych. 

Biofiliczny krajobraz powinien obejmować różnorodne elementy przyrodnicze, umożliwiające 

wielozmysłowe doznania. Z krajobrazem powiązane są atrybuty widoku. Te mogą sięgać horyzontu 

np. widoku gór, lub być ekspozycją bliższą na obszar o dużych walorach emocjonalnych, np. leśną 

polanę. 

 

                                                      

232 Pallasmaa J., Oczy skóry, Instytut Architektury, Kraków 2012 
233 Edward O. Wilson, amerykański biolog i zoolog, znany z badań nad ewolucją i współautor koncepcji bioróżnorodności 

w 1984 r. w swojej przełomowej książce „Biophilia” zaznaczył, jak wartościowy dla człowieka jest kontakt z naturą. 

Swoją tezę opierał na ludzkość przez większość swojego istnienia miała stały kontakt z przyrodą i ten związek można 

uznać za genetyczny. Zapewnienie ciągłości tego kontaktu poprawia równowagę psychiczną, emocjonalną i zdrowotną. 

To powiązanie człowieka i natury nie musi być związane jedynie z przebywaniem w środowisku naturalnym. Ujęcie 

architektoniczne biofilii na przestrzeni lat badał przede wszystkim dr Stephen R. Kellert, profesor ekologii społecznej w 

Yale School of Forestry & Environmental studies. Kellert przekonywał, że umożliwienie doświadczenia natury jest jednym 

z największych wyzwań naszych czasów, a zależność człowieka od natury wykracza daleko poza poleganie na 

materialnym i fizycznym odczuwaniu świata.  
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Pośrednie doświadczenie natury to grupa w której znajdziemy atrybuty związane z 

transformacją i przetwarzaniem naturalnych elementów. Rolą architekta jest odnajdywanie obrazów 

i reprezentacji natury poprzez rzemiosło człowieka. Dzieje się tak np. poprzez wykorzystanie 

motywów, symboli i innych obrazów inspirowanych naturą. Kellert zwraca uwagę, że dużą rolę w 

projektowaniu ma kreatywność w odniesieniu do wykorzystania wszystkich zmysłów, a nie jedynie 

faworyzowania tych wzrokowych np. wykorzystanie tekstur, dźwięku, ruchu, a nawet zapachu. 

Naturalne materiały są skutecznym środkiem do pośredniego kontaktu z naturą w obszarach silnie 

zurbanizowanych. Posiadają właściwości wizualne i dotykowe, a od sztucznych odróżnia je 

niepowtarzalność. Właściwie dobrane materiały naturalne wywołują silną i często głęboko 

satysfakcjonującą reakcję. Ważne są właściwości tekstury, podkreślające kształt, jakość i proporcje. 

Te powiązania związane są również z widocznym na nich działaniem czasu, które nazywamy tzw. 

patyną czasu. Zmiana, wiek, proces starzenia to nieodłączne cechy naturalnego systemu życia. 

Przyjęto, że budynki powinny, jak najdłużej istnieć bez utraty ich właściwości, ale w idei biofilii 

czyni je to nieautentycznymi. Naturalne formy są najbardziej charakterystycznym i skutecznym 

sposobem wprowadzania pośredniego doświadczenia natury. Naturalna geometria odnosi się do 

właściwości matematycznych, często spotykanych w przyrodzie, jak np. fraktali. Stosowanie 

inspirowanych naturą form i kształtów pozwala uzyskać poczucie równowagi.  

 

Doświadczenie przestrzeni i miejsca to grupa, która dotyczy przede wszystkim rozwiązań 

funkcjonalnych budynku. Przede wszystkim odnosi się do odbiór przestrzeni budynku poprzez hasła 

perspektywy i schronienia, a więc podkreślenia znaczenia zachowania różnorodności doznań, 

uwzględniając potrzeby przebywania zarówno w otwartych przestrzeniach, jak i bardziej 

kameralnych. W ujęciu architektonicznym jest to tworzenie zarówno wydzieleń poprzez meble, jak 

i wprowadzanie atriów, dziedzińców, tarasów itp.  

VII.64. Puzzle – Médiathèque w Thionville (projekt Dominique Coulon & Associés) 

Efektownym przykładem realizacji budynku w inspiracji zarówno zmysłowym odbieraniem 

przestrzeni, jak i ideami biofilii jest obiekt Puzzle – Médiathèque w Thionville (projekt Dominique 

Coulon & Associés), który prezentuje śmiałą wizję identyfikacji przestrzeni poprzez aranżację.  

Projekt wyróżnia przyjęta, inspirowana biofilią specyfika, widoczna zarówno w strukturze 

bryły, jak i w aranżacji wnętrz. Ta oparta jest o miękkie formy, które widoczne są na posadzce i 

wówczas wskazują, że jest to przestrzeń przeznaczona dla dzieci, jak i pomieszczenia zamknięte w 

obłych formach.  
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W obiekcie Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) czytelnia znajduje się 

na ostatniej kondygnacji, która równocześnie jest zamknięta w odrębnej wizualnej bryle. 

Przeszklone elewacje pozwalają na ciągły kontakt wizualny z otoczeniem.  

Projektanci przestrzeń nazwali „book heaven”, co widoczne jest już od pierwszej styczności 

z czytelnią. Posadzka przypomina swoją wielopłaszczyznową geometrią topografię terenu, a sufit 

poprzez miękkie obłe formy chmurę. Ciekawym rozwiązaniem są przebijające ten sztuczny 

nieboskłon dziury. Są to owalne wnęki w których głębi wprowadzone zostały oprawy 

oświetleniowe. Pozwalają one doświetlić głębiej osadzone przestrzenie biblioteki, ale również 

urozmaicają one wizualny odbiór aranżacji. Architektom zależało, aby natężenie i barwa światła 

były zbliżone do naturalnego. W zagłębieniach posadzki wyznaczono strefy o charakterze 

wypoczynkowym. Wprowadzono w niektóre płaszczyzny półki na książki, wygodne tapicerowane 

meble i dywany. Pomiędzy meblami znalazło się również miejsce dla zieleni. Przebywanie w 

powstałej przestrzeni jest doświadczeniem relaksującym i jednocześnie sprzyjającym skupieniu. 

VII.65. Oodi – Helsinki Central Library (projekt ALA Architects) 

Realizując Fyyri – Kirkkonummi City Library (projekt JKMM Architects) projektanci w 

równym stopniu zwracali uwagę na formę obiektu, jak i charakter jego wnętrz w odniesieniu do 

lokalnego przyrodniczego i kulturowego kontekstu. Biblioteka została zrealizowana w miejscu 

istniejącego budynku biblioteki, który nie spełniał współczesnych potrzeb społecznych instytucji. 

Architekci postanowili zachować jej konstrukcję, a jednocześnie rozbudować obiekt. Ślad istniejącej 

struktury został pozostawiony i jest widoczny w organizacji przestrzennej obiektu. Obiekt jest 

malowniczo położona pomiędzy zabudową miasta, a obszarem zieleni leśnej. W sąsiedztwie obiektu 

znajduje się historyczny kościół, najważniejszy budynek miasta. Projektanci chcieli, aby budynek 

w swojej idei reagował na otoczenie, był bardziej zamknięty od strony miasta i otwarty, powiązany 

wizualnie z parkiem. Wybór miedzi na wykończenie fasady był podyktowany jej charakterystyczną 

strukturą oraz zmiennością związaną z patynowaniem, ale również chęcią odniesienia się do 

morskiego dziedzictwa miasta.  

Budynek został wzniesiony na styku pomiędzy miastem, a zieloną, naturalną przestrzenią. W 

efekcie posiada dwie równoważne elewacje. Pierwszą charakteryzuje szeroka, przeszklona wnęka z 

tarasem widokowym na sąsiadujący historyczny kościół, a druga niemal w całości otwiera się na 

roślinność. W tej fasadzie przeszklenia zostały osłonięte ażurową strukturą, której pionowy rytm 

słupków jest abstrakcyjnym odniesieniem do pni drzew w lesie. Taka konstrukcja tworzy silny efekt 

we wnętrzu, filtruje światło i zachowuje wizualne powiązane z pejzażem.  

Elementy miedzi pojawiają się również w szlachetnej, błyszczącej formie również we 

wnętrzu. Są to oprawy oświetleniowe, poręcze, klamki i inne elementy wykończeniowe. 

Najważniejszą inspiracją przy wykonywaniu projektu wnętrz było środowisko naturalne, 

szczególnie nadmorski krajobraz. Betonowe elementy konstrukcji pozostały widoczne we 

wnętrzach – zarówno w postaci słupów, jak i belek. Jest to jednak nie surowy beton, a szlifowana, 

gładka struktura. W wykończeniu wnętrz i meblach wykorzystane zostało przede wszystkim 

naturalne drewno. Na ścianach i sufitach są to lamelowe listewki, widziane jako metafora trzcin. 

Meble wypoczynkowe zostały wybrane w miękkich, inspirowanych geometrią przyrody formach i 

zostały tapicerowane specjalnie przygotowywanymi dla inwestycji wełnianymi i filcowymi 

tkaninami oraz w kolorystyce inspirowanej barwami natury.  
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VII.66. Fyyri – Kirkkonummi City Library (projekt JKMM Architects) 

„Wnętrze Fyyri zostało zaprojektowane tak, aby było przyjazne, a jednocześnie intymne w 

sposób umożliwiający każdemu znalezienie w budynku swojego właściwego domu. Dzięki 

ponownemu wykorzystaniu struktury z lat 80-tych, wnętrze posiada również rodzaj nieoczekiwanych 

przestrzeni, które pojawiają się podczas pracy ze starszymi strukturami. Znajdują się tu przytulne 

przestrzenie i kryjówki idealne do opowiadania bajek dla dzieci.” 

 podkreśla architekt wnętrz JKMM, Tiina Rytkonen. 

 

Projektanci z pracowni JKMM w podobnej estetyce, która w eklektyczny sposób łączy w 

elementy stylu skandynawskiego, industrialnego oraz inspiracji naturą zrealizowali inną bibliotekę. 

Bryłę City Library Seinäjoki (projekt JKMM Architects) wyróżnia rzeźbiarska, przypominająca 

skamielinę forma oraz nietypowa organizacja przestrzenna wewnątrz. Budynek miał być połączony 

z istniejącą vis a vis biblioteką, która została zrealizowana w latach 60. XX wieku przez Alvara 

Aalto. Bryły zachowują swoją autonomię, a połączone są tunelem. Nowy obiekt ma więc dwa 

poziomy, górny i dolny, które zostały połączone szerokim amfiteatrem. Poziomy różnią się 

wykończeniem. Dolna część jest niemal jednolicie biała, a górną charakteryzuje 

wielopłaszczyznowy betonowy strop, który przypomina wnętrze jaskini. W strefie czasopism na 

stropie pojawia się przestrzenna grafika. Wykorzystane w aranżacji białe i drewniane meble regałów 

oraz tapicerowane siedziska wypoczynkowe zachowują styl skandynawski. Część czytelni została 

zrealizowana w obniżeniach posadzki, aby siedzące osoby pomimo znajdowania się w dużej, 

otwartej przestrzeni uzyskały kameralny nastrój, a przy tym widok regałów pozostaje niezaburzony. 

Bardziej awangardowe rozwiązanie widoczne jest w aranżacji tunelu, w którego ścianach 

wprowadzono obłe wnęki w kontraście do bieli wykończone czerwoną wykładziną. W rezultacie 

przestrzeń jest zaskakująca i generuje u odbiorcy różne emocje.  

Sopoteka (projekt Sikora Wnętrza) to filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, która 

zlokalizowana została, jako adaptacja lokalu usługowego w komercyjnym budynku Sopot Centrum, 

który zagospodarował wcześniej zaniedbane tereny kolejowe. Obiekt ma charakter wielofunkcyjny, 

łącząc w jednej bryle część usługowo-handlową z dworcem kolejowym oraz urbanistycznie i 

architektonicznie z sąsiadującym hotelem. Umieszczenie placówki kultury w przestrzeni handlowej 

było działaniem wynikającym z chęci szerszego i łatwiejszego dostępu do młodego odbiorcy, 

zauważając, że wiele osób swój wolny czas spędza w wielkopowierzchniowych obiektach 

handlowo-usługowych. Jednocześnie przestrzeń została zaaranżowana w taki sposób, aby być 

atrakcyjną niezależnie od wieku, czy płci. Przez swoje szczególnie usytuowanie ma być również 

poczekalnią dla podróżnych.  
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VII.67. Sopoteka (projekt Sikora Wnętrza) – rzut przedstawiający koncepcję podziału na strefy 

funkcjonalne przestrzeni bibliotecznej 

Sopoteka usytuowana została na drugim piętrze, a poprzez przeszklenia oferuje widok na 

miasto. Mimo faktu, że lokal był mały przyjęte zostało założenie, aby uzyskać jak najbardziej 

zróżnicowaną przestrzeń. Projektanci z Sikora Wnętrza podjęli decyzję, aby przestrzeń była niemal 

całkowicie otwarta, a podziały wynikające ze stref tematycznych zostały realizowane w ramach 

meblowania.  

Pod względem aranżacji przestrzeń zrywa z zasadą tradycyjnej czytelni z równo ułożonymi 

regałami i stanowiskami do nauki, wprowadzając różnorodność i swobodę w strukturze czytelni. 

Zasadniczym podziałem jest strefa pracy cichej, gdzie zlokalizowane zostały tradycyjne biurka z 

krzesłami oraz głośnej, jako miejsce spotkań i bardziej wypoczynkowego spędzania czasu. Na ten 

podział naniesiona została warstwa estetyczno-funkcjonalna, która jest wynikiem inspiracji 

nadmorskim pejzażem Sopotu. Projektanci przyjęli założenie, aby wraz z aranżacją stworzyć coś w 

rodzaju opowieści w którą wciągnięty zostaje odbiorca. Pierwszymi przestrzeniami są strefa 

wejściowa z ladą recepcji i tzw. strefa koszy plażowych. Są to stanowiska do pracy, które zamknięte 

zostały w specjalnie przygotowanych obudowach akustycznych, zgodnie z nazwą 

przypominających kosze. Ta strefa płynnie łączy się ze strefą wspólnego przebywania, która 

podkreślona została dużym stołem, umożliwiającym wspólną pracę. Wzdłuż przeszklenia znalazła 

się strefa plażowania, która jest jednocześnie najbardziej atrakcyjnym miejscem lokalu. Drewniany 

podest jest odniesieniem do sopockiego molo, a zastosowane lampy przypominają popularne nad 

morzem lampiony. Projektantom zależało, aby w ramach koncepcji wprowadzić doznania 

zmysłowe, zauważalne choćby w strukturze wykładziny, czy fakturze drewna mebli. Strefa pracy 

cichej została wydzielona poprzez zmianę posadzki na miękką wykładzinę oraz wprowadzeniem 

paneli akustycznych. W kontynuacji tej strefy wydzielona została przestrzeń spotkań, która w 

miejscu ścian działowych wprowadza kotary. Ostatnie dwie strefy to muzyczna i dziecięca, którą 

różnią się umeblowaniem, ale łączą zieloną wykładziną dywanową. 

Odniesienia do natury widoczne są w naturalnej geometrii przestrzeni, unikającej 

prostokreśloności i przede wszystkim w piaskowej kolorystyce przełamywanej zielenią, jak i 

wyborze konkretnych materiałów wykończeniowych. Wprowadzone zostały również elementy 

bezpośrednio nawiązujące do krajobrazu, jak wieszaki wykonane z plażowych badyli, czy lampy, 

jako transpozycja tych form. Inspiracja plażą widoczna jest również na tym polu, poprzez miękkie 

poduszki, leżaki.  
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Efektowna przestrzeń biblioteczna to również taka, która zrywa z wizerunkiem 

standardowego pomieszczenia wypełnionego regałami i biurkami. Aby przyciągnąć do jej wnętrz 

nowych odbiorców projektanci realizują śmielsze pomysły, tworzenia miejsca bardziej 

awangardowego i oferujące wyjątkowe doznania, oprócz podstawowej funkcji prezentacji zbiorów. 

Przykładem takich działań jest kilka projektów, które pokazują kreatywne podejście do formalnego 

odbioru przestrzeni.  

VII.68. Sopoteka (projekt Sikora Wnętrza) 

Przykładem nieszablonowego podejścia do stylistyki przestrzeni bibliotecznej jest Book 

Mountain – Public Library Spijkenisse (projekt MVRDV), którego awangardowość widoczna jest 

zarówno w formie zewnętrznej, jak i strukturze wewnątrz budynku. W szklanej piramidzie, formie 

nawiązującej zarówno do egipskich grobowców, jak i szklarń farm zamknięta została bryła, która z 

kolei przywodzi na myśl ziggurat, którego ściany wypełnione są półkami na książki. Poruszając się 

pomiędzy regałami odbiorca ma wrażenie bycia wewnątrz miejskiej uliczki, gdzie zamiast elewacji 

kamienic znajdują się rzędy książek. Tutaj również podkreślony jest związek z przyrodą poprzez 

wprowadzenie niewielkich drzewek.  

Zlokalizowany w pobliżu rzeki Eem na styku pomiędzy dzielnicą mieszkalną, a historycznym 

centrum budynek Culture House Eemhuis w Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects) 

łączy w sobie funkcje biblioteki miejskiej, centrum wystawienniczego, archiwum dziedzictwa 

narodowego, akademii sztuki oraz szkoły tańca. Budynek wyróżnia rzeźbiarska forma w której 

widoczne są przede wszystkim trzy wystające bryły, osadzone na wspólnej bazie. Baza składa się z 

dwóch części, bryły pełnej, przypominającej pagórek i przeszklonej z wyrazistymi pionowymi 

słupami elewacji. Pagórek kryje najważniejsze miejsce obiektu, czyli czytelnię o charakterystycznej, 

organizacji przestrzennej. Wzdłuż całego pomieszczenia wspina się rozległy amfiteatr na którego 

spocznikach umieszczone zostały stanowiska czytelnicze z regałami na książki. Schody łączą 

poszczególne kondygnacje na których zgromadzone zostały pozostałe zbiory i inne funkcje 

budynku. Poprzez wykonanie w jednolitym drewnianym wykończeniu budzą również skojarzenia z 

przeskalowanym regałem na książki oraz generują przytulny nastrój wywołany kontaktem z 

naturalnym materiałem. Na ostatnim poziomie można przejść na okalającą całą przestrzeń rampę, 

co pozwala spojrzeć na nią z innej perspektywy. Jest to więc również jeszcze jedno odniesienie do 

idei biofilii i do doświadczeń przestrzeni i miejsca.  
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VII.69. Culture House Eemhuis w Amersfoort (projekt Neutelings Riedijk Architects) 

Najbardziej intrygującym przykładem przestrzeni bibliotecznej w idei doświadczenia 

przestrzeni jest budynek Stuttgart City Library (projekt Yi Architects). Czytelnia ukryta jest na 

ostatnich kondygnacjach sześciennej, minimalistycznej bryły.  

Hermetyczny odbiór bryły zewnętrznej nie wskazuje, jak wygląda wnętrze, a jednocześnie 

dotarcie do czytelni poprzedzone jest przejściem przez równie intrygujące foyer. Hol, dostępny z 

każdej z elewacji i ma kształt pustej, białej przestrzeni z niewielkimi otworami w ścianach i stropie 

oraz centralnym, większym otworem na świetlik. Jest to przeszklenie pomiędzy holem, a czytelnią. 

Centralna przestrzeń biblioteczna jest jednolicie biała i ma oryginalną formę odwróconej piramidy 

ze świetlikami w stropie. Układ tarasowy podkreślają okalające atrium galerie i klatki schodowe. 

Ściany niemal w całości pokrywają półki na książki. Niektóre ściany posiadają otwory, które 

prowadzą do dodatkowych pomieszczeń biblioteki. Na samej górze znajduje się część kawiarniana. 

W efekcie przestrzeń zyskuje odrealniony, niemal futurystyczny charakter dzięki czemu przyciąga 

nie tylko czytelników, ale również turystów, czy fotografów.  



359 

 

VII.70. Stuttgart City Library (projekt Yi Architects) 

Współczesna przestrzeń biblioteczna to nie tylko rzędy regałów, biurka i miejsca 

wypoczynkowe. Jednym z najsilniej widocznych trendów w architekturze wnętrz jest poszukiwanie 

ścisłego związku z naturą, co może odbywać się zarówno w formie bezpośredniej, przez otwieranie 

się na zieleń, a także wprowadzanie roślin do wnętrz, jak i pośrednio poprzez używanie naturalnych 

materiałów oraz wykonywanie przestrzeni, mebli i innych przynależnych jej elementów w inspiracji 

geometrią przyrody.  

Architektura biofiliczna w dzisiejszych czasach staje się odpowiedzią na problemy 

współczesnego człowieka. Korzyści, które wynikają z jej stosowania są tym ważniejsze, że mają 

wpływ na kondycję psycho-fizyczną człowieka. Przestrzeń biblioteczna ma szansę być 

zaprojektowana, aby generować silne uczucia emocjonalne i osiągnąć pełny zakres fizycznych i 

mentalnych korzyści. 
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VIII. WNIOSKI. ZAKOŃCZENIE  

 
 

 

 

Biblioteki w swoim sposobie funkcjonowania, formie architektonicznej i estetyce wnętrz 

uległy znacznym zmianom na przełomie XX i XXI w. Fakt, że współczesne instytucje zmieniły 

charakter swojego funkcjonowania nie podlega dyskusji, a istotniejsze stało się podjęcie rozważań 

związanych z ich aktualną rolą w społeczeństwie i jej wpływem na program funkcjonalno-

przestrzenny oraz estetykę.  

Przedstawiony w pracy rys historyczny wskazuje, że instytucja zmieniała się na przestrzeni 

dziejów. Pierwsze biblioteki miały charakter elitarny, co związane było z gromadzeniem zbiorów. 

Wprowadzenie druku stało się impulsem do upowszechnienia czytelnictwa, a więc również 

zwiększonego dostępu do bibliotek, które zyskały określenie „świątyń wiedzy”. Zwiększające się 

potrzeby kontaktu z książką przysłużyły się zarówno bibliotekom, które zyskiwały coraz większą 

atencję, jak i wpłynęły na ogólny rozwój rynku obrotu książkami, co w dłuższym okresie czasu 

przyniosło znaczące zmiany. Odbiorca mógł sam stać się właścicielem interesującej pozycji, a 

niekoniecznie musiał korzystać z bibliotek. Wówczas instytucja zyskała o wiele większe znaczenie 

nie w miastach, ale w obszarach wiejskich, gdzie dostęp do kultury i edukacji był ograniczony. 

Zamożniejsi mogli sami kupić książkę na własność. Biblioteki nie miały rozbudowanej oferty na 

innych polach aktywności. Jak mogliśmy zauważyć w analizowanych badaniach po okresie 

szkolnym, gdy korzystanie z instytucji nie było częścią edukacji większość odbiorców bibliotek już 

do niej nie wracała. W niektórych okresach, szczególnie czasie zaborów i wojen instytucje stawały 

się również elementem niezwykle istotnym pod względem politycznym. Wystarczy wspomnieć 

grabieże zbiorów, cenzurę, czy organizowanie miejsc spotkań opozycji w jej murach podczas wojen. 

Działalność edukacyjna związana z dostępem dla osób ubogich, słabiej wykształconych, czy 

analfabetów była szczególnie istotna w okresie powojennym, gdzie wiele państw odbudowywało 

swoją strukturę społeczną. Pod względem podstawowego charakteru działalności biblioteki nadal, 

co trwało do ostatniej dekady wieku XX skupiały się na przede wszystkim na jej pierwotnym 

założeniu gromadzenia zbiorów i ich udostępnienia. Tej idei biblioteka nie utraciła, ale zyskała nowe 

role, związane z szeroko pojętą działalnością kulturalno-artystyczną.  

Najbardziej istotne i zauważalne zmiany widoczne były przede wszystkim w strukturze 

organizacyjnej instytucji, podczas gdy w odbiorze architektonicznym bryły budynków wpisywały 

się w obowiązujące ówcześnie kanony. Można zauważyć, że przez dłuższy czas obowiązująca 

zasada trójdzielności funkcji, czyli podziału na czytelnię, magazyn i pomieszczenia pracowników 

nie była identyfikowana w formie architektonicznej. Zauważalne było także marginalizowanie 

znaczenia fasady historycznych bibliotek względem przestrzeni wewnętrznej, która skupiała 

największą uwagę, zarówno projektantów, bibliotekarzy, jak i odbiorców.  
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Ta uwaga pokazuje, że niezależnie od czasów najbardziej istotna z punktu widzenia nie tylko 

użytkowego, ale również wizualnego miała w obiekcie przestrzeń przeznaczona dla czytelnika. W 

świadomości odbiorcy pozostają więc barokowe wnętrza włoskich bibliotek, efektowne dekorowane 

sufity francuskich, czy czeskich czytelni, a w znikomym stopniu bryły obiektów, które je mieszczą.  

Wskazanie formy architektonicznej, jako czynnika budującego tożsamości biblioteki, czy też 

mogącego przyciągnąć nowych odbiorców jest czynnikiem zauważalnym w nowszych realizacjach. 

Wynika to z faktu, że biblioteka, jak każda inna funkcja publiczna musi współcześnie konkurować 

od odbiorcę i wówczas efektowny budynek jest jej reklamą.  

Za najważniejszy moment, który diametralnie wpłynął na sposób funkcjonowania, a także 

wygląd instytucji należy uznać wprowadzenie idei wolnego dostępu do półek, która pozostaje 

rozwiązaniem niezmiennie obowiązującym. Podstawowymi elementami kształtującymi przestrzeń 

biblioteczną pozostają stanowiska do czytania lub nauki oraz regały z książkami. Inne jest podejście 

do kreacji tej przestrzeni, która w dynamicznie się zmieniała, biorąc pod uwagę nowe możliwości i 

trendy w projektowaniu wnętrz. Jednocześnie zmiany stylistyki wnętrz są z reguły prostsze do 

przeprowadzenia. Wówczas niezmieniana jest zasadnicza forma architektoniczna budynku, a 

modernizowane wnętrze. Jest to sytuacja szczególnie popularna w Polsce, gdzie dyrektorzy 

bibliotek zwracają dużą uwagę na aspekty ekonomiczne. Modernizacja wnętrz jest na tylu 

korzystniejsza, niż budowa nowego obiektu.   

O ile w wieku XX  w łatwy sposób można było nadal opisać instytucję mianem miejsc tzw. 

nobliwych, a więc wzbudzających wrażenie eleganckich, czy elitarnych, tak instytucje z XXI wieku 

można określać, jako mniej zobowiązujące, otwarte i różnorodne. Personalizacja wydaje się słowem 

kluczem, dla wskazania najnowszego trendu, który pozwala patrzeć na bibliotekę przez pryzmat 

miejsca wyjątkowego i nieszablonowego. W przypadku dawnych instytucji można było odnieść 

wrażenie, że są one tworzone wg obowiązującego w ówczesnym czasie szablonu w którym ciężej 

było odnaleźć indywidualność i kreatywność. Współcześnie, gdy równocześnie architektura nie ma 

wyraźnej popularnej stylistyki, także i przestrzeń czytelnika jest zróżnicowana. Jednocześnie 

analizując zrealizowane obiekty można zauważyć poszczególne elementy i trendy, które pozwalają 

wyznaczyć najważniejsze zasady kształtowania obiektów.  

Identyfikacja bibliotek XXI w. pozwala przyjąć najważniejsze czynniki je charakteryzujące: 

 Biblioteka jest funkcją kulturalną o dużym znaczeniu miastotwórczym, tworząc współczesną 

przestrzeń urbanistyczną i społeczną miast, a także wpływa na jego dalszy rozwój. To działanie 

widoczne jest nie tylko w ścisłym centrum, gdzie instytucja wraz z innymi obiektami kultury, 

takim jak teatr, muzeum, filharmonia współtworzy tzw. kulturowy trzon miasta, ale również na 

peryferiach, gdzie staje się głównym ośrodkiem kulturalnym, mającym istotny wpływ na 

ożywienie kulturalne i gospodarcze dzielnicy. W przypadku obszarów wiejskich instytucja ma 

szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności, a w wielu przypadkach jest to jedyne miejsce, 

umożliwiające dostęp do kultury. Nowoczesna pod względem formy ma szansę stać się 

wizytówką regionu.  

 Biblioteka staje się elementem tzw. turystyki kulturowej. Współczesne, efektowe w formie i 

atrakcyjne pod względem stylistyki wnętrz obiekty potrafią przyciągać do siebie nie tylko 

odbiorców zainteresowanych ich zbiorami, ale chcących spędzić czas w stymulującej i pięknej 

przestrzeni.  

 Biblioteka zyskała więcej ról oraz otwiera się w wielu kierunkach. Otwartość, dostępność i 

różnorodność to hasła, które najpełniej obrazują współczesną przestrzeń biblioteczną. Z miejsc 

kojarzonych, jako świątynie ciszy, nowe obiekty są aktywnymi centrami kultury. Podstawowe 

funkcje czytelnicze uzupełniają przestrzenie wielofunkcyjne oraz dedykowane innym 
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elementom kultury, wystawom, spotkaniom, spektaklom. Prognozowany rozwój instytucji to 

jeszcze silniejszy związek z innymi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, 

strukturami rządowymi i pozarządowymi.  

 Tradycyjna formuła biblioteki z regałami i stanowiskami czytelniczymi pozostaje ważną 

częścią biblioteki, ale wypożyczenia nie stanowią już głównego trzonu jej działania. 

Równolegle rozwijana jest dostępność instytucji w rzeczywistości wirtualnej, poszerzając 

również w tej strefie charakter działalności.  

 Przestrzeń biblioteczna ma umożliwić różnorodne z niej korzystanie, sprzyjać zarówno 

skupieniu i nauce, jak i relaksowi, wypoczynkowi i innym formom spędzania czasu. 

Zróżnicowanie w aranżacji wnętrz, umeblowaniu, wyposażeniu sprawia, że w ramach 

powierzchni może być realizowana idea coworkingu, spotkań mniej lub bardziej formalnych. 

Przestrzeń w efekcie otwiera się na różnych użytkowników o odmiennych stylach życia i 

preferencjach.  

 Przestrzeń biblioteczna szczególne znaczenie zyskała w procesach edukacji, co współcześnie 

jest istotne przede wszystkim dla osób starszych. Dynamiczne zmiany technologiczne i 

cywilizacyjne najbardziej odczuwalne są dla seniorów, a instytucje adresują dla nich specjalną 

ofertę pozwalającą wejść im w tą nową rzeczywistość.  

 XXI wiek to przede wszystkim okres w którym coraz większe znaczenie zyskuje świadomość 

wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. W tym przypadku biblioteki zyskują 

rolę edukacyjną na poziomie ich architektury, która powinna promować dobre praktyki 

ekologiczne, a także na poziomie działalności angażując odbiorców w zagadnienia związane 

ze zrównoważonym rozwojem.  

 Postawy proekologiczne podkreślają w sposób szczególny znaczenie lokalności, jako wartości, 

która może być odbierana w bardzo szerokim ujęciu. Jest to zarówno odniesienie się do tradycji 

przyrodniczo-kulturowych miejsca w którym budynek powstaje, ale również do wrażliwości z 

jaką do realizacji podchodzą inwestor i projektant. Aspekt lokalny jest najmocniej widoczny w 

małych społecznościach, gdzie bibliotek odgrywa rolę integrującą i przeciwdziałając 

wykluczeniom społecznym. Można zauważyć trend wyprowadzania się młodych rodzin z 

większych miast, a więc istotnie instytucji w podmiejskich lub wiejskich regionach staje się 

potrzebą społeczną, wzmacniając atrakcyjność dostępnych usług.  

Podsumowanie zmian budownictwa bibliotek w odniesieniu do najważniejszych zagadnień 

związanych z procesem realizacji inwestycji, jej formą architektoniczą i funkcjonowaniem zawarte 

zostało w tabeli 1. Tabela zestawia ze sobą analogie i kontrasty bibliotek realizowanych w XX i XXI 

wieku.  
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Tabela 1: Identyfikacja i porównanie budownictwa bibliotek na przestrzeni wieków 

 

XX wiek XXI wiek 

 

PROCES PROJEKTOWY 

 

Biblioteka uważana jest powszechnie za jedną z 

najważniejszych instytucji publicznych o działaniu 

edukacyjnym 

Biblioteka uważana jest powszechnie za jedną z 

najważniejszych instytucji publicznych o działaniu 

zarówno edukacyjnym, jak i społeczno-kulturalnym 

Budynek realizowany jest poprzez władze miast, 

często ograniczając rolę konsultacji bibliotekarzy i 

społeczności dla której powstaje 

Budynek realizowany jest uwzgledniając znaczenie 

partycypacji społecznej i konsultacji bibliotekarzy 

Realizacja biblioteki ma duże znaczenie dla lokalnej 

społeczności i staje się wydarzeniem medialnym 

Proces projektowy ograniczony do architekta 

Brak szerszej współpracy z innymi branżami 

Wzrost znaczenia pracy interdyscyplinarnej, która 

zakłada uwzględnienie w procesie projektowym 

specjalistów np. bibliotekarzy, projektanta zieleni, 

projektanta wnętrz, akustyka, technologa 

oświetlenia, sceny itp.  

Autorytarność, wynikająca z braku wykonania 

analiz różnych możliwości realizacji inwestycji 

Biblioteki są coraz częściej realizowane w ramach 

konkusrów architektonicznych 

Unifikacja i standaryzacja procesu projektowego Realizacja budynku przez pryzmat lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb społecznych 

Brak refleksji nad wpływem budownictwa na 

środowisko naturalne 

Realizacja budynku uwzględniając rozwiązania w 

zakresie ekologii i energooszczędności 

Promocja postaw proekologicznych poprzez zielone 

budownictwo bibliotek  

Realizacja nie uwzględnia projektu wnętrz, który 

w wielu przypadkach pozostaje w gestii biblioteki 

Realizacja ma charakter całościowy, uwzględniając 

projekt wnętrz, jako spójną całość inwestycji 

Idea projektowania zorientowana na gromadzenie 

zbiorów 

Idea projektowania stawiająca odbiorcę i jego 

potrzeby na pierwszym miejscu 

Zamknieta forma, nie pozwalająca na daleko idącą 

rozbudowę i przebudową 

Elastyczność, umożliwiająca potencjał rozbudowy 

Możliwość łatwej adaptacji przestrzeni do zmian w 

przyszłości 

 

LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Lokalizacja w miejscu prestiżowym o silnej 

ekspozycji wizualnej np. centrum miasta 

Lokalizacja w miejscu łatwo dostępnym różnymi 

środkami komunikacji 

Lokalizacja w obszarach zdegradowanych, 

wymagających rewitalizacji 
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Funkcjonalność biblioteki skupiona jest na  

budynku, pomijając „otwieranie się” na zewnątrz 

Biblioteka ma szerszą strefę oddziaływnia, poprzez 

charakter formy architektonicznej oraz 

zagospodarowanie terenu otwiera się na zewnątrz 

Biblioteka ma elitarny, ekskluzywny charakter Biblioteka ma miastotwórczy, inkluzywny charakter 

Zagospodarowanie obejmuje jedynie strefę 

wejściową, nie uwzględnia zróżnicowania 

funkcjonalnego i wizualnego 

Zagospodarowanie terenu ma charakter całościowy, 

definiując przestrzenie publiczne, jak i 

przeznaczone dla użytkowników instytucji 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje 

powierzchnie utwardzone i zielone, meble miejskie, 

a w niektórych przypadkach również przestrzenie 

rekreacyjno-sportowe  

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA 

 

Klasyczna, tradycyjna stylizacja architektoniczna, 

podkreślająca nobliwy charakter instytucji 

Swoboda w kształtowaniu formy architektonicznej, 

podkreślajaca otwartość instytucji 

Przynależnosć i przywiązanie do konkretnego 

stylu architektonicznego 

Eklektyzm i pluralizm stylistyki architektonicznej  

Duży poziom indywidulaności i kreatywności 

Stosowanie tradycyjnych materiałów na fasadach, 

podkreślających rangę instytucji w skali miasta 

Różnorodność stosowanych materiałów na 

fasadach, uwzględniając nowoczesne środki wyrazu  

Promocja innowacyjnych i nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych oraz materiałowych 

Ogólnie rozumiana monumentalność, podkreślona 

symetrią, czy charakterem wejścia np. poprzez 

stosowanie szerokich schodów, portali, itp.  

Ogólnie rozumiana otwartość i dostępność, poprzez 

odejście od symetrii, duże przeszklenia, ukazujące 

wnętrze, dostęp do wnętrza z poziomu ulicy itp.  

Hermetyczny i zamknięty odbiór wizualny 

instytucji widoczny poprzez stosowanie wąskich 

okien, klasycznej estetyki fasady itp.  

Otwarty i zachęcający do wejścia odbiór wizualny 

instytucji widoczny poprzez stosowanie w fasadach 

dużych przeszkleń, czy nowoczesnych materiałów 

wykończeniowych 

Problemy z łatwą dostępnością dla osób                                 

o ograniczeniach fizycznych i umysłowych 

Wprowadzenie rozwiązań dedykowanych osobom o 

ograniczeniach fizycznych i umysłowych 

Idea projektowania bez barier i wykluczeń 

Ograniczenie rozwiązań przestrzennych                                   

i formalnych do bryły budynku 

Wprowadzanie rozwiązań wzbogacających bryłę 

budynku i jednocześnie związanych z poszerzeniem 

jej atrakcyjności wizualnej i funkcjonalnej                              

np. poprzez atria, tarasy itp.  

Architektura wpisująca się w charakter istniejącej 

przestrzeni miejskiej bez idei wyróżnienia obiektu  

Brak widocznego uwzględnienia wpływu 

kontekstu przyrodniczo-kulturowego 

Architektura kreacyjna, która pozwala na 

wprowadzenie budynków o silnej, autorskiej wizji 

architektonicznej 

Uwzględnienie tzw. czynnika wow, czyli wysokiego 

poziomu atrakcyjności odbioru wizualnego obiektu 

Biblioteka ma szansę stać się ikoną miasta, kraju itp.  
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Poprzez formę architektoniczną nie jest widoczny 

charakter funkcji wewnątrz. Problem szczególnie 

dostrzegalny w idei trójdzielnego podziału obiektu 

Forma architektoniczna eksponuje wnętrze budynku 

i jednocześnie ma wpływ na estetyczny charakter 

przestrzeni bibliotecznej 

 

FUNKCJA I ORGANIZACJA PRZESTRZENNA 

 

Dostęp do przestrzeni jest monitorowany i 

wymaga rejestracji 

Dostęp do przestrzeni pozostaje monitorowany, ale 

w wielu przypadkach nie wymaga rejestracji 

Wydzielony foyer podkreślający strefę wejściową  Idea foyer, jako osobnego pomieszczenia zanika. 

Pozostaje widoczna jedynie w dużych obiektach 

Foyer ma charakter otwarty i stanowi w wielu 

przypadkach część przestrzeni czytelni 

Książka jest celem wizyty w obiekcie 

Biblioteka skupia się na idei wypożyczeń 

Książka przestała być jedynym celem wizyty w 

obiekcie 

Biblioteka realizuje ideę tzw. trzeciego miejsca 

Użytkownik korzysta z zasobów biblioteki Użytkownik może korzystać z zasobów biblioteki, 

jak również własnych materiałów 

Biblioteka wymaga stałego kontaktu z obsługą 

Dostęp do internetu jest ograniczony 

Biblioteka jest w większości przypadków 

samoobsługowa i bezkontaktowa 

Internet jest ogólnodostępny i bezpłatny 

Rola bibliotekarza ma duże znaczenie ma polu 

informacji i pomocy 

Rola bibliotekarza jest ograniczona. Jest dostępny w 

razie potrzeby 

Czytelnie skupione są na organizacji zbiorów i 

sposobie ich gromadzenia 

Czytelnie skupione są na komforcie użytkowania 

Zbiory dostosowane są do wygody odbiorcy 

Ograniczony dostęp do zbiorów Wolny dostęp do wszystkich zbiorów 

Obowiązująca zasada niekrzyżujących się dróg, 

biorąc pod uwagę strukturę organizacji 

przestrzennej obiektu 

Zasada otwartości, która zaleca krzyżowanie się 

dróg w ramach struktury przestrzennej obiektu 

Ogólne separowanie funkcji 

Przestrzeń biblioteczna podzielona jest na osobne 

pomieszczenia dedykowane działom, strefom oraz 

pozostałym podziałom, które wynikają z przyjętej 

struktury organizacyjnej instytucji 

Przestrzeń biblioteczna ma otwarty charakter, który 

w większości przypadków realizuje idę open space, 

a podziały, które wynikają z przyjętej struktury 

organizacyjnej instytucji są dokonane poprzez 

zmiany aranżacji i umeblowania powierzchni  

Łączenie funkcji w ramach jednej przestrzeni 

Czytelnie mają ustandaryzowany i powtarzalny 

charakter z podziałem na przestrzeń zbiorów i 

stanowiska do pracy indywidualnej 

Czytelnie mają swobodny i urozmaicony charakter 

pod względem aranżacji, uwzględniając różne 

umeblowanie i wyposażenie dostosowane do 

odmiennych potrzeb społecznych 

Ograniczenia funkcjonalności i charakteru kącika 

dla dzieci 

Kącik dla dzieci wyróżnia się pod względem 

funkcjonalnym i estetycznym w przestrzeni 

bibliotecznej oraz zyskuje coraz większe znaczenie 
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Brak przestrzeni dedykowanej wspólnej zabawie i 

nauce dla rodziców z dziećmi 

Poszerzenie roli kącika dla dzieci o przestrzeń dla 

wspólnej zabawy i nauki z rodzicami 

Strefa administracyjna oddzielona wizualnie i 

funkcjonalnie od pozostałej powierzchni biblioteki 

Strefa administracyjna jest łatwa do identyfikacji 

wizualnej w przestrzeni biblioteki 

W wielu przypadkach jest ogólnodostępna 

Strefa multimedialna jest pozbawiona wyraźnego i 

autonomicznego charakteru 

Strefa multimedialna realizowana jest w różnorodny 

i elastyczny sposób 

W strukturze przestrzennej biblioteki jest mało 

przestrzeni socjalnych 

W strukturze przestrzennej bibliotek wzrasta 

powierzchnia, która umożliwia szerokie 

wykorzystanie socjalne 

Strefy gastronomii, kawiarni itp. stają się istotną 

przestrzenią bibliotek 

W czytelnii występuje zakaz jedzenia i picia W strukturze przestrzennej biblioteki są miejsca 

przeznaczone dla konsumpcji 

Jednocześnie w wielu przypadkach czytelnia 

pozwala na elastyczne jej użytkowanie, 

dopuszczając jedzenie i picie 

W strukturze przestrzennej biblioteki nie 

uwzględnia się różnorodnych miejsc spotkań 

Organizacja przestrzenna skupiona jest na pracy 

indywidualnej 

W strukturze przestrzennej biblioteki wprowadzane 

są sale spotkań, wielofunkcyjne, czy różnej 

wielkości sale audytoryjne, wzmacniając 

kulturalno-artystyczny wizerunek instytucji 

Biblioteka to tzw. „świątynia ciszy” Biblioteka do miejsce otwarte i szeroko dostępne 

Aranżacja pozwala na dynamiczne podejście do 

stref również uwzględniajac potrzeby wydzieleń 

akustycznych 

W strukturze przestrzennej biblioteki wprowadzone 

są strefy ciszy, sale spotkań, pracy indywidualnej w 

ciszy itp.  

Brak czytelnej identyfikacji i informacji wizualnej 

przestrzeni bibliotecznej  

Czytelna i spójna identyfikacji i informacja 

wizualna przestrzeni bibliotecznej 

 

ESTETYKA WNĘTRZ 

 

Czytelnia poprzez swoją estetykę ma elitarny i 

nobliwy charakter 

Czytelnia poprzez swoją estetykę ma otwarty i 

zapraszający charakter 

Czytelnia posiada tradycyjne w funkcjonalności i 

charakterze meble, podkreślające naukowy sposób 

ich użytkowania 

Czytelnia posiada zróżnicowane zarówno pod 

względem funkcjonalnym, jak i stylistycznym 

meble, które pozwalają w elastyczny sposób podejść 

do wykorzystania powierzchni 

Czytelnia ma zamknięty wizualnie charakter Czytelnia ma otwarty charakter, w wielu 

przypadkach jest powiązana wizualnie z otoczeniem 
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Czytelnie niczym się od siebie nie różnią, nie są 

atrakcyjne w odbiorze wizualnym dla 

współczesnego odbiorcy 

Czytelnia pozwala na wprowadzenie 

nieszablonowych i kreatywnych rozwiązań jak np. 

amfiteatrów, które mogą stać się atrakcyjnym 

rozwiązaniem funkcjonalnym i estetycznym 

Kącik dla dzieci nie wyróżnia się znacznie na tle 

pozostałych pomieszczeń biblioteki 

Kącik dla dzieci jest polem do kreatywnych działań 

dla projektanta wnętrza 

Światło naturalne sprowadzone jest do 

wykorzystania okien 

Światło sztuczne ma neutralny charakter, 

stanowikom czytelniczym towarzyszą lampy 

biurkowe 

Dostęp do światła naturalnego jest różnorodny i w 

wielu przypadkach związany z charakterem 

architektury obiektu 

Światło sztuczne jest częścią projektu wnętrz i jest 

realizowane w sposób dynamiczny, uwzględniając 

odmienny charakter stref przestrzeni bibliotecznej 

 

Prognozowany rozwój bibliotek w kolejnych latach zakłada: 

 Biblioteki będą nadal traciły swój monofunkcyjny charakter, skupiając się na poszerzaniu 

funkcji w zakresie, kultury, sztuki i oświaty, stając się w głównej mierze Centrum Kultury, 

przejmując dawne role Domów Kultury, czy wiejskich świetlic 

 Architektura bibliotek musi dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby społeczne. 

Instytucje, które nie zostały do tej pory zmodernizowane, będą tego wymagały, aby pozostać 

aktywnymi i atrakcyjnymi miejscami dla lokalnej społeczności 

 Obok wielkokubaturowych obiektów powstawać będzie coraz więcej małych bibliotek. Ten 

trend wynika z działań oddolnych społeczności. Dostępna, a jednocześnie kameralna biblioteka 

ma wówczas szansę być elementem tożsamości obszaru, miejscem spotkań i działań o szerokim 

charakterze socjalnym 

 Zmniejszająca się powierzchnia wolnych do zabudowy działek w miastach, a także wzrost 

intensywności zabudowy oraz optymalizacja oferty usług publicznych sprawiają, że rozwijać 

się będzie trend projektowania struktur wielofunkcyjnych. Obiekty hybrydowe w swojej 

konstrukcji zakładają równocześnie potencjał zmian w przyszłości. Znaczenie bibliotek w tego 

typu budynkach jest duże, gdyż – jak pokazują przykłady – poprzez swój otwarty i 

zróżnicowany charakter stanowią one część wspólną i łącznik pomiędzy wszystkimi funkcjami 

struktury.  

 Przestrzeń biblioteczna pozostaje skupiona na różnorodności widocznej zarówno w 

wielofunkcyjnym charakterze powierzchni, jak i aranżacji uwzględniającej szeroki wachlarz 

mebli i wyposażenia. Oczekiwanymi identyfikującymi ją cechami będą elastyczność 

wykorzystania, personalizacja i kreatywność, czyniąc każdą przestrzeń wyjątkową 

 Biorąc pod uwagę coraz silniejsze trendy związane z projektowaniem w duchu biofilii, a więc 

uwzględniając potrzebę człowieka kontaktu z naturą, więcej instytucji będzie umożliwiało 

dostęp do przyrody. Kontakt ten może odbywać się bezpośrednio, poprzez zielone 

zagospodarowanie, otwarcie się widokowe na naturę, jak również wprowadzając roślinności do 

wnętrz oraz pośrednio, stosując naturalne materiały oraz geometrię, faktury, kolory inspirowane 

florą i faunę 
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Weryfikacja tezy badawczej. Przyjęta przez autora teza zobowiązywała do przeprowadzenia 

analiz funkcji i formy budynków bibliotecznych w odniesieniu do czynników związanych z 

postępem technologicznym oraz cywilizacyjnym, czyli zmieniającym się stylem życia 

społeczeństw. Autor poprzez przyjętą tezę badawczą postawił pytanie w jaki sposób funkcjonują i 

jak wyglądają współczesne instytucje oraz jak się zmieniły i będą zmieniać w przyszłości.  

Patrząc na historię bibliotek można zauważyć, że postęp technologiczny towarzyszył jej 

ewolucji od początku. W przypadku wynalezienia druku prowadził do wyznaczenia najważniejszego 

celu, jakim był publiczny i szeroki dostęp do książki. Gdy pojawiły się tzw. nowe media, czyli 

telewizja i kino, a następnie komputery i Internet biblioteki stanęły w obliczu niepewności, co do 

swojej przyszłości. Książka mogła przestać być już potrzebna, a społeczeństwo mogło wybierać 

łatwiejsze w odbiorze nowoczesne urządzenia, zapewniające dostęp do kultury i rozrywki. 

Wieszczony koniec tradycyjnej w odbiorze czytelni jednak nie ziścił się. Upowszechnienie Internetu 

sprawiło, że niektóre z usług przestały być istotne, a w efekcie zaniknęły w strukturze organizacyjnej 

i ofercie budynku, inne zmieniły swój charakter. Wyzwaniem instytucji było zapewnienie nowej, 

atrakcyjnej formuły funkcjonowania instytucji. Nowe sposoby wyszukiwania danych, szybki i 

komfortowy dostęp do książek oraz oferta materiałów audio-wizualnych okazały się nie być barierą 

w rozwoju instytucji, ale wspomagać jej współczesny wizerunek.  

Mediateki, które z definicji oferują zbiory jedynie w formie cyfrowej są realizowane, ale nadal 

stanowią margines ogólnego budownictwa bibliotek, a przywiązanie do książki, jako przedmiotu 

jest nadal silne w społeczeństwie. W efekcie nawet zaawansowane technologicznie obiekty 

eksponują nadal zbiory na regałach, mimo posiadania rozbudowanej oferty cyfrowej. Sytuacja ta 

jest doskonale widoczna, gdy spojrzymy, że w niektórych krajach, takich jak Francja przyjęła się 

dla nowo budowanych obiektów nazwa mediateki, ale instytucja w swojej aranżacji pozostaje z 

tradycyjną ofertą wydawnictw papierowych.  

Praca obok przybliżenia kontekstu technologicznego odnosi się równocześnie do zmian 

cywilizacyjnych, które miały znaczący wpływ na nowe role, jakie zyskała instytucja. Program 

użytkowy współczesnych bibliotek uwzględnia nowe powierzchnie związane z kulturą i edukacją. 

Zmianom uległa organizacja przestrzenno funkcjonalna, sposób użytkowania, a także relacje 

pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem w postaci tkanki miejskiej lub środowiska przyrodniczego. 

Jednocześnie zauważalne jest, że program użytkowy ściśle jest związany z konkretnymi, lokalnymi 

potrzebami społecznymi oraz w większej mierze personalizowany względem różnych grup 

odbiorców.  

W odniesieniu do lokalizacji wykazano, że istotne są relacje z otaczająca tkanką miejską, jak 

również pojawiają się obiekty strategicznie sytuowane w miejscach, wymagających rewitalizacji. 

Wówczas budynki mają szansę pobudzić gospodarczo i socjalnie region. W projektach zauważalny 

jest większy nacisk na zagospodarowanie terenu, uwzględniające kontakt z zielenią oraz 

umożliwiając dodatkowe aktywności na zewnątrz związane z działalnością instytucji. Zmiany 

cywilizacyjne miały wpływ przede wszystkim na program funkcjonalny instytucji, podkreślając 

większe zróżnicowanie i elastyczność w użytkowaniu powierzchni. W efekcie obiekty stają się 

aktywnymi centrami kultury o dużym znaczeniu socjalnym. W ślad za zmianami funkcjonalnymi 

widoczne są zmiany w podejściu do estetyki zarówno fasad, jak i wnętrz. Współczesne bryły 

bibliotek odrzucają swój historyczny monumentalny i nobliwy charakter, a manifestują otwartość, 

transparentność i dostępność. Przestrzeń czytelni jest silniej eksponowana, widoczna z zewnątrz, a 

dodatkowo same w sobie staje się atrakcją, przyciągającą odbiorców.  
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Zakończenie. Niniejsze opracowanie gromadzi i podsumowuje stan wiedzy na temat 

instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian cywilizacyjnych i technologicznych na 

funkcjonowanie współczesnej instytucji. Zaprezentowano zróżnicowany materiał, uwzględniający 

rys historyczny oraz okres współczesny definiowanie, jako przełom XX i XXI wieku, wskazując 

tendencje w projektowaniu nowoczesnych bibliotek. Przyjęta struktura pracy pozwala na łatwą 

identyfikację interesujących odbiorcę zagadnień.  

Rozdział I zapoznaje odbiorcę z tematyką budownictwa bibliotek i podstawowymi pojęciami 

przynależnymi instytucji. Przedstawiony w rozdziałach II i III rys historyczny pozwala zwrócić 

uwagę na najważniejsze etapy zmian struktur bibliotecznych, a rozdział IV podsumowuje zmiany 

cywilizacyjne i technologiczne, które stanowią tezę pracy. Część historyczna pracy tym samym stała 

się wprowadzeniem do części analitycznej, która skupiona jest na wielowątkowym spojrzeniu na 

instytucję poprzez przykłady. Szczegółowa analiza 166 najnowszych obiektów w ramach grupy 

badawczej została przedstawiona w rozdziałach V, VI, VII, które podejmują zagadnienia związane 

z zarówno lokalizacją, zagospodarowaniem i formą architektoniczną, jak i charakterem 

funkcjonalnym obiektów, ich organizacją przestrzenną oraz estetyką wnętrz. Przedstawione w 

każdym z podrozdziałów przykłady obrazują możliwości realizacji budynków w odniesieniu do 

każdego z podejmowanych aspektów, a jednocześnie posiadają podsumowanie w formie 

syntetycznych wniosków. Aby uniknąć powtórzeń rozdział VIII w sposób ogólny definiuje wnioski 

końcowe, weryfikuje przyjętą tezę badawczą, a także wskazuje możliwości zastosowania badań w 

praktyce. Pracę uzupełniono przypisami w których zawarto szeroki zakres bibliografii, 

uwzględniając pozycje z branż architektonicznej, bibliotekarskiej, jak i pojedyncze tytuły związane 

z ekologią, zrównoważonym rozwojem oraz innymi dyscyplinami, istotnymi dla podejmowanej 

tematyki. Pomocne dla badań były źródła internetowe, które zestawione zostały w osobnym wykazie 

netografii. Całość dopełnia spis ilustracji, tablic i wykresów. Umieszczone w opracowaniu zdjęcia 

sygnalizują problematykę, a ich uzupełnieniem jest towarzyszący pracy suplement w formie 

wirtualnego katalogu, który umożliwia dostęp do większej ilości zdjęć, rysunków i danych 

dotyczących każdego obiektu.  

 

Praktyczne zastosowanie badań. Zagadnienia związane z budownictwem bibliotek 

podejmowane były przede wszystkim w opracowaniach bibliotekarskich, a więc ze spojrzeniem 

branżowym, skupionym na działalności instytucji. Ze względu na małą liczbę dostępnych na rynku 

wydawniczym pozycji, które podejmują zagadnienie w odniesieniu do architektury jednym z celi 

pracy była możliwość wykorzystania jej w szerszym zakresie, przez architektów, bibliotekarzy, czy 

urzędników. Uzupełnieniem opracowania jest wirtualny katalog, który również może służyć, jako 

pomoc praktyczna.  

Dzięki szerokiej grupie badawczej bibliotekarze i projektanci mają możliwość zauważenia 

najważniejszych trendów, jakie obecne są w projektowaniu współczesnej biblioteki. Przedstawione 

rozwiązania i przykłady mogą być inspirujące przy planowaniu inwestycji, tworzeniu programu 

funkcjonalnego i określeniu potrzeb konkretnej placówki.  

Możliwość praktycznego zastosowania badań jest szczególnie ważna w odniesieniu do Polski.  

Wiele obiektów zrealizowanych w kraju nie jest szerzej znanych, nie była publikowana w 

popularnych czasopismach, ani monografiach. Budownictwo bibliotek w Polsce rozwijało się 

bardzo powoli, szczególnie, gdy spojrzymy przez pryzmat realizowanych od podstaw nowych 

instytucji. Głównym, widocznym działaniem była modernizacja istniejących obiektów lub lokali, 

gdyż w wielu przypadkach filia współdzieliła przestrzeń z innymi instytucjami, urzędami itp. 

Jednocześnie charakter modernizacji w większości przypadków nie był interesujący z punktu 

widzenia kreowania nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej, jaka w ówczesnym czasie zauważalna 

była w projektach we Francji, Anglii, czy krajach skandynawskich. Niektóre z analizowanych 

obiektów potwierdzają tą refleksję, inne są ciekawymi, mniej znanymi przykładami znakomicie 

funkcjonujących placówek - w ten sposób tworząc pełny obraz rozwoju instytucji w kraju. 
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Wirtualny katalog. Suplementem pracy jest zrealizowany w formie ogólnodostępnej strony 

internetowej wirtualny katalog, który obejmuje wszystkie analizowane obiekty, również te, które nie 

zostały wymienione w przykładach zawartych w konkretnych rozdziałach. Katalog jest dostępny 

pod adresem https://www.archikatalog.com/ 

 

Katalog umożliwia dostęp do wirtualnej karty biblioteki, która zawiera zdjęcia oraz rysunki 

techniczne obiektu, jego opis oraz główne kategorie poprzez które był on analizowany. 

Towarzyszący budynkowi opis został opracowany autorsko na podstawie dostępnych materiałów i 

analizę dokumentacji projektowej w jednolity i uporządkowany sposób, obejmując lokalizację, 

funkcję i organizację przestrzenną, formę architektoniczną oraz estetykę wnętrz. Autor szczególną 

uwagę zwracał na aspekty ekologiczne, opisując je dodatkowo w przypadku obiektów, które 

wdrażały założenia zrównoważonego rozwoju.  

Katalog pozwala w łatwy i wygodny sposób obejrzeć szeroką gamę obiektów w których 

znalazła się funkcja biblioteczna. Obiekty identyfikowane są poprzez kilka najważniejszych 

kategorii takich, jak projektant, program, kraj, lokalizacja, data i rodzaj realizacji, skala, forma i 

komponenty. W kilku przypadkach są to obiekty, które z nazwy pozostają Centrami Kultury lub 

obiektami hybrydowymi, ale pod względem organizacji przestrzennej biblioteka jest ich znaczącą 

częścią. Forma segregowania wyników pozwala także w prosty sposób wyznaczyć obiekty 

spełniające konkretne wytyczne np. wyszukać interesujące na budynki o powierzchni do 1000 m2, 

zlokalizowane w obszarach wiejskich, czy też posiadające w swoim programie sale wielofunkcyjne.  

Katalog ma praktyczne zastosowanie dla różnych odbiorców. W przypadku bibliotekarzy 

pozwala poznać, jak funkcjonują i wyglądają inne instytucje, A dla architektów może stanowić 

interesującą bazę inspiracji. Szczególnie wartościowy jest dla studentów, którzy mogą poprzez 

stosowanie metod segregacji, przeglądać wybrane projekty, analizować samemu ich program 

użytkowy lub charakter elewacji, aby wzbogacić się o praktyczną wiedzę. Ostatecznie wirtualny 

katalog jest narzędziem dydaktycznym, mającym zastosowanie również w przypadku dalszej pracy 

badawczej i zawodowej autora. Plusem jego wirtualnego charakteru jest potencjał dalszego 

udoskonalania i aktualizowania o kolejne przykłady.  

 

https://www.archikatalog.com/
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VIII.2. Widok strony wirtualnego katalogu  
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WYKAZ ANALIZOWANYCH OBIEKTÓW 

Anglia 

Canada Water Library 

Britten Pears Archive 

Hebburn Central 

The Hive – Worcester Library 

The Library Stanbridge Mill 

East Street Library in Walworth, London 

Library of Birmingham 

South Shields Library – National Centre for the Written Word 

Austria 

Public Library Dornbirn 

P2 Urban Hybrid Innsbruck 

Belgia 

Kunstencentrum ArtA’A in Aalter 

De Factorij – Cultural Center and Library in Zaventem 

Public Library and Concert Hall in Lubbeek 

Public Library Waregem 

De Krook – Ghent Library 

WISTIK Library & Kindergarten in Lokeren 

City Library Bruges 

Public Library Zoersel 

Lendrick Community Center 

ARhus Knowledge Center in Roeselare 

Library Dendermonde 

Chorwacja 

Labin Public Library 

Czechy 

Research Library in Hradec Králové 

Dania 

Library Nordvest in Copenhagen 

Middelfart The Culture Island 

Dokk1 Aarhus 

Allerød Library and Culture Centre in Lillerød 

Tingbjerg Library and Culture House 

Finlandia 

Lohja Main Library 

Fyyri – Kirkkonummi City Library 

City Library Seinäjoki 

City Library Turku 

Oodi – Helsinki Central Library 

Francja 

Médiathèque De La Madeleine 

Médiathèque Corbie 

Médiathèque L’albatros in Armentières 

Proville Public Library 

Médiathèque Albert Camus in Vitry-le-Francois 

Lons le Saunier Mediatheque 

https://www.archikatalog.com/projekty/canada-water-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/britten-pears-archive/
https://www.archikatalog.com/projekty/hebburn-central/
https://www.archikatalog.com/projekty/the-hive/
https://www.archikatalog.com/projekty/the-library-stanbridge-mill/
https://www.archikatalog.com/projekty/east-street-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-of-birmingham/
https://www.archikatalog.com/projekty/south-shields-library-national-centre-for-the-written-word/
https://www.archikatalog.com/projekty/public-library-dornbirn/
https://www.archikatalog.com/projekty/p2-urban-hybrid/
https://www.archikatalog.com/projekty/kunstencentrum-artaa-in-aalter/
https://www.archikatalog.com/projekty/de-factorij/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-and-hall-in-lebbeke/
https://www.archikatalog.com/projekty/zuidboulevard-and-public-library-waregem/
https://www.archikatalog.com/projekty/de-krook/
https://www.archikatalog.com/projekty/wistik-library-kindergarten/
https://www.archikatalog.com/projekty/city-library-bruges/
https://www.archikatalog.com/projekty/public-library-zoersel/
https://www.archikatalog.com/projekty/lendrick-community-center/
https://www.archikatalog.com/projekty/arhus-knowledge-center/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-dendermonde/
https://www.archikatalog.com/projekty/skroz/
https://www.archikatalog.com/projekty/research-library-in-hradec-kralove/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-in-nordvest/
https://www.archikatalog.com/projekty/the-culture-island/
https://www.archikatalog.com/projekty/dokk1/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-and-culture-centre-allerod/
https://www.archikatalog.com/projekty/tingbjerg-library-and-culture-house/
https://www.archikatalog.com/projekty/lohja-main-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/fyyri-city-library-kirkkonummi/
https://www.archikatalog.com/projekty/city-library-seinajoki/
https://www.archikatalog.com/projekty/city-library-turku/
https://www.archikatalog.com/projekty/oodi-central-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/la-madeleine-media-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/mediatheque-corbie/
https://www.archikatalog.com/projekty/mediatheque-lalbatros/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-in-proville/
https://www.archikatalog.com/projekty/mediateque-albert-camus-vitry-le-francois/
https://www.archikatalog.com/projekty/lons-le-saunier-mediatheque/
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Cultural Center at Saint Germain lès Arpajon 

Médiathèque grand M in Toulouse 

Pierre Veilletet Library in Bordeaux 

Épernon Media Center, Agora and Municipal Archives 

Médiathèque Pélissanne 

Médiathèque in Colombes 

Médiathèque Bourg la Reine 

Médiathèque Romainville 

Public Library Estaminet in Grenay 

The Meurthe et Moselle – Departmental Médiathèque in Laxou 

Toy and Media Library La Ferté-Bernard 

Médiathèque Pontivy 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

Médiathèque l’Alpha in Angoulême 

Médiathèque Aimé Césaire in Blanzat 

Puzzle – Médiathèque in Thionville 

Multicultural Centre in Isbergues 

Médiathèque Anzin 

Médiathèque Albert Camus in Évry 

Médiathèque Andrée Chedid in Tourcoing 

Médiathèque Montauban 

LA BIB – Dunkerque Library 

Médiathèque Lisses 

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant in Chelles 

La Source – Library in Le Bouscat 

Terrasson’s Library 

Médiatheque de Monterblanc 

Mont de Marsan Mediatheque 

Gruzja 

Mediathek Veterans Park in Tbilisi 

Hiszpania 

Biscay Statutory Library 

’El Roure’ Community Center and 'La Ginesta’ Library 

Library in Singuerlin 

Ramon Bosch de Noya Library in Sant Sadurní d’Anoia 

Jávea Public Library and Socio-Cultural Center 

Public Library Navarcles and Entities Hotel 

Joan Oliver Library in Santa Antoni Barcelona 

Municipal Library of Coslada 

„Fondo” Santa Coloma de Gramenet 

Alberta Péreza Baró Library in Montbau 

Barcelo Market, Library and Sports Hall 

Baiona Public Library 

Public Library and Reading Park Torre Pacheco 

Biblioteca Sant Josep 

Girona Public Library 

Joan Maragall Library 

OKE 

Holandia 

https://www.archikatalog.com/projekty/cultural-center-at-saint-germain-les-arpajon/
https://www.archikatalog.com/projekty/mediatheque-grand-m/
https://www.archikatalog.com/projekty/pierre-veilletet-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/epernon-media-center-agora-and-municipal-archives/
https://www.archikatalog.com/projekty/pelissanne-media-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/media-library-in-colombes/
https://www.archikatalog.com/projekty/media-library-in-bourg-la-reine/
https://www.archikatalog.com/projekty/romainville-multimedia-library-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/public-library-in-estaminet/
https://www.archikatalog.com/projekty/the-meurthe-et-moselle-departmental-media-library-in-laxou/
https://www.archikatalog.com/projekty/toy-and-media-library-la-ferte-bernard/
https://www.archikatalog.com/projekty/pontivy-media-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/bibliotheque-alexis-de-tocqueville/
https://www.archikatalog.com/projekty/multimedia-library-lalpha/
https://www.archikatalog.com/projekty/aime-cesaire-media-library-in-blanzat-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/media-library-in-thionville/
https://www.archikatalog.com/projekty/multicultural-centre-in-isbergues-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-in-anzin/
https://www.archikatalog.com/projekty/albert-camus-multimedia-library-in-evry/
https://www.archikatalog.com/projekty/andree-chedid-media-library-in-tourcoing-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/media-library-of-montauban-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/la-bib-of-dunkerque-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/media-library-and-cultural-centre-lisses-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/chelles-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/la-source-library-in-le-bouscat/
https://www.archikatalog.com/projekty/terrassons-library-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/mediatheque-de-monterblanc-multimedia-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/mont-de-marsan-mediatheque/
https://www.archikatalog.com/projekty/mediathek-veterans-park/
https://www.archikatalog.com/projekty/biscay-statutory-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/el-roure-community-center-and-la-ginesta-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-in-singuerlin/
https://www.archikatalog.com/projekty/sant-sadurni-danoia-cultural-center-archive-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/alicante-public-library-and-socio-cultural-center/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-and-entities-hotel/
https://www.archikatalog.com/projekty/sant-antoni-joan-oliver-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/municipal-library-of-coslada/
https://www.archikatalog.com/projekty/multifunctional-building-fondo/
https://www.archikatalog.com/projekty/montbau-library-rehabilitation/
https://www.archikatalog.com/projekty/barcelo-market-library-and-sports-hall/
https://www.archikatalog.com/projekty/baiona-public-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/public-library-and-reading-park/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteca-sant-josep/
https://www.archikatalog.com/projekty/girona-public-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/joan-maragall-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/oke/
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Huis Ban Eemnes 

Library Helmond – Peel 

Utrecht Central Library & Post Office 

Rozet – Culturehouse in Arnhem 

Culture House Eemhuis in Amersfoort 

Book Mountain – Public Library Spijkenisse 

De Petrus – Library, Museum and Community Center in Vught 

Openbare Bibliotheek – Public Library Amsterdam 

De Drukkerij – Nijmegen Public Library 

Culture Complex De Nieuwe Kolk in Assen 

LocHal – Tilburg Public Library 

Irlandia 

Ballyroan Public Library in Dublin 

Dun Laoghaire Rathdown’s Lexicon library in Dublin 

Niemcy 

Haus der Essener Geschichte 

Bad Vilbel City Library 

Mittelpunktbibliothek Köpenick 

Open Air Library Magdeburg 

Stuttgart City Library 

Public Library Kressbronn 

City Library Heidenheim 

Central Municipal Library Frankfurt 

Kulturbau – City Library Koblenz 

City Library Rottenburg 

Norwegia 

KRONA – Knowledge and Cultural Centre Kongsberg 

The Arch – Buen Cultural Centre in Mandal 

Plassen Cultural Center in Molde 

Stormen – Library and Concert Hall in Bodø 

Samling – Sand City Library 

Deichman Library in Oslo 

Vennesla Library 

Grimstad Library 

House for Books and Blues in Notodden 

Ulstein Arena 

Polska 

Stacja Kultura – biblioteka w Rumii 

Sopoteka – biblioteka w Sopocie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Przysietnicy 

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach Dziedzicach 

Miejska Biblioteka publiczna w Głuchołazach 

Miejska Biblioteka Publiczna Wesoła w Warszawie 

Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Miejska Biblioteka Publiczna w Supraślu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu 

Kulturoteka Falenica w Warszawie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim 

https://www.archikatalog.com/projekty/huis-ban-eemnes/
https://www.archikatalog.com/projekty/new-city-library-helmond/
https://www.archikatalog.com/projekty/utrecht-central-library-post-office/
https://www.archikatalog.com/projekty/culturehouse-in-arnhem/
https://www.archikatalog.com/projekty/culture-house-eemhuis/
https://www.archikatalog.com/projekty/book-mountain/
https://www.archikatalog.com/projekty/center-de-petrus/
https://www.archikatalog.com/projekty/openbare-bibliotheek-public-library-amsterdam/
https://www.archikatalog.com/projekty/de-drukkerij/
https://www.archikatalog.com/projekty/culture-complex-de-nieuwe-kolk/
https://www.archikatalog.com/projekty/lochal-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/ballyroan-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/dun-laoghaire-rathdowns-lexicon-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/haus-der-essener-geschichte/
https://www.archikatalog.com/projekty/bad-vilbel-city-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/mittelpunktbibliothek-kopenick/
https://www.archikatalog.com/projekty/open-air-library-magdeburg/
https://www.archikatalog.com/projekty/stuttgart-city-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-kressbronn/
https://www.archikatalog.com/projekty/city-library-heidenheim-arboreal-architecture/
https://www.archikatalog.com/projekty/central-municipal-library-frankfurt/
https://www.archikatalog.com/projekty/kulturbau-city-library-koblenz/
https://www.archikatalog.com/projekty/city-library-rottenburg-arboreal-architecture/
https://www.archikatalog.com/projekty/krona-knowledge-and-cultural-centre-kongsberg/
https://www.archikatalog.com/projekty/the-arch-buen-cultural-centre/
https://www.archikatalog.com/projekty/plassen-cultural-center/
https://www.archikatalog.com/projekty/stormen/
https://www.archikatalog.com/projekty/samling-sand-city-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/deichman-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/vennesla-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/grimstad-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/house-for-books-and-blues/
https://www.archikatalog.com/projekty/ulstein-arena/
https://www.archikatalog.com/projekty/stacja-kultura-w-rumii/
https://www.archikatalog.com/projekty/sopoteka/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-w-przysietnicy/
https://www.archikatalog.com/projekty/miejska-biblioteka-publiczna-w-czechowicach-dziedzicach/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-publiczna-w-glucholazach/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-publiczna-w-wesolej/
https://www.archikatalog.com/projekty/ostrowiecki-browar-kultury/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-publiczna-w-supraslu/
https://www.archikatalog.com/projekty/miejska-biblioteka-publiczna-w-mielcu/
https://www.archikatalog.com/projekty/kulturoteka-falenica/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-publiczna-w-lublinie/
https://www.archikatalog.com/projekty/miejska-biblioteka-publiczna-w-piotrkowie-trybunalskim/
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Miejska biblioteka Publiczna w Świeciu 

Biblioteka gminna z częścią handlowo-usługową w Rokietnicy 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Suchy Las 

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama we Wrocławiu 

Grafit – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 

Mediateka w Tychach 

Lubiteka – Miejska Biblioteka Publiczna w Lublińcu 

Stacja Biblioteka – biblioteka w Rudzie Śląskiej – Chebziu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, filia Strzemieszyce 

Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Kruczka w Myślenicach 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

Galeria Książki w Oświęcimiu 

Powiatowa Biblioteka w Gołkowicach Górnych 

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu 

Biblioteka Gminna w Podegrodziu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Warszawie przy ul. Koszykowej 

Portugalia 

Viana do Castello Public Library 

Ilhavo City Library 

Grândola’s Library and Municipal Archive 

Condeixa Public Library 

Vila Franca de Xira Municipal Library 

Słowenia 

Grosuplje Public Library 

Szwajcaria 

Library, Game Library & Municipality Administration in Spiez 

Szwecja 

Halmstad City Library 

Väven – Umeå Cultural Center 

Włochy 

Veggiano Public Library 

Greve in Chianti Municipal Library 

Erba Municipal Library 

M. Beghi Civic Library in La Spieza 

Maranello Public Library 

 
 
 
 

 

 

https://www.archikatalog.com/projekty/miejska-biblioteka-publiczna-w-swieciu/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-gminna-z-czescia-handlowo-uslugowa-w-rokietnicy/
https://www.archikatalog.com/projekty/centrum-kultury-i-biblioteka-publiczna-suchy-las/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-raczynskich-w-poznaniu/
https://www.archikatalog.com/projekty/gminna-biblioteka-publiczna-w-czarnym-borze/
https://www.archikatalog.com/projekty/centrum-biblioteczno-kulturalne-fama/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-grafit/
https://www.archikatalog.com/projekty/miejska-biblioteka-publiczna-w-opolu/
https://www.archikatalog.com/projekty/mediateka-w-tychach/
https://www.archikatalog.com/projekty/lubiteka/
https://www.archikatalog.com/projekty/stacja-biblioteka-w-rudzie-slaskiej-chebziu/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-w-strzemieszycach/
https://www.archikatalog.com/projekty/zaglebiowska-mediateka/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-miejska-w-jaworznie/
https://www.archikatalog.com/projekty/miejska-biblioteka-publiczna-im-ks-j-kruczka-w-myslenicach/
https://www.archikatalog.com/projekty/miejska-biblioteka-publiczna-w-chrzanowie/
https://www.archikatalog.com/projekty/galeria-ksiazki-w-oswiecimiu/
https://www.archikatalog.com/projekty/powiatowa-biblioteka-w-golkowicach-gornych/
https://www.archikatalog.com/projekty/powiatowa-i-miejsko-gminna-biblioteka-publiczna-im-wiktora-bazielicha/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-gminna-w-podegrodziu/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-publiczna-w-szynwaldzie/
https://www.archikatalog.com/projekty/biblioteka-publiczna-w-warszawie/
https://www.archikatalog.com/projekty/viana-do-castello-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/ilhavo-city-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/grandolas-library-and-municipal-archive/
https://www.archikatalog.com/projekty/condeixa-public-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/vila-franca-de-xira-municipal-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/grosuplje-public-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/library-in-spiez/
https://www.archikatalog.com/projekty/halmstad-city-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/vaven-umea-cultural-center/
https://www.archikatalog.com/projekty/veggiano-public-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/municipal-library-of-greve/
https://www.archikatalog.com/projekty/erba-municipal-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/m-beghi-civic-library/
https://www.archikatalog.com/projekty/maranello-library/
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STRESZCZENIE 

Biblioteka jest powszechnie uważana za jedną z najważniejszych instytucji miejskich i od zawsze pełniła 

ważną rolę w kształtowaniu się społeczeństwa. W swoich początkach skupiona była wokół edukacji z jej 

głównym zadaniem gromadzenia, opracowywania i upowszechniania księgozbioru,  jednak z biegiem 

czasu rola biblioteki stawała się w większym stopniu otwarta, społeczna, a współcześnie również 

rekreacyjna.  

Celem naukowo-badawczym pracy jest wskazanie i zbadanie zmian, jakie zeszły na przełomie XX i XXI 

wieku architekturze bibliotek zarówno w aspekcie funkcjonalno-przestrzennym, jak i od stron estetycznej 

oraz technicznej. Analiza wykonana została odnosząc się do historii, zmian cywilizacyjnych i postępu 

technologicznego. Autor w swojej pracy zwraca uwagę nie tylko na budynki o konkretnej funkcji biblioteki, 

ale również na obiekty wielofunkcyjne, które stają się coraz wyraźniej obecne w miastach.  

Autor podejmuje próbę określenia tendencji, które można wyróżnić w projektowaniu współczesnych 

bibliotek. Mogą one być wartościowe z punktu widzenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego dla 

architektów, władz miast, bibliotekarzy czy studentów. Efektem jest przegląd europejskich realizacji o 

funkcji bibliotecznej wraz z ich uporządkowaniem w formie wirtualnego katalogu dostępnego pod adresem 

wwww.archikatalog.com.  

 

Rozdział I stanowi wprowadzenie do tematu pracy. We wstępie autor odnosi się do znaczenia biblioteki, 

jako jednej z najstarszych i najważniejszych instytucji miejskich, zarazem istotnej  z punktu widzenia 

potencjału interakcji socjalnej. Autor uzasadnia wybór tematu pracą własną, zarówno badawczą, jak i 

praktyczną w działalności zawodowej w której miał okazję podejmować zadania zaprojektowania 

biblioteki. Wybór tematu był również podyktowany małą ilością dostępnych i jednocześnie napisanych z 

punktu widzenia architekta pozycji wydawniczych. Problematyka projektowania współczesnych bibliotek 

wymaga uporządkowania wiedzy na jej temat, ze względu na adekwatne do postępu technologicznego i 

przemian cywilizacyjnych ‒ ciągłe zmiany w funkcjonowaniu budynków. Autor określił tezę badawczą, 

wskazując, że po okresie dynamicznych zmian cywilizacyjnych i technologicznych, który nastąpił pod 

koniec XX w. budownictwo bibliotek znalazło swój nowoczesny i atrakcyjny wizerunek. Autor przyjął 

początek nowego wieku, jako symboliczny moment zmiany, a jednocześnie w wyborze obiektów skupiał 

się przede wszystkim na tych najnowszych. W efekcie obiekty zrealizowane do 2010 r. stanowią 12% 

wszystkich analizowanych przykładów. Ze względu na szeroki zakres nowo realizowanych obiektów, 

jednocześnie zauważając znaczne różnice w rozwoju instytucji na świecie autor skupił się na Europie, 

wskazując 20 państw w ramach których wybranych zostało w sumie 166 budynków.   

 

Rozdział II w syntetyczny sposób nakreśla tło historyczne związane z powstaniem instytucji oraz 

najważniejszymi punktami w ich historii, skupiając się przede wszystkim na związanych z tematem pracy 

zagadnieniach organizacji przestrzenno-funkcjonalnej i technologii. Osobny podrozdział dotyczy instytucji 

w Polsce, wskazując jednocześnie, że wpływ na rozwój budownictwa miała sytuacja polityczna i okres 

wojenny.  

 

Rozdział III przedstawia najważniejsze z punktu widzenia autora opracowania podejmujące tematykę 

pracy. Są to zarówno pozycje związane z bibliotekarstwem, wytyczne dotyczące charakteru przestrzeni 

bibliotecznej, które przedstawili Harry Faulkner Brown i Andrew McDonald, jak pozycje publicystyczne 

Raya Oldenburga, czy Umberto Eco oraz literatura piękna w osobie Jorge Luisa Borgesa. Osobny rozdział 

dedykowany jest problematyce zrównoważonego rozwoju. Autor zdecydował się przybliżyć wiodącą w 

Stanach Zjednoczonych tendencję do budowania bibliotek zielonych, jak promocji postaw 

proekologicznych w społeczeństwie.  

 

Rozdział IV bezpośrednio odnosi się do tematu pracy, wskazując najważniejsze zagadnienia związane z 

postępem technologicznym oraz zmianami społecznymi towarzyszącymi ewolucji instytucji pod koniec 
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XX w. Podsumowanie rozdziału jest przedstawienie kondycji bibliotek i czytelnictwa oraz strategii ich 

rozwoju na przykładzie Polski.  

 

Rozdział V rozpoczyna część analityczną pracy oraz jest poświęcony zagadnieniom związanym z 

lokalizacją i zagospodarowaniem. Lokalizacja w odniesieniu do funkcji bibliotecznej ma istotne znaczenie, 

gdyż instytucja to nie tylko poszczególne budynki, ale ich sieć. Tak, jak istotne są modernizacje starszych 

obiektów, budowa nowych, wypełniających aktualne potrzeby społeczne, tak ważny jest rozwój 

infrastruktury, a więc docieranie do nowych obszarów, umożliwianie dostępu do kultury miejsc, które do 

tej pory były tego kontaktu pozbawione, ale też zwrócenie uwagi na potrzeby lokalnych społeczności. 

Dobrze wybrana lokalizacja budynku pozwala na ożywienie gospodarcze i kulturalne regionu i staje się 

impulsem wraz ze świetnie działjącym budynkiem do jego dalszego rozwoju. Nowoczesne instytucje 

zauważają również potrzebę zbliżenia się pod względem funkcji do działalności uwzględniającej 

odpoczynek i rekreację, jak również jeszcze wyraźniejsze otwieranie się na przyrodę – stąd pojawiały się 

lokalizacje blisko naturalnych obszarów przyrodniczych. Pojawiają się obszary zróżnicowane tematycznie 

i przeznaczone różnymi grupom wiekowym.  

 

Rozdział VI obejmuje szczegółową i wielowątkową analizę formy i funkcji obiektu. Autor zadaje pytanie, 

czy warto jest modernizować istniejący budynek, czy korzystniej jest budować nowy. Współczesny 

wizerunek bibliotek, jako przestrzeni atrakcyjnej ma również duży potencjał w adaptacji obiektów 

historycznych i poprzemysłowych, którym autor poświęca osobne rozdziały. Zmiany cywilizacyjne miały 

przede wszystkim wpływ na program użytkowy obiektów. Niektóre pomieszczenia zniknęły, inne zmieniły 

swój charakter, a także doszły nowe. Autor zauważa, że coraz mniej powstaje bibliotek, których funkcja i 

działalności ogranicza się jedynie do pierwotnej idei ich funkcjonowania, a więc gromadzenia i 

udostępniania zbiorów. W kolejnych rozdziałach przedstawione są więc różne typologie funkcji budynków. 

Wraz ze zmianami w organizacji przestrzenno-funkcjonalnej pojawiły się także zmiany myślenia o formie 

instytucji, która stopniowo traciła swój elitarny i nobliwy charakter. Analiza formy architektonicznej 

obejmuje kilka wątków, skupionych wokół bryły, fasady i konstrukcji.  

 

Rozdział VII podejmuje temat projektowania przestrzeni wewnętrznej biblioteki, analizując komponenty 

oraz prezentując konkretne charakterystyczne dla przestrzeni komponenty. Autor podejmuje próbę 

uporządkowania i wskazania najważniejszych kierunków i stylów w jakich realizowane są współczesne 

czytelnie. Osobny podrozdział dedykowany został idei architektury zmysłów, która wydaje się w opinii 

autora być przyszłościowym trendem w projektowaniu.  

 

Rozdział VIII. Wcześniejsze wnioski dotyczące budownictwa bibliotek zawarte na koncu każdego 

podrozdziału części analitycznej zostały podsumowane w formie ogólnej w rozdziale VIII. Rozdział 

zawiera weryfikację tezy badawczej oraz w syntetyczny sposób podsumowuje aktualne i prognozuje 

przyszłościowe trendy w projektowaniu instytucji. Ostatni akapit wskazuje również praktyczne formy 

wykorzystania pracy dla bibliotekarzy, architektów, urzędników, czy studentów.  

 

Podsumowanie. Uważa się, że rolą architektury jest odpowiedź na potrzeby człowieka, a te ewoluują, 

biorąc pod uwagę zmieniający się sposób życia społeczeństwa, a także towarzyszący temu postęp 

technologiczny. Biblioteki w swoim sposobie funkcjonowania, estetyce wnętrz i formie architektonicznej 

uległy znacznym zmianom na przestrzeni XXI w. Przyjęta struktura pracy pozwala na łatwą identyfikację 

interesujących odbiorcę zagadnień. Część historyczna przybliża czytelnikowi najważniejsze zagdnienia 

związane z ewolucją zarówno czytelnictwa, bibliotek, jak i stosunkiem do nich społeczeńsytwa. 

Szczegółowa analiza najnowszych obiektów w ramach grupy badawczej wraz z opracowanym na potrzeby 

pracy wirtualnym katalogiem pozwalają w łatwy i wygodny sposób przyswoić najważniejsze aspekty, 

istotne przy projektowaniu nowoczesnej biblioteki. Praca ma w związku z tym znaczenie zarówno 

badawcze, jak i edukacyjne oraz praktyczne.  
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ABSTRACT 
 
The library is widely regarded as one of the most important urban institutions and has always played an 

important role in the society. In its beginnings it was centred around education with its main task of 

collecting, compiling and disseminating the book collection, but over time the role of the library has become 

more open, social and nowadays also recreational.  

The scientific and research aim of this paper is to indicate and examine the changes that have taken place 

in the architecture of libraries at the turn of the 20th and 21st century, both in the functional-spatial aspect 

and from the aesthetic and technical point of view. The analysis was made with reference to history, 

civilisational changes and technological progress. In his work, the author pays attention not only to 

buildings with a specific library function, but also to multifunctional buildings, which are becoming 

increasingly present in cities.  

The author attempts to identify trends that can be distinguished in the design of contemporary libraries. 

These can be of value from both a theoretical and practical point of view to architects, city authorities, 

librarians or students. The result is a review of European realisations with a library function, along with 

their prsentation in the form of a a virtual catalogue available at the address wwww.archikatalog.com.  

 

Chapter I is an introduction to the topic of this thesis. In the introduction the author refers to the importance 

of the library as one of the oldest and most important urban institutions, at the same time important in terms 

of its potential for social interaction. The author justifies the choice of the topic with his own work, both 

research and practical work in professional activities in which he has had the opportunity to undertake the 

task of designing a library. The choice of the topic was also dictated by the small number of publications 

available and at the same time written from the point of view of an architect. The problem of designing 

contemporary libraries requires the knowledge about it to be put in order, because of the constant changes 

in the functioning of buildings, which are adequate to technological progress and civilisational 

transformations. The author defined the research thesis, pointing out that after the period of dynamic 

civilisational and technological changes, which occurred at the end of the 20th century, the construction of 

libraries found its modern and attractive image. The author accepted the beginning of the new century as a 

symbolic moment of change, while at the same time in the selection of objects he focused primarily on the 

newest ones. As a result, buildings completed by 2010 account for 12% of all the examples analysed. Due 

to the wide range of newly constructed facilities, while noting significant differences in the development 

of institutions around the world, the author focused on Europe, indicating 20 countries within which a total 

of 166 buildings were selected.   

 

Chapter II synthetically outlines the historical background related to the founding of the institutions and 

the key points in their history, focusing primarily on issues of spatial and functional organisation and 

technology related to the topic of the work. A separate subsection deals with institutions in Poland, pointing 

out at the same time that the political situation and the war period had an impact on the development of 

construction. 

 

Chapter III presents the most important studies, from the author's point of view, dealing with the subject 

of the work. These include items related to librarianship, guidelines on the nature of library space as 

presented by Harry Faulkner Brown and Andrew McDonald, as well as journalistic items by Ray Oldenburg 

or Umberto Eco and fiction literature in the person of Jorge Luis Borges. A separate chapter is dedicated to 

the issue of sustainable development. The author decided to present the leading tendency in the United 

States to build green libraries and to promote pro-ecological attitudes in society.  

 

Chapter IV directly relates to the topic of the work, indicating the most important issues related to 

technological progress and social changes accompanying the evolution of institutions in the late 20th 
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century. The summary of the chapter is the presentation of the condition of libraries and readership as well 

as strategies for their development on the example of Poland.  

 

Chapter V begins the analytical part of the work and is devoted to issues related to location and 

development. Location in relation to the library function is important because an institution is not just 

individual buildings, but a network of them. Just as it is important to modernise older buildings and build 

new ones to meet current social needs, so it is important to develop the infrastructure, thus reaching out to 

new areas, enabling access to culture in places which have so far been deprived of such contact, but also 

paying attention to the needs of local communities. A well-chosen location of a building allows for the 

economic and cultural revival of a region and becomes an impulse, together with a well-functioning 

building, for its further development. Modern institutions are also seeing the need to move closer in terms 

of function to leisure and recreation activities as well as opening up to nature even more clearly - hence the 

emergence of locations close to natural areas. Areas with different themes and for different age groups are 

emerging. 

 

Chapter VI includes a detailed and multi-threaded analysis of the form and function of the building. The 

author asks the question whether it is worth modernising an existing building or whether it is more 

beneficial to build a new one. The contemporary image of libraries as attractive spaces also has great 

potential in the adaptation of historical and post-industrial buildings, to which the author devotes separate 

chapters. The changes in civilisation have primarily affected the usable programme of the facilities. Some 

rooms disappeared, others changed their character and new ones were added. The author notes that there 

are fewer and fewer libraries whose function and activity is limited to the original idea of their functioning, 

i.e. collecting and making collections available. The following chapters therefore present different 

typologies of building functions. Along with changes in spatial and functional organisation, there have also 

been changes in thinking about the form of the institution, which has gradually lost its elitist and noble 

character. The analysis of architectural form covers several threads, centred on the body, façade and 

structure.  

 

Chapter VII deals with the design of the interior space of the library, analysing the components and 

presenting specific characteristic features of the space. The author attempts to organise and indicate the 

most important directions and styles in which contemporary reading rooms are realised. A separate 

subsection is dedicated to the idea of the architecture of the senses, which, in the author's opinion, seems to 

be a future trend in the design of institutions.  

 

Chapter VIII. Earlier conclusions concerning the construction of libraries contained at the end of each 

subsection of the analytical part have been summarised in a general form in Chapter VIII. The chapter 

provides verification of the research thesis and synthetically summarises current and forecast future trends 

in institutional design. The final paragraph also indicates practical forms of use of the work for librarians, 

architects, clerks, or students.  

 

Summary. It is believed that the role of architecture is to respond to human needs, and these are evolving, 

taking into account the changing way of life of society, as well as the accompanying technological advances. 

Libraries in their mode of functioning, interior aesthetics and architectural form have changed considerably 

over the course of the 21st century. The adopted structure of the work allows easy identification of issues 

that are of interest to the reader. The historical part brings the reader closer to the most important issues 

connected with the evolution of readership, libraries and society's attitude to them. A detailed analysis of 

the latest objects within the research group, together with a virtual catalogue developed for the purpose of 

the work, make it possible to easily and conveniently assimilate the most important aspects relevant to the 

design of a modern library. The work is therefore of research as well as educational and practical 

importance. 
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