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Niezwykłe biblioteki na świecie — 
inspiracje dla przyszłych projektów 
budynków bibliotecznych w Polsce

Streszczenie: W artykule zaprezentowano, powstałe w większości w XXI w., najbardziej interesujące 
budynki bibliotek uniwersyteckich i publicznych ze wszystkich kontynentów świata. Słowa kluczowe: 
biblioteki na świecie, budynki biblioteczne, architektura bibliotek.

Autorka pracuje w bibliotece, która nie ma własnego budynku. Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mieści się w gmachu głównym Uczel-
ni i od jej powstania w 1946 r. nie doczekała się własnej siedziby, mimo iż w prze-
szłości istniały plany rozbudowy kampusu uniwersyteckiego1. 

Projektowane obecnie siedziby bibliotek nie zawsze spełniają wszystkie ocze-
kiwania bibliotekarzy czy użytkowników. Barierą są ograniczone fundusze, ale 
także brak wizji architektonicznej, stąd w naszym kraju powstaje niewiele pięk-
nych i inspirujących budynków bibliotecznych. Każdy bibliotekarz chciałby pra-
cować w nowoczesnej, wygodnej, funkcjonalnej bibliotece, jednym słowem w bi-
bliotece przyszłości. Wyobraźmy sobie zatem, że mamy nieograniczone zasoby 
środków finansowych, a przede wszystkim znajdujemy otwartych na nasze wizje 
wybitnych architektów o międzynarodowej renomie i zapraszamy ich do współ-
pracy. Co w takiej sytuacji mogłoby być wzorem dla stworzenia budynku biblio-
tecznego na miarę XXI wieku? 

 1 Zob. Skórka Stanisław, Rozbudowa przestrzeni Biblioteki Głównej: projekty i koncepcje. W: Pidłypczak-
-Majerowicz Maria, Skórka Stanisław, Wilk Dorota (red.), Służą i chronią: 65 lat Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 43-50; Wąs Monika, Wstępna koncepcja rozwoju 
i modernizacji centralnego kampusu Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie, 2019, https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/3356-wstepna-koncepcja-rozwoju-i-mo 
dernizacji-centralnego-kampusu-uniwersytetu-pedagogicznego [dostęp: 2020-02-25].

https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/3356-wstepna-koncepcja-rozwoju-i-modernizacji-centr
https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/3356-wstepna-koncepcja-rozwoju-i-modernizacji-centr
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Inspiracje do wykonania projektu nowoczesnej biblioteki można znaleźć na 
całym świecie. Ograniczają nas tylko fundusze i wyobraźnia. Czasem jednak, 
dysponując stosunkowo niewielką ilością środków finansowych stworzyć moż-
na miejsca, które będą przyciągać uwagę nie tylko bibliotekarzy i czytelników, 
ale wszystkich osób spoglądających na dzieło architektów. Miejmy nadzieję, że 
wszystkie biblioteki budowane w przyszłości w Polsce będą nie tylko funkcjo-
nalne2, ale staną się także ikonami architektury, budowlami, które będą wy-
mieniane jako przykłady niezwykłej wyobraźni architektów.

Na świecie wiele budynków użyteczności publicznej projektowanych jest przez 
wybitnych, znanych architektów, którzy tworzą miejsca niebanalne, przycią-
gające uwagę, o szczególnej wartości estetycznej. W Polsce takim przykładem 
może być budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, któ-
ry uważany jest za perłę współczesnej architektury3. Niestety do tej pory żadna 
siedziba polskiej współczesnej biblioteki nie doczekała się projektu wykonane-
go przez architekta o międzynarodowej sławie, jak np. Zaha Hahid4 i nie stała 
się miejscem znanym na całym świecie. Biblioteki w Polsce to najczęściej bryły 
o niewyróżniającym się kształcie, choć spotyka się coraz więcej ciekawych pro-
jektów architektonicznych oraz miejsc z niezwykłą aranżacją wnętrz5.

Każdy z nas chciałby odwiedzać bibliotekę nie tylko po to, aby uzyskać infor-
mację, wypożyczyć zbiory czy spędzić wolny czas, ale też — oglądać budowlę, 
która zapewni nam wrażenia estetyczne, pobudzi naszą wyobraźnię, będzie 
stanowiła miejsce chwilowej ucieczki od otaczającej nas rzeczywistości. Autor-
ka przedstawiła subiektywny przegląd najbardziej niezwykłych, futurystycz-
nych, niekiedy dziwnych, ale godnych uwagi, nowoczesnych gmachów biblio-

 2 Wielofunkcyjność wnętrza ma zapewniać 10 zasad projektowania budynków bibliotecznych, które 
zostały opracowane w 1994 r. przez brytyjskiego architekta Harry’ego Faulknera-Browna. Według 
tych reguł, określanych jako Harry Faulkner-Brown’s Ten Commandments, budynek biblioteki powinien 
być: elastyczny ( flexible), zwarty (compact), dostępny (accessible), rozszerzalny/rozciągliwy (extendi-
ble), zróżnicowany (varied), zorganizowany (organised), wygodny (comfortable), zapewniający stałe 
warunki środowiskowe i mikroklimatyczne (constant in environment), bezpieczny dla bibliotekarzy, 
użytkowników i zbiorów (secure), ekonomiczny w eksploatacji (economic). Zob. Kobierska-Maciusz-
ko Ewa, Współczesne budynki biblioteczne w pracach LIBER Architecture Group, „Biuletyn EBIB”, 2001, 
nr 4, http://www.ebib.pl/2001/22/kobierska.html [dostęp: 2021-02-25].

 3 Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, POLIN, 2021, https://www.polin.pl/pl/budynek-mu-
zeum [dostęp: 2021-02-25]. 

 4 Zaha Hadid (1950-2016) — światowej sławy architekt, kilka z jej projektów miało szansę być zreali-
zowanych w Polsce. Zob. Zaha Hadid, Wikipedia, 2021, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid 
[dostęp: 2021-02-25]; Zięba K. (oprac.), Zaha Hadid w Polsce, Archirama.pl, 2016, https://archirama. 
muratorplus.pl/architektura/zaha-hadid-w-polsce,67_4434.html [dostęp: 2021-02-25].

 5 Zob. Kwasiborska Weronika, Polskie biblioteki ze znakomitą architekturą, Archirama.pl, 2012, https://
archirama.muratorplus.pl/architektura/polskie-biblioteki-ciesza-architektura,67_1557.html [dostęp: 
2021-02-25]; Liszka Anna, Współczesna biblioteka nie jest „świątynią nauki”. To nowatorska i atrakcyjna 
przestrzeń, Property Design, 2015, https://www.propertydesign.pl/architektura/104/wspolczesna_ 
biblioteka_nie_jest_quot_swiatynia_nauki_quot_to_nowatorska_i_atrakcyjna_przestrzen,5204.html 
[dostęp: 2021-02-25]; Kloc Ola, 6 ciekawych bibliotek w Polsce, Architektura & Biznes, 2020, https://www.
architekturaibiznes.pl/6-bibliotek-w-polsce,3139.html [dostęp: 2021-02-25].

http://www.ebib.pl/2001/22/kobierska.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/zaha-hadid-w-polsce,67_4434.html
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/zaha-hadid-w-polsce,67_4434.html
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/polskie-biblioteki-ciesza-architektura,67_1557.html
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/polskie-biblioteki-ciesza-architektura,67_1557.html
https://www.propertydesign.pl/architektura/104/wspolczesna_biblioteka_nie_jest_quot_swiatynia_nauki_quot_to_nowatorska_i_atrakcyjna_przestrzen,5204.html 
https://www.propertydesign.pl/architektura/104/wspolczesna_biblioteka_nie_jest_quot_swiatynia_nauki_quot_to_nowatorska_i_atrakcyjna_przestrzen,5204.html 
https://www.architekturaibiznes.pl/6-bibliotek-w-polsce,3139.html
https://www.architekturaibiznes.pl/6-bibliotek-w-polsce,3139.html
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tek ze wszystkich kontynentów świata, które mogłyby stać się inspiracją dla 
przyszłych projektów budynków bibliotecznych w Polsce. Większość z nich 
wybudowana została w XXI w.

Zacznijmy od Europy.

Anglia

Library of Birmingham6

Nowy budynek biblioteki publicznej w Birmingham ukończony został w 2013 r. 
Uroczystego otwarcia dokonała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla — paki-
stańska uczennica Malala Yousafzai, która przeżyła zamach talibów w 2012 r. 
i obecnie mieszka w Birmingham. Instytucja jest największą biblioteką pu-
bliczną w Wielkiej Brytanii oraz największą biblioteką regionalną w Europie. 
Na dachu posiada ogrody. Gmach uważany jest za jedną z najpopularniejszych 
brytyjskich atrakcji turystycznych poza Londynem. (Fot. 1.)

Peckham Library (Londyn)7

Biblioteka publiczna znajduje się w dzielnicy Peckham w południowo-wschodnim 
Londynie. Budynek w kształcie odwróconej litery L został ukończony w 2000 r. 
i wyróżniony w prestiżowym konkursie architektonicznym. (Fot. 2, 3.)

Dania

Det Kongelige Bibliothek (Kopenhaga)8

Biblioteka Królewska w Kopenhadze jest biblioteką narodową Danii oraz peł-
ni rolę książnicy Uniwersytetu Kopenhaskiego. Budynek Det Kongelige Bi-
bliothek, zwany Czarnym Diamentem (duń. Den Sorte Diamant), ukończo-
ny został w 1999 r. Pokryty jest czarnym granitem wydobytym w Zimbabwe. 
Ze względu na swoje niezwykłe położenie na kopenhaskim nabrzeżu oraz bo-
gatą ofertę naukową i kulturalną, biblioteka jest jednym z ulubionych miejsc 
spotkań mieszkańców duńskiej stolicy. (Fot. 4.)

Finlandia

Keskustakirjasto Oodi (Helsinki)9

Biblioteka Centralna Oodi jest biblioteką publiczną otwartą w Helsinkach w 2018 r. 
dla uczczenia setnej rocznicy niepodległości Finlandii. Oprócz zbiorów biblio-
tecznych, które zajmują jedną trzecią powierzchni, w budynku mieści się kino, 
restauracja i inne miejsca przeznaczone dla różnego rodzaju aktywności, np. 

 6 Library of Birmingham, 2021, https://www.birmingham.gov.uk/libraryofbirmingham [dostęp: 2021-02-25].
 7 Peckham Library, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Peckham_Library [dostęp: 2021-02-25].
 8 Det Kgl. Bibliotek, 2021, https://www.kb.dk/ [dostęp: 2021-02-25].
 9 Oodi, 2021, https://www.oodihelsinki.fi/ [dostęp: 2021-02-25].

https://www.birmingham.gov.uk/libraryofbirmingham
https://en.wikipedia.org/wiki/Peckham_Library
https://www.kb.dk/
https://www.oodihelsinki.fi/


Fot. 1. Biblioteka publiczna w Birmingham. Źródło: Library of Birmingham, Wikipedia, 
2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Birmingham [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 2. Biblioteka publiczna w Peckham. Źródło: Peckham Library, Wikipedia, 2020, https://
en.wikipedia.org/wiki/Peckham_Library#/media/File:DSCN4087.JPG [dostęp: 2021-02-25].

https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Birmingham
https://en.wikipedia.org/wiki/Peckham_Library#/media/File:DSCN4087.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Peckham_Library#/media/File:DSCN4087.JPG


Fot. 3. Biblioteka publiczna w Peckham. Źródło: Peckham Library, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.
org/wiki/Peckham_Library#/media/File:Peckham_library_exterior_1.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 4. Biblioteka Królewska w Kopenhadze. Źródło: Black Diamond (library), Wikipedia, 
2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Diamond_(library) [dostęp: 2021-02-25].

https://en.wikipedia.org/wiki/Peckham_Library#/media/File:Peckham_library_exterior_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Peckham_Library#/media/File:Peckham_library_exterior_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Diamond_(library)
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studio nagrań, sale gier, pomieszczenia do pracy i warsztatów, sale wykłado-
we, a nawet tradycyjna fińska sauna. Gmach, którego fasadę wykonano z drze-
wa świerkowego, został wtopiony w krajobraz zatoki Töölönlahti. (Fot. 5, 6.)

Seinäjoen kaupunginkirjasto (Seinäjoki)10

Nowy budynek Biblioteki Publicznej w mieście Seinäjoki w zachodniej Finlandii 
udostępniono dla publiczności w 2012 r. Elewację betonowego gmachu wyłożo-
no miedzią, a drewniane konstrukcje we wnętrzu zostały wykonane z sosny. Bu-
dowlę zaprojektowano tak, by była jak najbardziej efektywna energetycznie: ma 
ona formę zwartej bryły, system klimatyzacji z odzyskiem ciepła i dobrą izolację. 
Wszystkie duże okna wychodzą na północ, aby uniknąć zbytniego nasłonecznie-
nia i minimalizować potrzebę chłodzenia pomieszczeń. (Fot. 7, 8.)

Francja

La bibliothèque universitaire Robert-de-Sorbon (Reims)11

Biblioteka Uniwersytecka Robert-de-Sorbon znajduje się na terenie kampusu 
Croix-Rouge Uniwersytetu w Reims (Université de Reims Champagne-Ardenne) 
w regionie Szampania-Ardeny w północno-wschodniej Francji. Nowy budy-
nek biblioteczny otwarto w 2006 r. Ma on kształt otwartej księgi, przez strony 
której wpada naturalne światło. Zewnętrzną część budowli wykonano z drew-
na. Jest to jedna z pierwszych „zielonych bibliotek” we Francji – zastosowano 
w niej normy ekologicznego budownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na oszczędność energii12. (Fot. 9.)

Irlandia

Galway-Mayo Institute of Technology Library (Galway)13

Biblioteka jest częścią Learning Resource Center i znajduje się na kampusie Gal-
way-Mayo Institute of Technology w zachodniej Irlandii. Innowacyjny i przy-
jazny dla środowiska budynek udostępniony został do użytku w 2003 r. Jego 
elewacja kształtem przypomina żagle i nawiązuje do położenia Galway nad 
Oceanem Atlantyckim. Taka konstrukcja gmachu zapewnia nie tylko wraże-
nia estetyczne, ale jednocześnie ma na celu chronić wnętrze przed nadmier-
nym nasłonecznieniem i zmniejszać koszty systemu klimatyzacji. (Fot. 10.)

 10 Seinäjoen kaupunginkirjasto, 2021, http://kirjasto.seinajoki.fi/ [dostęp: 2021-02-25]/
 11 BU Robert de Sorbon, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2020, https://www.univ-reims.fr/bu/

les-bibliotheques/bu-robert-de-sorbon/bu-robert-de-sorbon,9204,17208.html [dostęp: 2021-02-25].
 12 El-Bekri-Dinoird Carine, From one library to another: the New Robert de Sorbon Library of the Universi-

ty of Reims, „Liber Quarterly”, 2008, Vol. 18, no. 2, p. 124-128, https://www.researchgate.net/publica-
tion/41026280_From_One_Library_to_Another_the_New_Robert_de_Sorbon_Library_of_the_Unive 
rsity_of_Reims [dostęp: 2021-02-25].

 13 GMIT Libraries, 2021, https://library.gmit.ie/ [dostęp: 2021-02-25].

http://kirjasto.seinajoki.fi/
https://www.univ-reims.fr/bu/les-bibliotheques/bu-robert-de-sorbon/bu-robert-de-sorbon,9204,17208.html
https://www.univ-reims.fr/bu/les-bibliotheques/bu-robert-de-sorbon/bu-robert-de-sorbon,9204,17208.html
https://www.researchgate.net/publication/41026280_From_One_Library_to_Another_the_New_Robert_de_Sorbon_Library_of_the_University_of_Reims
https://www.researchgate.net/publication/41026280_From_One_Library_to_Another_the_New_Robert_de_Sorbon_Library_of_the_University_of_Reims
https://www.researchgate.net/publication/41026280_From_One_Library_to_Another_the_New_Robert_de_Sorbon_Library_of_the_University_of_Reims
https://library.gmit.ie/


Fot. 5. Biblioteka Centralna Oodi w Helsinkach. Źródło: Helsinki Central Library Oodi, Wikimedia 
Commons, 2019, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_Oodi_2019.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 6. Biblioteka Centralna Oodi w Helsinkach. Źródło: Keskustakirjasto Oodi, Facebook, 2021,  
https://www.facebook.com/pg/keskustakirjastoOodi/photos/?ref=page_internal [dostęp: 2021-02-25].

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_Oodi_2019.jpg
https://www.facebook.com/pg/keskustakirjastoOodi/photos/?ref=page_internal


Fot. 7. Biblioteka Publiczna w Seinäjoki. Źródło: Apila, Seinäjoen kaupunginkirjasto, 2021, 
https://kirjasto.seinajoki.fi/tietoa/kirjastorakennukset/apila/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 8. Biblioteka Publiczna w Seinäjoki. Źródło: Seinajoki City Library — Exterior, Modlar, 2021, 
https://www.modlar.com/photos/495/seinajoki-city-library-exterior/ [dostęp: 2021-02-25].

https://kirjasto.seinajoki.fi/tietoa/kirjastorakennukset/apila/
https://www.modlar.com/photos/495/seinajoki-city-library-exterior/


Fot. 9. Biblioteka Robert de Sorbon Uniwersytetu w Reims. Źródło: Bibliothèque Universitaire Robert 
de Sorbon, Reims (France), Les plus belles bib du monde, 2016,  
https://beautifullibraries.files.wordpress.com/2016/07/reims2.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 10. Biblioteka Galway-Mayo Institute of Technology. Źródło: Galway-Mayo Institute of Technology, 
Higher Education Authority, 2021, https://hea.ie/higher-education-institutions/ 
galway-mayo-institute-of-technology/performance/ [dostęp: 2021-02-25].

https://beautifullibraries.files.wordpress.com/2016/07/reims2.jpg
https://hea.ie/higher-education-institutions/galway-mayo-institute-of-technology/performance/
https://hea.ie/higher-education-institutions/galway-mayo-institute-of-technology/performance/
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Niderlandy

Bibliotheek in Almere14

Biblioteka publiczna mieści się w Almere — najmłodszym mieście w Niderlandach, 
którego budowę rozpoczęto w 1976 r. na polderze znajdującym się 30 km na wschód 
od Amsterdamu. Nowy budynek biblioteczny ukończono w 2010 r. (Fot. 11.)

Bibliotheek de Boekenberg (Spijkenisse)15

W 2012 r. w Spijkenisse, mieście oddalonym 20 km od centrum Rotterdamu, 
otwarto bibliotekę publiczną w kształcie piramidy ze szklanym dwuspado-
wym dachem, zwaną Boekenberg (pol. Góra Książek). Wszystkie przestrzenie 
zamknięte (biura, magazyny, sale konferencyjne) znajdują się jedne nad dru-
gimi, a wokół spiralnie zamontowano regały na książki. W energooszczędnym 
budynku wodę deszczową wykorzystuje się do spłukiwania toalet oraz ogrze-
wania i chłodzenia przestrzeni bibliotecznej. (Fot. 12, 13.)

Niemcy

Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin16

Gmach Biblioteki Filologicznej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oddano 
do użytku w 2005 r. Ze względu na charakterystyczny kształt nazywany jest 
on Mózgiem Berlińskim. Uważa się go za jeden z najbardziej zrównoważonych 
ekologicznie budynków, który może funkcjonować przy niewielkim zużyciu 
energii. Stanowi przykład zastosowania zielonej technologii w budownictwie 
bibliotecznym. (Fot. 14.)

Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig17

Szklany budynek Uniwersytetu Artystycznego w Braunschweig (pol. Brunszwik) 
w Dolnej Saksonii w środkowych Niemczech ukończony został w 2002 r. Do 
konstrukcji wykorzystano materiały z pawilonu meksykańskiego Światowych 
Targów Expo 2000, które odbyły się w Hanowerze. (Fot. 15.)

Universitätsbibliothek — Brandenburgischen Technischen Universität (Cottbus–
Senftenberg)18

Budynek należący do Uniwersytetu Technicznego w Cottbus (pol. Chociebuż) 
w Brandenburgii we wschodnich Niemczech pełni rolę biblioteki oraz centrum 
multimedialnego i komputerowego. Został ukończony w 2004 r. Fasada w ca-
łości zbudowana jest ze szkła i pokryta białymi literami w różnych alfabetach 
i językach. (Fot. 16.)

 14 De Nieuwe Bibliotheek, 2021, https://www.denieuwebibliotheek.nl/ [dostęp: 2021-02-25].
 15 De Bibliotheek de Boekenberg, 2021, https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/ [dostęp: 2021-02-25].
 16 Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin, 2021, https://www.fu-berlin.de/sites/philbib/index. 

html [dostęp: 2021-02-25].
 17 Bibliothek, HBK Braunschweig, 2021, http://www.hbk-bs.de/einrichtungen/bibliothek/ [dostęp: 2021-02-25].
 18 Universitätsbibliothek Cottbus–Senftenberg, 2021, https://www.b-tu.de/bibliothek/ [dostęp: 2021-02-25].

https://www.denieuwebibliotheek.nl/
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/


Fot. 11. Biblioteka publiczna w Almere. Źródło: De nieuwe bibliotheek in Almere, Wikimedia Commons, 2010,  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_nieuwe_bibliotheek_-_Library_ 
Almere_NL_001.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 12. Biblioteka w Spijkenisse. Źródło: Boekenberg, Wikimedia Commons, 2012, https://commons.
wikimedia.org/wiki/Category:Boekenberg#mw-subcategories [dostęp: 2021-02-25].

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_nieuwe_bibliotheek_-_Library_Almere_NL_001.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_nieuwe_bibliotheek_-_Library_Almere_NL_001.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Boekenberg#mw-subcategories
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Boekenberg#mw-subcategories


Fot. 13. Biblioteka w Spijkenisse. Źródło: De mooiste bibliotheek van Nederland: de Boekenberg, Dirty 
Science, 2017, https://dirtyscience.nl/bibliotheek-boekenberg-spijkenisse/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 14. Biblioteka Filologiczna Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Źródło:  
Philology Library, Robert Harding, 2011, https://www.robertharding.com/preview/815-1606/
philology-library-architect-foster-partners-free-university-berlin/ [dostęp: 2021-02-25].

https://dirtyscience.nl/bibliotheek-boekenberg-spijkenisse/
https://www.robertharding.com/preview/815-1606/philology-library-architect-foster-partners-free-university-berlin/
https://www.robertharding.com/preview/815-1606/philology-library-architect-foster-partners-free-university-berlin/


Fot. 15. Biblioteka Uniwersytetu Artystycznego w Braunschweig. Źródło: HBK Library, Wikipedia, 2008, 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Hbk_library_braunschweig_mp.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 16. Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. Źródło: Informations-, 
Kommunikations- und Medienzentrum Cottbus, Wikipedia, 2018, https://de.wikipedia.org/wiki/
Informations-,_Kommunikations-_und_Medienzentrum_Cottbus [dostęp: 2021-02-25].

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Hbk_library_braunschweig_mp.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Informations-,_Kommunikations-_und_Medienzentrum_Cottbus
https://de.wikipedia.org/wiki/Informations-,_Kommunikations-_und_Medienzentrum_Cottbus


Stadtbibliothek Stuttgart19

Budynek biblioteki publicznej w Stuttgarcie w Badenii-Wirtembergii oddano 
do użytku w 2011 r. Gmach w kształcie sześcianu posiada taras widokowy na 
dachu, salę widowiskową mogącą pomieścić około 300 osób, a także bistro, ka-
wiarnię literacką i kolekcję sztuki. (Fot.17.)

Norwegia

Vennesla Bibliotek20

Jest to jedyny budynek z opisanych w artykule, który autorka widziała osobi-
ście i była pod dużym wrażeniem, gdyż nawet w małym, prowincjonalnym 
mieście można stworzyć miejsce pełne uroku, funkcjonalne i chętnie odwie-
dzane przez okolicznych mieszkańców. Bibliotekę połączoną z domem kultury 
i kawiarnią otwarto w Vennesla w południowej Norwegii w 2011 r. Do budowy 
użyto drewna jako głównego materiału budowlanego. W budynku zastosowa-
no najwyższej klasy rozwiązania energooszczędne. (Fot. 18, 19.)

Szkocja

University of Aberdeen Library21

Budynek Sir Duncan Rice Library, czyli biblioteki głównej Uniwersytetu w Aber-
deen w północno-wschodniej Szkocji, ukończony został w 2011 r. Ma formę sied-
miopiętrowej wieży, ozdobionej pasami białego i przeźroczystego szkła. Posia-
da ogniwa słoneczne na dachu oraz system zbierania wody deszczowej, którą 
wykorzystuje się w toaletach. (Fot. 20.)

Szwecja 

Halmstads stadsbibliotek22

Nowy budynek Biblioteki Miejskiej w Halmstad na zachodnim wybrzeżu Szwecji 
ukończono w 2006 r. Znajduje się on na terenie parku z widokiem na rzekę i za-
bytkowe centrum miasta. Otwarta przestrzeń biblioteczna współgra z otaczają-
cą naturą. Na dachu znajduje się trawa, która zmniejsza potrzebę drenażu oraz 
zapewnia dodatkową izolację. Bibliotekę zbudowano wokół kilku starych drzew, 
które zadecydowały o formie architektonicznej, np. w okrągłym atrium pośrod-
ku budynku pozostawiono stary kasztanowiec. (Fot. 21–23.)

 19 Stadtbibliothek Stuttgart, 2021, http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/ [dostęp: 2021-02-25].
 20 Vennesla Bibliotek, 2021, https://venneslabibliotek.no/ [dostęp: 2021-02-25].
 21 The Sir Duncan Rice Library, University of Aberdeen, 2021, https://www.abdn.ac.uk/about/campus/

maps/view/112/ [dostęp: 2021-02-25].
 22 Biblioteken i Halmstad, 2021, https://bibliotek.halmstad.se/en/web/arena/stadsbiblioteket [dostęp: 

2021-02-25].

https://venneslabibliotek.no/
ttps://www.abdn.ac.uk/about/campus/maps/view/112/
ttps://www.abdn.ac.uk/about/campus/maps/view/112/
https://bibliotek.halmstad.se/en/web/arena/stadsbiblioteket


Fot. 17. Biblioteka miejska w Stuttgarcie. Źródło: Stadtbibliothek Stuttgart, Wikipedia, 2020, https://de.wikipedia.
org/wiki/Stadtbibliothek_Stuttgart#/media/Datei:StadtBibliothekStuttgart-pjt3-18.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 18. Biblioteka i dom kultury w Vennesla. Źródło: Vennesla Library and Cultural Centre, Wikipedia, 
2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Vennesla_Library_and_Culture_House [dostęp: 2021-02-25].

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbibliothek_Stuttgart#/media/Datei:StadtBibliothekStuttgart-pjt3-18.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbibliothek_Stuttgart#/media/Datei:StadtBibliothekStuttgart-pjt3-18.jpg


Fot. 19. Biblioteka i dom kultury w Vennesla. Źródło: Vennesla Library 
and Cultural Centre, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/
Vennesla_Library_and_Culture_House [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 20. Biblioteka Uniwersytetu w Aberdeen. Źródło: Sir Duncan Rice Library, Wikipedia, 
2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Duncan_Rice_Library [dostęp: 2021-02-25].



Fot. 21. Biblioteka Miejska w Halmstad. Źródło: Halmstad Library, Schmidt Hammer 
Lassen Architects, 2021, https://www.shl.dk/halmstad-library/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 22. Biblioteka Miejska w Halmstad. Źródło: Halmstad Library, Schmidt Hammer 
Lassen Architects, 2021, https://www.shl.dk/halmstad-library/ [dostęp: 2021-02-25].

https://www.shl.dk/halmstad-library/
https://www.shl.dk/halmstad-library/


Fot. 23. Biblioteka Miejska w Halmstad. Źródło: Halmstads stadsbibliotek, Wikipedia, 
2021, https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmstads_stadsbibliotek [dostęp: 2021-02-25].

Włochy

Biblioteca Sandro Penna (Perugia)23

Budynek biblioteki miejskiej w Perugii został otwarty w 2004 r. Drugie piętro 
składa się z różowego szklanego dysku, który świeci w nocy. Biblioteka jest 
uważana za jedną z najbardziej ekstrawaganckich książnic na świecie i stano-
wi atrakcję turystyczną miasta. (Fot. 24.)

Ciekawe budynki biblioteczne znajdują się też w Afryce, a przykładem może być 
biblioteka w Aleksandrii.

Egipt

Bibliotheca Alexandrina (Aleksandria)24

Współczesna Biblioteka Aleksandryjska kontynuuje tradycje swej starożytnej po-
przedniczki25. Budowę budynku zaprojektowanego przez norweskich architektów 
ukończono w 2002 r. i oprócz biblioteki mieszczą się w nim muzea, galerie sztu-
ki oraz planetarium. Czytelnia znajduje się pod szklanym dachem nachylonym 

 23 Biblioteca Sandro Penna, Wikipedia, 2020, https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Sandro_Penna 
[dostęp: 2021-02-25].

 24 Bibliotheca Alexandrina, 2021, http://www.bibalex.org/en/default [dostęp: 2021-02-25].
 25 Bibliotheca Alexandrina, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina 

[dostęp: 2021-02-25].

https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmstads_stadsbibliotek
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Sandro_Penna 
http://www.bibalex.org/en/default
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina 
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w kierunku morza. Na fasadzie z szarego granitu przywiezionego z Asuanu wyżło-
biono litery ze 120 alfabetów starożytnych i współczesnych. (Fot. 25.)

Inspiracją dla architektów mogą być niezwykłe budynki bibliotek w Azji.

Chiny

Chińska Biblioteka Narodowa (Pekin)26

Nowy budynek Biblioteki Narodowej w Pekinie ukończono w 2008 r. Projekt 
nawiązuje do tradycyjnego modelu chińskiego gmachu użyteczności publicz-
nej i składa się z cokołu ze schodami, przeszklonej części środkowej oraz seg-
mentu dachowego pokrytego stalą. Konstrukcja dachu odporna jest na trzę-
sienia ziemi27. (Fot. 26.)

Tianjin Binhai Library28

W 2017 r. w dzielnicy Binhai w portowym mieście Tianjin (pol. Tiencin), które 
liczy kilkanaście milionów mieszkańców, otwarto centrum kulturalne wraz 
z biblioteką publiczną. Budynek ma kształt prostokątnej bryły, a pośrodku 
we wnętrzu audytorium znajduje się olbrzymia kula29. Wielopiętrowe regały 
z książkami umieszczono od sufitu do podłogi i są one równocześnie schoda-
mi oraz miejscami do siedzenia. (Fot. 27– 29.)

Japonia

Kanazawa Umimirai Library30

Budynek biblioteki publicznej w mieście Kanazawa, położonym prawie 300 km 
od Tokio, ukończono w 2011 r. W elewacji znajduje się 6000 otworów wpusz-
czających naturalne światło. Ponadto ściana zewnętrzna jest zaprojektowana 
w ten sposób, aby pomagać w rozłożeniu fal sejsmicznych w przypadku trzę-
sienia ziemi. (Fot. 30, 31.)

Hachioji Library, Tama Art University (Tokio)31

Budynek Biblioteki Hachioji na Uniwersytecie Artystycznym Tama w Tokio otwar-
ty został w 2007 r. Cechą charakterystyczną gmachu są betonowe i stalowe łuki, 

 26 National Library of China, 2021, http://www.nlc.cn/newen/ [dostęp: 2021-02-25].
 27 Wong Liliane, National Library of China. In: Lushington Nolan, Rudorf Wolfgang, Wong Liliane, Lib-

raries: a design manual, Basel, 2016, p. 134-139.
 28 Tianjin Binhai Library, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_Binhai_Library [do-

stęp: 2021-02-25].
 29 Biblioteka Tiencin Binhai, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Tiencin_Binhai 

[dostęp: 2021-02-25].
 30 Kanazawa Umimirai Library, 2019, https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/en/index.html [dostęp: 

2021-02-25].
 31 Tama Art University Library, 2021, https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/Tama_Art_University_Library 

[dostęp: 2021-02-25].

http://www.nlc.cn/newen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_Binhai_Library
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Tiencin_Binhai 
https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/en/index.html
https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/Tama_Art_University_Library


Fot. 24. Biblioteka Sandro Penna w Perugii. Źródło: Biblioteca Sandro Penna, 
Worldarchitecturemap.com, 2021, http://www.worldarchitecturemap.
org/buildings/biblioteca-sandro-penna [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 25. Biblioteka w Aleksandrii. Źródło: Bibliotheca Alexandrina — Exterior, Modlar, 2021, 
https://www.modlar.com/photos/499/bibliotheca-alexandrina-exterior/ [dostęp: 2021-02-25].

http://www.worldarchitecturemap.org/buildings/biblioteca-sandro-penna
http://www.worldarchitecturemap.org/buildings/biblioteca-sandro-penna
https://www.modlar.com/photos/499/bibliotheca-alexandrina-exterior/
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pod którymi czytelnicy mogą spędzać czas czytając książki lub słuchając muzyki. 
Kolumnady oraz szklane ściany stapiają się z otoczeniem32. (Fot. 32, 33.)

Musashino Art University Museum & Library (Tokio)33

Budynek, w którym mieści się biblioteka i galeria sztuki Uniwersytetu Artystycz-
nego Musashino w Tokio, powstał w 2010 r. Minimalistyczny gmach zbudowano 
w kształcie spirali. Ściany od podłogi do sufitu wypełnione są półkami, a książ-
ki na regałach ustawiono do wysokości, gdzie można po nie sięgnąć. Fasada bu-
dynku pokryta została szkłem w celu ochrony przez warunkami atmosferycz-
nymi. (Fot. 34, 35.)

Korea Południowa

National Library of Korea (Sejong)34

Budynek w mieście Sejong (pol. Sedżong) w środkowo-zachodniej części Korei 
Południowej ukończono w 2013 r. Jest to pierwszy oddział koreańskiej Biblio-
teki Narodowej. Kształt gmachu przypomina przewróconą stronę książki. We-
wnątrz znajduje się otwarta przestrzeń biblioteczna z widokiem na jezioro. Na 
dachu mieści się taras widokowy35. (Fot. 36.)

Australia

Australia to kontynent, gdzie również znajdziemy wiele interesujących budyn-
ków bibliotecznych.

The Queensland State Library (Brisbane)36

Biblioteka Stanowa stanu Queensland znajduje się w mieście Brisbane na wschod-
nim wybrzeżu Australii. Mieści się ona w budynku Queensland Culture Centre, 
który został ukończony w 1988 r., a następnie gruntownie przebudowany i po-
nownie otwarty w 2006 r. Projektanci gmachu otrzymali prestiżowe nagrody 
w australijskich konkursach architektonicznych. (Fot. 37, 38.)

The Cooroy Library37

Biblioteka publiczna znajduje się w mieście Cooroy na wschodzie Australii w sta-
nie Queensland i jest oddziałem Noosa Library Service, w skład którego wcho-
dzi jeszcze biblioteka mobilna oraz biblioteka w Noosaville. Budynek bibliotecz-
ny, otwarty dla publiczności w 2010 r., zawiera wiele elementów przyjaznych 
dla środowiska i został wkomponowany w naturalny krajobraz. (Fot. 39, 40.)

 32 Tama Art University Library, Wikipedia, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Tama_Art_University_
Library [dostęp: 2021-02-25].

 33 Musashino Art University Museum & Library, 2021, https://mauml.musabi.ac.jp/en/ [dostęp: 2021-02-25].
 34 National Library of Korea, Sejong, 2021, https://sejong.nl.go.kr/eng/ [dostęp: 2021-02-25].
 35 National Library of Sejong City, Arch Daily, 2021, https://www.archdaily.com/433197/national-library 

-of-sejong-city-samoo-architects-and-engineers [dostęp: 2021-02-25].
 36 State Library of Queensland, 2021, https://www.slq.qld.gov.au/ [dostęp: 2021-02-25].
 37 Noosa Library Service, 2021, https://www.libraries.noosa.qld.gov.au/ [dostęp: 2021-02-25].

https://en.wikipedia.org/wiki/Tama_Art_University_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Tama_Art_University_Library
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Fot. 26. Biblioteka Narodowa w Pekinie. Źródło: National Library of China, ArchiTravel, 2019, 
https://www.architravel.com/project/national-library-of-china/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 27. Biblioteka w Tiencin. Źródło: Quintal Becky, Tianjin Binhai Library, 2017,  
https://www.allcadblocks.com/tianjin-binhai-library-mvrdv-tianjin-urban 
-planning-and-design-institute/ [dostęp: 2021-02-25].

https://www.architravel.com/project/national-library-of-china/
https://www.allcadblocks.com/tianjin-binhai-library-mvrdv-tianjin-urban-planning-and-design-institute/
https://www.allcadblocks.com/tianjin-binhai-library-mvrdv-tianjin-urban-planning-and-design-institute/


Fot. 28. Biblioteka w Tiencin. Źródło: Stulin Jan (red. bloga), Oko na wiedzę. Zajrzyj 
do środka najbardziej niezwykłej biblioteki na świecie, Morizon.pl, 2017, https://www.
morizon.pl/blog/najbardziej-niezwykla-biblioteka-swiata/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 29. Biblioteka w Tiencin. Źródło: Stulin Jan (red. bloga), Oko na wiedzę. Zajrzyj 
do środka najbardziej niezwykłej biblioteki na świecie, Morizon.pl, 2017, https://www.
morizon.pl/blog/najbardziej-niezwykla-biblioteka-swiata/ [dostęp: 2021-02-25].

https://www.morizon.pl/blog/najbardziej-niezwykla-biblioteka-swiata/
https://www.morizon.pl/blog/najbardziej-niezwykla-biblioteka-swiata/
https://www.morizon.pl/blog/najbardziej-niezwykla-biblioteka-swiata/
https://www.morizon.pl/blog/najbardziej-niezwykla-biblioteka-swiata/


Fot. 30. Biblioteka w mieście Kanazawa. Źródło: Kanazawa Umimirai Library — 
Exterior at night, Modlar, 2021, https://www.modlar.com/photos/3925/
kanazawa-umimirai-library-exterior-at-night/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 31. Biblioteka w mieście Kanazawa. Źródło: Kanazawa Umimirai Library, Wikipedia, 
2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Kanazawa_Umimirai_Library [dostęp: 2021-02-25].

https://www.modlar.com/photos/3925/kanazawa-umimirai-library-exterior-at-night/
https://www.modlar.com/photos/3925/kanazawa-umimirai-library-exterior-at-night/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanazawa_Umimirai_Library


Fot. 32. Biblioteka Hachioji — Uniwersytet Artystyczny Tama w Tokio. Źródło: 
Tama Art University Library — Exterior, Modlar, 2021, https://www.modlar.com/
photos/1013/tama-art-university-library-exterior/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 33. Biblioteka Hachioji — Uniwersytet Artystyczny Tama w Tokio. Źródło: Tama Art 
University Library, Wikipedia, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Tama_Art_University_
Library#/media/File:Tama_Art_University_Library2.JPG [dostęp: 2021-02-25]. 

https://www.modlar.com/photos/1013/tama-art-university-library-exterior/
https://www.modlar.com/photos/1013/tama-art-university-library-exterior/
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Fot. 34. Biblioteka Mushashino Art University w Tokio. Źródło: Mushasino Art 
University Museum & Library, ArchEyes, 2016, https://archeyes.com/sou-fujimoto- 
musashino-art-university-museum-library/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 35. Biblioteka Mushashino Art University w Tokio. Źródło: Musashino Art 
University Library, Edward Caruso Photography, 2021, https://www.edwardcaruso.
com/libraries/Musashino-Art-University-Library/8 [dostęp: 2021-02-25].

https://archeyes.com/sou-fujimoto-musashino-art-university-museum-library/
https://archeyes.com/sou-fujimoto-musashino-art-university-museum-library/
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Fot. 36. Koreańska Biblioteka Narodowa w Sejong. Źródło: Sejong National Library, Wikipedia, 2014, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sejong_National_Library_east.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 37. Biblioteka Stanu Queensland w Brisbane. Źródło: State Library of Queensland, Wikipedia, 
2021, https://en.wikipedia.org/wiki/State_Library_of_Queensland#/media/File:State_
Library_of_Queensland_building,_Brisbane,_Queensland_01.jpg [dostęp: 2021-02-25].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sejong_National_Library_east.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Library_of_Queensland#/media/File:State_Library_of_Queensland_building,_Brisbane,_Queensland_01.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Library_of_Queensland#/media/File:State_Library_of_Queensland_building,_Brisbane,_Queensland_01.jpg


Fot. 38. Biblioteka Stanu Queensland w Brisbane. Źródło: State Library 
of Queensland, 2021, https://www.slq.qld.gov.au/about-us [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 39. Biblioteka publiczna w Cooroy. Źródło: Cooroy Library, Sunshine Coast Open House, 2021, 
https://www.sunshinecoastopenhouse.com.au/building/05-cooroy-library [dostęp: 2021-02-25].

https://www.slq.qld.gov.au/about-us
https://www.sunshinecoastopenhouse.com.au/building/05-cooroy-library


Fot. 40. Biblioteka publiczna w Cooroy. Źródło: Cooroy Library and digital hub, 
Hutchinson Builders, 2021, https://www.hutchinsonbuilders.com.au/projects/
community/cooroy-library-and-digital-hub [dostęp: 2021-02-25].

https://www.hutchinsonbuilders.com.au/projects/community/cooroy-library-and-digital-hub
https://www.hutchinsonbuilders.com.au/projects/community/cooroy-library-and-digital-hub
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Edith Cowan University Library (Joondalup)38

Edith Cowan University ma siedzibę w zachodniej Australii i posiada trzy kam-
pusy. Budynek biblioteki uniwersyteckiej na kampusie w mieście Joondalup 
oddano do użytku w 2007 r. Na fasadzie gmachu umieszczono kolorowe żalu-
zje, wewnątrz znajduje się księgarnia, kawiarnia oraz inspirowany stylem ja-
pońskim dziedziniec. (Fot. 41, 42, 43.)

Macquarie University Library (Sidney)39

Budynek Biblioteki Uniwersytetu Macquarie w Sidney powstał w 2011 r. Wie-
le materiałów użytych do jego budowy powstało z recyklingu. Biblioteka po-
siada zielony dach z odpornymi na suszę roślinami, z którego do specjalnych 
zbiorników zbiera się wodę i używa jej w toaletach bibliotecznych oraz do na-
wadniania ogrodu. Przestrzeń dachu wykorzystywana jest przez czytelników 
do nauki lub spotkań towarzyskich40. (Fot. 44.)

Architekci w Ameryce Północnej wykazują się również inwencją twórczą.

Kanada

Halifax Central Library41

Centralna biblioteka publiczna mieści się w Halifax, stolicy prowincji Nowa 
Szkocja we wschodniej Kanadzie. Nowy budynek biblioteczny otwarto w 2014 r. 
Projektanci zostali wybrani w drodze międzynarodowego konkursu architek-
tonicznego. Biblioteka jest pięciopiętrową budowlą, a na dachu znajduje się ta-
ras widokowy z miejscami do siedzenia42. (Fot. 45.)

Albion District Library (Toronto)43

Nowy budynek Biblioteki Publicznej Albion w Toronto ukończony został w 2017 r. 
Cechy charakterystyczne gmachu to: wielobarwna fasada, naturalne światło, 
jasne kolory, otwarte przestrzenie biblioteczne, ogrody na trzech dziedzińcach 
i cztery wewnętrzne pawilony. (Fot. 46, 47.)

 38 ECU Library, 2021, https://www.ecu.edu.au/centres/library-services/overview [dostęp: 2021-02-25].
 39 Library, Macquarie University, 2021, https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/

library [dostęp: 2021-02-25].
 40 Our Building, Maquarie University Library, 2020, https://www.mq.edu.au/about/campus-service 

s-and-facilities/library/about-us/about-our-building [dostęp: 2021-02-25].
 41 Central Library, Halifax Public Libraries, 2021, https://www.halifaxpubliclibraries.ca/locations/SGA/ 

[dostęp: 2021-02-25].
 42 Halifax Central Library, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Central_Library [do-

stęp: 2021-02-25].
 43 Albion, Toronto Public Library, 2021, https://www.torontopubliclibrary.ca/albion/ [dostęp: 2021-02-25].

https://www.ecu.edu.au/centres/library-services/overview
https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/library
https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/library
https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/library/about-us/about-our-building
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https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_Central_Library
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Stany Zjednoczone

Billings Public Library44 
W 2014 r. ukończono nowy budynek Biblioteki Publicznej w Billings, najwięk-
szym mieście stanu Montana, położonym w dolinie rzeki Yellowstone45. Budow-
la ma przypominać lokalne budownictwo i jednocześnie jest wkomponowana 
w naturalne otoczenie. Na dachu zbierana jest woda, która służy do utrzyma-
nia ogrodu. (Fot. 48.)

Cerritos Millennium Library46

W 2002 r. otwarto nową siedzibę biblioteki publicznej w mieście Cerritos w Ka-
lifornii. Jest to pierwszy budynek w USA, którego fasadę pokryto tytanowymi 
panelami47. W pomieszczeniach znajduje się 1200 portów internetowych, które 
umożliwiają użytkownikom dostęp do sieci za pomocą laptopów. (Fot. 49.)

The Jose and Rika Mansueto Library (Chicago)48

The Jose and Rika Mansueto Library jest biblioteką akademicką University 
of Chicago. Budynek z 2011 r. ze względu na charakterystyczny owalny kształt 
zyskał przydomek The Egg (pol. Jajko). Bibliotekę dopasowano do zatłoczone-
go kampusu, budując ją 55 stóp (16,76 m) w głąb ziemi. Przeźroczysty szklany 
dach powoduje, że do czytelni wpada naturalne światło, a jednocześnie chro-
ni on pomieszczenie przed nadmiernym ciepłem. Wysokość kopuły w najwyż-
szym punkcie wynosi 35 stóp (10,67 m). Biblioteka wyposażona jest w najno-
wocześniejsze technologie, a średni czas oczekiwania na wyszukanie książki 
wynosi 5 minut49. (Fot. 50, 51.)

Kansas City Central Library50

Centralna Biblioteka Miejska w Kansas City w stanie Missouri jest przykła-
dem interesującej adaptacji starego budynku do celów bibliotecznych. Wcze-
śniej w tym miejscu mieścił się First National Bank. W 2004 r. zmodernizowany 
gmach otwarto dla czytelników51. Fasada parkingu bibliotecznego ma kształt 
półki na książki (nazywana jest Community Bookshelf), na której umieszczo-
no wysokie na około 25 stóp (7,62 m) tomy, wybrane przez lokalnych miłośni-
ków książek. Wśród tytułów znalazły się m.in. takie dzieła, jak: „Paragraf 22” 

 44 Billings Public Library, 2021, https://billingslibrary.org/ [dostęp: 2021-02-25].
 45 New Library, Billings Public Library, 2021, https://billingslibrary.org/206/New-Library [dostęp: 2021-02-25].
 46 Cerritos Library, 2021, http://menu.ci.cerritos.ca.us/ [dostęp: 2021-02-25]; Cerritos Millennium Library, 

YouTube, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=v1WXMtR-5ZE [dostęp: 2021-02-25]; Cerritos Lib-
rary, YouTube, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=i0xILbaqvFc [dostęp: 2021-02-25].

 47 Cerritos Library, Wikipedia, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Cerritos_Library [dostęp: 2021-02-25].
 48 The Jose and Rika Mansueto Library, 2021, https://www.lib.uchicago.edu/mansueto/ [dostęp: 2021-02-25].
 49 Jose and Rika Mansueto Library, Wikipedia, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_and_Rika_Mansu 

eto_Library [dostęp: 2021-02-25].
 50 Central Library, The Kansas City Public Library, 2021, https://kclibrary.org/library-locations/central- 

library [dostęp: 2021-02-25].
 51 Central Library Architecture, The Kansas City Public Library, 2021, https://kclibrary.org/library-locations/ 

central-library/central-library-architecture [dostęp: 2021-02-25].
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Fot. 41. Biblioteka Edith Cowan University w Joondalup. Źródło: Edith Cowan University, 
Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Cowan_University#/media/
File:Edith_Cowan_University_Joondalup_library.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 42. Biblioteka Edith Cowan University w Joondalup. Źródło: Edith Cowan University, 
Bibliotheca, 2021, https://www.bibliotheca.com/edith-cowan-university/ [dostęp: 2021-02-25].

https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Cowan_University#/media/File:Edith_Cowan_University_Joondalup_library.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Cowan_University#/media/File:Edith_Cowan_University_Joondalup_library.jpg
https://www.bibliotheca.com/edith-cowan-university/


Fot. 43. Biblioteka Edith Cowan University w Joondalup. Źródło:  
https://www.flickr.com/photos/bianquita1/6294280768/sizes/l/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 44. Biblioteka Macquarie University w Sidney. Źródło: Macquarie University Library, Wikipedia, 
2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Macquarie_University_Library [dostęp: 2021-02-25].

https://en.wikipedia.org/wiki/Macquarie_University_Library


Fot. 45. Biblioteka Centralna w Halifax. Źródło: New Halifax Central 
Library — Exterior, Modlar, 2021, https://www.modlar.com/photos/1048/
new-halifax-central-library-exterior/ [dostęp: 2021-02-15].

https://www.modlar.com/photos/1048/new-halifax-central-library-exterior/
https://www.modlar.com/photos/1048/new-halifax-central-library-exterior/


Fot. 46. Biblioteka Publiczna Albion w Toronto. Źródło: Albion District Library, Modlar, 
2021, https://www.modlar.com/photos/10161/albion-district-library/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 47. Biblioteka Publiczna Albion w Toronto. Źródło: Albion District Library — Exterior, Modlar, 
2021, https://www.modlar.com/photos/10160/albion-district-library-exterior/ [dostęp: 2021-02-25].

https://www.modlar.com/photos/10161/albion-district-library/
https://www.modlar.com/photos/10160/albion-district-library-exterior/


Fot. 48. Biblioteka Publiczna w Billings. Źródło: Billings Public Library, 
2021, https://billingslibrary.org/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 49. Biblioteka publiczna w Cerritos. Źródło: Cerritos Library, Wikipedia, 2021, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerritos_Library#/media/File:Cerritos_Library_
as_seen_from_the_Cerritos_Veterans_Memorial.jpg [dostęp: 2021-02-25].

https://billingslibrary.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerritos_Library#/media/File:Cerritos_Library_as_seen_from_the_Cerritos_Veterans_Memorial.jpg
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Fot. 50. Biblioteka Jose and Rika Mansueto w Chicago. Źródło: Jose and Rika Mansueto Library, 
Jidipi, 2011, https://architectures.jidipi.com/a36592/joe-rika-mansueto-library/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 51. Biblioteka Jose and Rika Mansueto w Chicago. Źródło: Jose and Rika Mansueto Library, Jidipi, 
2011, https://architectures.jidipi.com/a36592/joe-rika-mansueto-library/ [dostęp: 2021-02-25].

https://architectures.jidipi.com/a36592/joe-rika-mansueto-library/
https://architectures.jidipi.com/a36592/joe-rika-mansueto-library/


Josepha Hellera, „Sto lat samotności” Gabriela Garcíi Márqueza, „Republika” 
Platona, „Przygody Hucka Finna” Marka Twain’a, „Zabić drozda” Harper Lee, 

„Władca Pierścieni” J. R. R. Tolkiena, „Opowieść o dwóch miastach” Charlesa 
Dickensa, „Romeo i Julia” Williama Szekspira. (Fot. 52, 53.)

James B. Hunt Jr. Library (Raleigh)52

W 2013 r. otwarto nową siedzibę James B. Hunt Jr. Library, biblioteki akademic-
kiej Uniwersytetu Stanowego Północnej Karoliny w mieście Raleigh na wscho-
dzie Stanów Zjednoczonych. Budynek jest w pełni ekologiczny: ponad 30% ma-
teriałów użytych do budowy pochodzi z recyklingu, oświetlenie oparte jest na 
energii naturalnej, na dachu znajduje się słoneczny podgrzewacz wody. Głów-
nym projektantem gmachu była firma norweska, która wcześniej zaprojekto-
wała nową Bibliotekę Aleksandryjską w Egipcie53. (Fot. 54.)

Central Library, The Seattle Public Library54 
Centralna Biblioteka Publiczna w Seattle w stanie Washington, w północno-

-zachodniej części USA, została zbudowana w 2004 r. Fasada jedenastopiętro-
wego gmachu składa się ze szkła i stali. Na piątym poziomie mieści się ponad 
400 bezpłatnych komputerów. Koszt budowy wyniósł ponad 165 milionów do-
larów. Fundusze na nowy budynek zostały zebrane przez emisję obligacji, a 20 
milionów dolarów przekazał Bill Gates. (Fot. 55, 56.)

Budynki bibliotek w Ameryce Łacińskiej też warte są uwagi.

Brazylia

W kilkunastomilionowym São Paulo, największym mieście Ameryki Południo-
wej, znajdują się dwa niezwykłe budynki biblioteczne: 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (São Paulo)55

W 2013 r. na Uniwersytecie w São Paulo otwarto budynek Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin, w którym znajduje się m.in. kolekcja dzieł z kultury i histo-
rii Brazylii zgromadzona przez małżeństwo Mindlinów56. W ekologicznym bu-
dynku wykorzystywane są przede wszystkim naturalne źródła światła, a na da-
chu umieszczono instalację fotowoltaiczną do wytwarzania energii. (Fot. 57, 58.)

 52 James B. Hunt Jr. Library, NC State University Libraries, 2021, https://www.lib.ncsu.edu/huntlibrary 
[dostęp: 2021-02-25].

 53 James B. Hunt Jr. Library, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/James_B._Hunt_Jr._Library  
[dostęp: 2021-02-25].

 54 Central Library, The Seattle Public Library, 2021, https://www.spl.org/hours-and-locations/central- 
library [dostęp: 2021-02-25].

 55 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 2021, https://www.bbm.usp.br/en/ [dostęp: 2021-02-25]. 
 56 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Wikipedia, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_

Brasiliana_Guita_e_José_Mindlin [dostęp: 2021-02-25].
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https://en.wikipedia.org/wiki/James_B._Hunt_Jr._Library
https://www.spl.org/hours-and-locations/central-library
https://www.spl.org/hours-and-locations/central-library
https://www.bbm.usp.br/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Brasiliana_Guita_e_José_Mindlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Brasiliana_Guita_e_José_Mindlin


Biblioteca de São Paulo57

Budynek biblioteki publicznej w São Paulo oddano do użytku w 2010 r. Mieści 
się on w Parque da Juventude (pol. Park Młodzieży), na terenie którego w la-
tach 1956-2002 znajdowało się największe więzienie w Ameryce Południowej58. 
Biblioteka jest nowoczesnym kompleksem posiadającym kawiarnię, miejsce 
do przedstawień, taras do wypoczynku oraz udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych, m.in. wyczuwalne w dotyku podłogi, napisy w alfabecie Braille’a 
i specjalne podjazdy59. (Fot. 59.)

Kolumbia

Parque Biblioteca España (Medellín)60

Hiszpański Park Biblioteczny znajduje się w dzielnicy Santo Domingo w Me-
dellín, w przeszłości uznawanym za najbardziej niebezpieczne miasto świata, 
w którym powstał kartel narkotykowy Pabla Escobara. W celu poprawy infra-
struktury najbiedniejszych dzielnic w Medellín zaprojektowano kilkanaście 
parków bibliotecznych, a najsłynniejszym z nich jest Biblioteka Hiszpańska, 
sfinansowana przez rząd Hiszpanii. Charakterystyczne zabudowania Parque 
Biblioteca España ukończono w 2007 r. Trzy połączone ze sobą budynki biblio-
teczne znajdują się na wzgórzu nad miastem i ozdobione są z zewnątrz ciem-
nymi kamiennymi płytami61. (Fot. 60, 61.)

Meksyk

Biblioteca Vasconcelos (miasto Meksyk)62

Biblioteka publiczna Vasconcelos znajduje się w centrum Ciudad de México, sto-
licy Meksyku. Budynek nazywany MegaBiblioteką ukończono w 2006 r. Otaczają 
go ogrody, a oświetlenie zapewnia głównie światło naturalne. Biblioteka posiada 
salę multimedialną, salę dla osób niewidomych i niedowidzących, salę muzycz-
ną oraz ponad 600 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Gmach jest 
również miejscem prezentacji prac meksykańskich artystów63. (Fot. 62.)

 57 Biblioteca de São Paulo, 2021, https://bsp.org.br/ [dostęp: 2021-02-25].
 58 Carandiru Penitentiary, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Carandiru_Penitentiary [dostęp: 

2021-02-25].
 59 São Paulo Library, ArchDaily, May 30, 2011, https://www.archdaily.com/137162/sao-paulo-library-aflalo 

-and-gasperini-architects [dostęp: 2021-02-25].
 60 Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, 2021, https://bibliotecasmedellin.gov.co/ [dostęp: 2021-02-25].
 61 Parque Biblioteca España, Wikipedia, 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Biblioteca_España 

[dostęp: 2021-02-25]; Biblioteca de España (Medellín), Wikipedia, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/
Biblioteca_de_España_(Medellín) [dostęp: 2021-02-25].

 62 Biblioteca Vasconcelos, Gobierno de México, 2021, https://bibliotecavasconcelos.gob.mx/ [dostęp: 2021-02-25]. 
 63 Biblioteca Vasconcelos, Wikipedia, 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Vasconcelos [do-

stęp: 2021-02-25]; Biblioteca Vasconcelos, Wikipedia, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_ 
Vasconcelos [dostęp: 2021-02-25].
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Fot. 52. Centralna Biblioteka Miejska w Kansas. Źródło: Whitfield Susie, 7 of Kansas 
City’s Coolest Libraries, Kansas City Magazine, October 17, 2018, https://www.
kansascitymag.com/7-of-kansas-citys-coolest-libraries/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 53. Centralna Biblioteka Miejska w Kansas. Źródło: Central Library 
Architecture, The Kansas City Public Library, 2021, https://kclibrary.org/
sites/default/files/Central%20Library%20inside.jpg [dostęp: 2021-02-25].
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Fot. 54. Biblioteka James B. Hunt Jr. w Raleigh. Źródło: James B. Hunt Jr. Library, NC State 
University Libraries, 2021, https://www.lib.ncsu.edu/huntlibrary [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 55. Centralna Biblioteka Publiczna w Seattle. Źródło: Seattle Central Library, Wikipedia, 2021, https://
en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Central_Library#/media/File:Seattle_Library_01.jpg [dostęp: 2021-02-25].
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Fot. 56. Centralna Biblioteka Publiczna w Seattle. Źródło: Seattle Central 
Library, Wikipedia, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Central_
Library#/media/File:Seattle_Central_Library_04.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 57. Biblioteca Brasiliana w São Paulo. Źródło: Pugliesi Nataly, Brasiliana,  
um presente para a nação, Galeria da Arquitetura, 2017,  
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/eduardo-de-almeida-arquitetos_
mindlin-loebdotto-arquitetura_/biblioteca-brasiliana/227 [dostęp: 2021-02-25].
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Fot. 59. Biblioteka publiczna w São Paulo. Źródło: Programação de Fevereiro na Biblioteca 
de São Paulo, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2021, https://www.educacao.
sp.gov.br/programacao-de-fevereiro-na-biblioteca-de-sao-paulo/ [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 58. Biblioteca Brasiliana w São Paulo. Źródło: Pugliesi Nataly, Brasiliana, um presente para 
a nação, Galeria da Arquitetura, 2017, https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/eduardo-de-
almeida-arquitetos_mindlin-loebdotto-arquitetura_/biblioteca-brasiliana/227 [dostęp: 2021-02-25].

https://www.educacao.sp.gov.br/programacao-de-fevereiro-na-biblioteca-de-sao-paulo/
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Fot. 60. Hiszpański Park Biblioteczny w Medellín. Źródło: Gallego Luz Estela 
Peña, Les biblioteques públiques de Medellín com a motor de canvi social i urbà 
de la ciutat, „BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació”, 
2011, no 27, http://bid.ub.edu/27/pena1.htm [dostęp: 2021-02-25].

Fot. 61. Hiszpański Park Biblioteczny w Medellín. Źródło: Parque Biblioteca 
Pública España, Archivo BAQ, 2020, http://www.arquitecturapanamericana.
com/parque-biblioteca-publica-espana/ [dostęp: 2021-02-25].

http://bid.ub.edu/27/pena1.htm


Fot. 62. Biblioteka Vasconcelos w mieście Meksyk. Źródło: Biblioteca Vasconcelos, 
Wikipedia, 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Vasconcelos#/media/
Archivo:Biblioteca_Vasconcelos_e_Insignia.jpg [dostęp: 2021-02-25].

Podsumowanie: 
Zaprezentowane budynki biblioteczne z całego świata powstały w większo-
ści w ostatnich dwudziestu latach. Są to często gmachy ekologiczne i energo-
oszczędne, wykorzystujące naturalne źródła energii, wtopione w otaczającą 
przestrzeń. Budowle te cechują się nowoczesnymi rozwiązaniami architek-
tonicznymi i czasem zaskakującymi kształtami. Wiele z nich ma interesują-
cy design, inspirowany kulturą lokalną. Niektóre z prezentowanych bibliotek 
uzyskały nagrody w międzynarodowych konkursach architektonicznych, któ-
rych celem jest docenienie budynków bibliotecznych łączących w sobie funk-
cjonalność i kreatywność64.

Według autorki na szczególną uwagę zasługują projekty architektów skandy-
nawskich, japońskich i koreańskich oraz australijskich. Projektanci doskonale 
wkomponowali budowle w otoczenie, a jednocześnie zapewnili użytkownikom 
dostęp do estetycznych i komfortowych przestrzeni bibliotecznych.

 64 Są to takie konkursy, jak np. AIA/ALA Library Building Awards, Library Interior Design Awards, 
IFLA Green Library Award. Do nagrodzonych polskich bibliotek należy Biblioteka Publiczna w Ru-
mii, która w 2016 r. została wyróżniona w Library Interior Design Awards za najlepiej zaprojektowa-
ne wnętrze biblioteczne w kategorii bibliotek jednoprzestrzennych. Zob. Najpiękniejsza biblioteka na 
świecie!, Stacja Kultura — Biblioteka Rumia, 2021, https://www.bibliotekarumia.pl/nagrody/ [dostęp: 
2021-02-25].

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Vasconcelos#/media/Archivo:Biblioteca_Vasconcelos_e_Insignia.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Vasconcelos#/media/Archivo:Biblioteca_Vasconcelos_e_Insignia.jpg
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