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WYBRANE PRZYKŁADY BIBLIOTEK NA TLE HISTORII
S tre szcze nie. Biblioteki zajm ują w historii kultury szczególne miejsce. Liczne przekazy historycz
ne mówią, ja k kształtował się ich rozwój na przestrzeni wieków, a pierwsze wzm ianki o zaczątkach
bibliotek sięgają odległych czasów starożytnych.
Praca ta omawia dzieje bibliotek, przemiany jakie zachodziły w ich funkcjonowaniu, cele jakie
stawiali przed nim i właściciele, założyciele,fundatorzy. Przedstawia przełomowe wydarzenia, które
miały silny lub nawet decydujący wpływ na sposoby wznoszenia przeznaczonych dla nich budowli.
Sygnalizuje kulturowe odrębności w podejściu do roli bibliotek i omawia wywoływane nimi powstawa
nie specyficznych lokalnych „szkół" projektowania bibliotek. Prezentuje typowe, wzorcowe i kontro
wersyjne przykłady budownictwa bibliotecznego oraz wybór autorskich rozwiązań stosowanych przez
sławnych architektów. Próbuje określić czy przez wieki rozwoju stworzono model dobrej biblioteki, czy
określono stałe zasady ich projektowania na przykładzie bibliotek budowanych w ostatnich latach.
O pracowanie to stanowi podstawę do oceny dzisiejszej pozycji i roli bibliotek oraz próby określe
nia ich przyszłości.

SELECTED EXAMPLES OF LIBRARIES IN VIEW OF HISTORY
S u m m a ry. Libraries occupy a very distinguished position in the history of culture. There are many
historical records showing their developm ent through ages, and the first pieces of information con
cerning the foundation of libraries can be found as early as in the ancient times.
The present work describes the history o f libraries, changes in th e ir functioning and target objec
tive s forwarded by their owners, and founders. It discusses some landmarks which had strongly influ
enced or even determ ined the construction m ethods of structures assigned for libraries. It touches
upon some cultural distinctive features resulting in different approaches to the role o f libraries, and
presents the form ation of some specific local „schools" of library designing which appeared as a result
o f the differences. It presents some typical, model and controversial exam ples o f library construction,
and a num ber o f author's solutions used by fam ous architects. It tries to assert whether a good library
m odel has been developed over centuries, whether regular rules of th e ir designing process have been
worked out, on the basis of libraries built over last years.
The present elaboration constitutes a basis fo r the evaluation o f the present position and role of
libraries, and for attempts to define their future.
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Biblioteki zajmują w historii kultury szczególne miejsce. Są to bowiem „instytucje
powołane do gromadzenia,

opracowywania, przechowywania i udostępniania do

branego według określonego systemu księgozbioru oraz informowania o nim”.1>
Liczno przekazy historyczne m ów ią jak kształtował się ich rozwój na przestrzeni
wieków. Pierwsze wzmianki o zaczątkach bibliotek sięgają odległych czasów staro
żytnych.
W Egipcie w latach 2600-2480 p.n.e. pojawiły się instytucje o charakterze
nadwornym, pełniące rolę archiwów. Przechowywano tam głównie dokumenty i akta
państwowe pod opieką kapłanów. Zbiory obejmowały zapisy na papirusie i listy na
glinianych cegiełkach, pokryte pismem babilońskim. Informacje o tym zaczerpnięte
s ą z odkrytych w grobowcach hieroglifów i malowideł. W Edfu istniała „biblioteka”
przy świątyni będącej ośrodkiem kultu boga słońca - RA.

W jej ruinach

podkryto

dwie nisze przeznaczone przypuszczalnie do przechowywania zwojów papirusu oraz
wykuty na kamiennych ścianach katalog, zawierający 37 tutułów pism obrzędo
wych.25
Z późniejszego okresu (668-626 p.n.e.) pochodzą odnalezione w Mezopotamii
gliniane tabliczki pokryte pismem klinowym (około 20000 sztuk), które należały do
ówczesnej biblioteki królewskiej. Była to prawdziwa skarbnica wiedzy, obejmująca
wiele dziedzin nauki: filozofię, astronomię, astrologię, matematykę, przyrodę, histo
rię, prawo oraz teologię - w tym teksty poetyckie. Tutaj pierwszy raz pojawiła się idea
zachowania piśmiennictwa jako wartości kultury narodowej. Dzieła gromadzono tak
że w świątyniach dla potrzeb religijnych i lokalnych szkół. W długo działających bi
bliotekach zbiory szacowano nawet na 100000 tabliczek.35
Grecja była w tym czasie rozdrobniona na małe państewka, które nie wymagały
archiwów, a nieliczne pisma przechowywano w skarbnicach. Pisarze i poeci począt
kowo składali cenniejsze egzemplarze swych utworów w świątyniach, aby uchronić
je przed deformacją i „rozśpiewaniem”, co często spotyka poezję przekazywaną ust
nie. Pierwsza biblioteka w Grecji powstała prawdopodobnie w VI wieku p.n.e. jako

E ncykloped ia pow szechna. PW N , W arszaw a 1973, str.2 6 9 -2 7 0
2) K .G lom biow ski, H .Szejkow ska: „ K siążk a rę k o p iśm ie n n a i biblioteka w
str, 12-13
3) K .G lom biow ski, H .Szejkow ska: „K sią ż k a rę k o p iśm ie n n a i biblioteka w
str. 14-19

starożytności i średniow ieczu” ,
starożytności i średniow ieczu” ,
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nadworny księgozbiór Pizystrata. Wspaniały rozkwit kultury i nauki, jaki wystąpił na
tym terenie w V wieku p.n.e., przyczynił się do powstania wielu bogatych bibliotek.4)
W III wieku p.n.e. powstała w Aleksandrii najwięks/.a biblioteka starożytności,
założona przez Ptolemeusza i Sotera. Składająca się z biblioteki mniejszej, służącej
mieszkańcom miasta, powstałej przy świątyni Serapisa i drugiej - wielkiej, utworzonej
przy Muzeum

Aleksandryjskim,

które było pierwszym

instrumentem

naukowo-

badwczym. Utrzymywani przez państwo uczeni prowadzili tutaj swe badania. Dla ich
potrzeb Muzeum wyposażone było w obserwatoria astronomiczne, pracownie spe
cjalistyczne, a przede wszystkim w ogromną bibliotekę. Stworzeniu jej przyświecała
ponadto wielka odea - zabezpieczenie piśmiennictwa jako najwyższej wartości ów
czesnej kultury. Z pełną świadomością zgromadzono tutaj nieomal całą literaturę
grecką a także dzieła etiopskie, hebrajskie, indyjskie i perskie. Uczeni opracowali
wzorcowe wyadania tekstów greckich autorów. Były one oczyszczane z różnych na
leciałości, otrzymywały objaśnienia, informacje o autorze oraz subiektywny osąd.
Prowadzono tam także działalność wydawniczą. Biblioteka Aleksandryjska została
zniszczona w czasie pożaru miasta w 48 roku p.n.e., a zbiory jej obliczane były wów
czas na około 700000 zwojów.55 Bibliotece Aleksandryjskiej dorównywała świetnoś
cią jedynie istniejąca w latach 197-159 p.n.e. Biblioteka Pergamońska. W okresie
największego rozkwitu posiadała 200000 ksiąg, głównie w postaci pergaminowych
zwojów i dobrze rozbudowane skryptoria.65
O innych bibliotekach starożytnej Grecji pozostały bardzo skromne wiadomości.
Istnieją natom iast przekazy mówiące, że przy każdym gimnazjum były biblioteki udostępnione dla ogółu mieszkańców, które stały się później pierwowzorami bibliotek
publicznych. Rozbudowane własne księgozbiory posiadały także „szkoły wyższe” , na

4) K .G lo m b io w sk i, H .S zcjkow ska: „K siążk a rękopiśm ienna i b ib lio tek a w
str 3 6-44
s) K .G lo m b io w sk i, H .S zcjkow ska: „ K siążk a rękopiśm ienna i b ib lio tek a w
str.44-49
„ H istoria b ib lio te k w z ary sie” - Jó z e f G rycz, str. 16-17
„S k arb n ice w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str. 14-16
6) K .G lo m b io w sk i, H .S zcjkow ska: „ K siążk a rękopiśm ienna i b ib lio tek a w
str.4 9-50

starożytności

i

średniow ieczu” ,

starożytności

i średniow ieczu” ,

starożytności

i średniow ieczu” ,
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przykład szkoła lekarska prowadzona przez Hipokratesa na wyspie Kos oraz szkoły
Platona i Arystotelesa.7’
W nętrze ówczesnej biblioteki stanowiła jedna duża sala czytelniana, ozdobiona
rzeźbami, zakończona zwykle absydą z posągiem patronującego bóstwa, najczęściej
Ateny. Zbiory umieszczano w przeznaczonych do tego celu niszach lub w szafach
ustawianych wzdłuż ścian. Z czasem do sali głównej przylegać zaczęły pomieszcze
nia uzupełniające - dodatkowe magazyny lub audytoria. Do takiego kompleksu pro
wadził otwarty dziedziniec otoczony portykiem. Biblioteki pełniły także inne funkcje odbywały się w nich wykłady i zebrania uczonych oraz inne posiedzenia.6’
Na terenie państwa rzymskiego kupcy i bankierzy gromadzili w prywatnych ar
chiwach dowody handlowe, sporządzone na drewnianych tabliczkach powleczonych
woskiem. Pierwsze księgozbiory pojawiły się dopiero w II wieku p.n.e. i pochodziły
głównie z grabieży podbijanych terenów greckich, skąd docierali do Rzymian także
nauczyciele i uczeni. Poznanie literatury greckiej rozbudziło wśród rzymskiej arysto
kracji duże zainteresowanie kulturą helleńską i wpłynęło na powstanie rodzimej
twórczości, której złoty wiek przypadł na czasy Cezara i Augusta. Dążenie do posia
dania własnych bibliotek stało się w kręgu patrycjuszy powszechne, często nawet
snobistyczne. Uczeni, filozofowie, poeci tworzyli domowe zbiory, a książki były w za
jem nie wypożyczane. Termy rzymskie - duże, bogato zdobione, wielofunkcyjne bu
dowle, zawierające miejsca do odpoczynku i rozrywki, były również wyposażone w
podręczne księgozbiory. Istniejące liczne biblioteki spełniały w państwie doniosłą
rolę przyczyniając się do rozwoju nauki i literatury.9’
W skazówki dotyczące budowania pomieszczeń bibliotecznych zawarł w swoim
traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” rzymski budowniczy Witruwiusz. Zwracał
uwagę na ich usytuowanie dając następujące rady: „biblioteki powinny być zwrócone
ku wschodowi, gdyż ich użytkowanie wymaga światła rannego, a księgi w bibliotece
wówczas nie butwieją. Księgi bowiem w pomieszczeniach zwróconych ku południowi

7) K .G łom bio w sk i, H .S zejkow ska:
str.5 1 -5 2
8) K .G łom bio w sk i, H .S zejkow ska:
str.52-53
9) K .G łom bio w sk i, H .S zejkow ska:
str. 53-60

„ K siążk a ręk o p iśm ien n a i b iblioteka w

starożytności

i średniow ieczu”,

„K siążk a rękopiśm ienna i biblioteka w

starożytności

i średniow ieczu ’,
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i zachodowi niszczeją wskutek wilgoci i moli, ponieważ wiejące z tych stron świata
wilgotne wiatry rodzą mole i ułatwiają im rozwój, a zwoje ksiąg blakną wskutek w il
gotnych powiewów.”10)
Po upadku ustroju republikańskiego zarysowało się dążenie do tworzenia bibliotek, które współdziałałyby nie tylko w organizowaniu życia kulturalnego wykształco
nej części obywateli, lecz także w wychowaniu społeczeństwa. Pierwsza publiczna
biblioteka powstała w państwie rzymskim z inicjatywy Juliusza Cezara, który podczas
najazdu na Egiptg w 47 roku p.n.e. zetknął się z Biblioteką Aleksandryjską. Idea
stworzenia takiej instytucji, która umożliwiałaby przybliżenie społeczeństwu wartości
literatury i kultury, była Cezarowi, jako pisarzowi, niewątpliwie bliska. Znane są jego
pamiętniki „O wojnie galijskiej” i „O wojnie domowej” , pisane znakom itą zw ięzłą pro
zą. Idea ta została urzeczywistniona dopiero po jego śmierci w 44 roku p.n.e. Aslnlus
Pollio, należący do najbliższego otoczenia Cezara, założył na Forum Romanum
publiczną bibliotekę, która gromadziła pisma łacińskie i greckie. Do III wieku n.e.
powstało na tym terenie wiele takich bibliotek, a w szczytowym okresie było Ich 28.11)
W starożytności istniały już wszystkie rodzaje bibliotek: państwowe, także jako
archiwa, prywatne, publiczne, szkolne, specjalne, np. lekarskie, naukowe i religijne
przy świątyniach. Zbiory były podzielone na grupy rzeczowe, a następnie uporząd
kowane alfabetycznie. Uzupełniano je we własnych skryptoriach lub przez zakupy,
licytacje i dary. Czytelnik otrzymywał książki za pośrednictwem woźnego i korzystał
z nich na miejscu, a tylko w szczególnych przypadkach były one wypożyczane. W
bibliotekach zatrudnieni byli uczeni, ponieważ do zadań ówczesnych bibliotekarzy
należało ustalenie autentyczności tekstu i opracowanie go. Zbiory ze względu na
formę zapisu - tabliczki, zwoje papirusu - wymagały odpowiednich, obszernych po
mieszczeń magazynowych.12)
Stopniowy upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego doprowadził do prze
niesienia ośrodka życia kulturalnego do Bizancjum - stolicy W schodniego Cesarstwa
l0) F ra g m e n t tra k ta tu „O arch itek tu rze k siąg dziesięć” - W ilruw iusz
n> K .G lo m b io w sk i, H .Szejkow ska: „K siążk a ręk o p iśm ien n a i b iblioteka w starożytności i średniow ieczu” ,
str.6 0 -6 3
„ H isto ria b ib lio tek w zarysie” - J G rycz, sir 18
12) K .G lo m b io w sk i, H .Szejkow ska: „K siążka ręk o p iśm ien n a i b iblioteka w starożytności i średniow ieczu” ,
str. 6 6 -6 7
„ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str. 18-19

R. Musialik

166

Rzymskiego. W połowie V wieku powstała tam wielka biblioteka, zwana królewską.
M ieściła się w specjalnym gmachu w obrębie pałacu cesarskiego i w okresie naj
większego rozwoju liczyła 120000 zwojów i kodeksów. Nastąpił także wielki rozkwit
monasterów - klasztorów, które z biegiem czasu stały się głównymi ośrodkami
„produkcji” książek i stworzyły „szkołę pisarską”, obowiązującą we wszystkich śred
niowiecznych skryptoriach.13)
W tym czasie narody arabskie, w wyniku licznych podbojów, przejęły i zachowały
dziedzictwo kultury helleńskiej. Przyswoiły i rozwinęły nauki matematyczne, przy
rodnicze, zwłaszcza farmakologię i medycynę, zajmowały się geografią astrologią i
alchemią. Posiadały także wysoko rozwiniętą rodzimą poezję. Tutaj również pojawiły
się wszystkie znane wówczas rodzaje bibliotek, różniące się jednak tym, że były ogólnodostępne - każdy mógł czytać i odpisywać wybrane teksty, a dla chętnych ro
biono odpisy całych dzieł. W VIII wieku założono największe biblioteki na terenie
objętym islamem: w Bagdadzie i Trypolisie. Dysponowały one wielkimi skryptoriami i
według ówczesnych danych liczyły po kilka milionów woluminów, w tym dziesiątki
tysięcy egzemplarzy Koranu i komentarzy do niego. Arabowie dzięki znacznej tole
rancji wobec obcych poglądów i umiłowaniu sztuki przekazał, przyszłej cywilizacji
europejskiej cały zachowany dorobek literacki i naukowy świata starożytnego. W iel
kie znaczenie odegrała biblioteka pałacowa w Cordobie w podbitej Hiszpanii, działa
jąca pod panowaniem arabskim do XV wieku.14>
W Europie liczne wojny wybuchające od IV wieku przyczyniły się do ostateczne
go upadku kultury starożytnej. Zmienił się światopogląd, zaczęła dominować filozoffia chrześcijańska. Osłabło też zainteresowanie książką przestały istnieć biblioteki
publiczne, a resztki ich księgozbiorów

przejęły klasztory i kościoły. Skąpe zasoby

piśmiennictwa skupiły się w tym okresie niemal w całości w instytucjach kościelnych
i liczyły od kilkudziesięciu sztuk do paru setek woluminów. Należy jednak pamiętać,
że w jednym kodeksie umieszczano nawet kilka objętościowo małych dzieł, często z
różnych dziedzin. Biblioteki średniowieczne zaczęły kształtować się na przełomie V i

,3) K .G tom bio w sk i, H. Szejkowska: „K siążk a ręk o p iśm ien n a i b ib lio tek a w starożytności i średniow ieczu” ,
str. 1 5 -7 8 , 85-86
H) K .G lom bio w sk i, H .Szejkow ska: „K siążka ręk o p iśm ien n a i b ib lio tek a w starożytności i średniow ieczu” ,
s tr 6 9-75
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VI wieku. Nie przejęły one wzorów starożytnych, ale wypracowały własny styl I meto
dy pracy, wywodzące się z przepisów reguły zakonnej, która określała obowiązki
bibliotekarza, jakość i warunki lektury, sposób przepisywania

rękopisów i zasady

organizowania bibliotek. Nastąpił wielki rozwój klasztorów, które zaczęły gromadzić
własne zbiory dla zaspokojenia potrzeb kościoła, a więc o tematyce religijnej. Biblio
teki przyklasztorne stały się także z biegiem czasu głównymi ośrodkami „produkcji”
książek, tworząc „szkołę pisarską”, obowiązującą w skryptoriach

Przykładem jest

klasztor Vivarium założony w VI wieku w Kalabrii, który stał się pierwszą instytucją
wydawniczą Europy. „Opracowano tam metodyczne wskazówki, jak przepisywać sta
re dzieła, żeby doprowadzić do poprawnego pod względem treści i przejrzystego w
formie „wydania rękopisu".155 Wykształceni mnisi dokonywali porównania, krytycznej
oceny tekstu - wybierając najlepsze egzemplarze do powielenia - dokonywali porów
nania, krytycznej oceny tekstu - wybierając najlepsze egzemplarze do powielania dokonywali także korekt, opracowywali teksty i tłumaczyli z greki. Mniejsze księgo
zbiory znajdowały się w zakrystiach kościołów lub w specjalnych przybudówkach.
W XIII wieku energiczną działalność prowadziły nowo utworzone klasztory, np.
Franciszkanów i Dominikanów. Nie tylko gromadziły one zbiory, ale rozpowszechnia
ły i udostępniały literaturę, rozpoczęły wypożyczanie pod zastaw oraz przepisywa
nie na zamówienie. W tym czasie zapoczątkowana została wymiana międzybiblio
teczna - klasztor św. Emmerama w Ratyzbonie prowadził ewidencję księgozbiorów
pięciu okolicznych klasztorów. Był to pierwszy katalog re g io n alny.16>
Pod koniec średniowiecza nastąpiło duże ożywienie kulturalne. Powstały i rozwi
jały się szkoły świeckie, uniwersytety zgromadziły

własne pokaźnych rozmiarów

zbiory. W ielkie zapotrzebowanie na książkę sprawiło, że stworzono system maso
wego ich powielania, lecz nie w bibliotekach a w pdrębnych instytucjach pod patro
natem uniwersytetów.175

15) K .G lom biow sk i, H .Szejkow ska: „K siążka ręk o p iśm ien n a i b ib lio tek a w starożytności i średniow ieczu” ,
str.9 3 -1 0 2
„ H isto ria b ib lio te k w zary sie” - Jó zef Grycz, str.20-24
„ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C udnik, sir. 19-22
16) K .G lom biow sk i, H .S zejkow ska: „K siążk a ręk o p iśm ien n a i b ib lio tek a w starożytności i średniow ieczu” ,
str.145
17) K .G lom biow sk i, H .Szejkow ska: „K siążka ręk o p iśm ien n a i b ib lio tek a w starożytności i średniow ieczu” ,
str. 1 33-136
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Największa w średniowieczu biblioteka uniwersytecka istniała w Paryżu i liczyła
na początku XIV wieku około 1700 woluminów. W oddzielonej sali umieszczono na
pulpitach 330 najbardziej „poczytnych" rękopisów - był to pierwszy podręczny księ
gozbiór.181
W Polsce średniowiecznej życie kulturalne i umysłowe kształtowało się podobnie
jak w całej ówczesnej Europie. W raz z przyjęciem chrześciajaństwa w X wieku wi
doczny był wpływ kultury zachodnioeuropejskiej. Zaczęły tworzyć się klasztory (XI
wiek), a wraz z nimi pojawiły się pierwsze księgozbiory, zasilane przez napływające
z zagranicy księgi kościelne i rozwijającą się rodzimą twórczość. W XI i XII wieku
„istniały w Polsce zasadnicze typy bibliotek średniowiecznych, a więc klasztorne,
katedralne, szkolne, dworskie i prywatne”. Ważnym wydai zeniem dla kultury polskiej
było powołanie przez Kazimierza W ielkiego w 1364 roku Uniwersytetu Jagielloń
skiego, zwanego początkowo Akadem ią Krakowską. Wszystkie fakultety a nawet
bursy studenckie gromadziły niezależne księgozbiory. Dopiero w XVIII wieku w cza
sie

reformy Uczelni postanowienie Komisji Edukacji Narodowej doprowadziło do

powstania w gmachu Collegium Maius

centralnej biblioteki - Biblioteki Jagielloń

skiej.191
W szystkie biblioteki średniowieczne miały charakter zamknięty, tylko wyjątkowo
wypożyczano książki do wewnętrznego użytku klasztorów lub na zewnątrz pod za
staw. Pomieszczenia, w których je przechowywano, były zarazem czytelniami i pra
cowniami. Książki znajdowały się na pulpitach, do których były przymocowane łań
cuchami. Mniejsze dzieła składano w szafach z ruchomymi pulpitami, także zabez
pieczone łańcuchami. „Stałość miejsca i nieruchomość książki” były charakterystycz
ne dla tego okresu. Bardzo dużo ówczesnych zbiorów zostało zniszczonych przez
pożary, wojny i rabunki, a także na skutek niedbalstwa i nieodpowiedniego zabez
pieczenia.201

,8) K .G łom bio w sk i, H .Szejkow ska: „ K siążk a rę k o p iśm ie n n a i b iblioteka w starożytności i średniow ieczu” ,
str. 146
19) K .G łom bio w sk i, H .Szejkow ska: „K sią ż k a rę k o p iśm ie n n a i biblioteka w starożytności i średniow ieczu” ,
str. 148, 156-159
20) „S k arb n ice w iedzy” - Z bigniew C udnik, str. 23-24
K .G łom biow sk i, H .Szejkow ska: „K siążk a rę k o p iśm ie n n a i b iblioteka w starożytności i średniow ieczu” ,
str.97-102
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wydarzeniem w historii rozwoju bibliotek był wynalazek druku

(1450 r.), który umożliwił szybką i łatw ą produkcję książek. To sprawiło, że przestały
one być przedmiotem luksusu, dostępnym tylko dla nielicznych, a zaczęły docierać
do niższych warstw. Swym zasięgiem objęły także mieszczaństwo, które w tym okresie czynnie włączyło się do życia naukowego i kulturalnego.21> W raz ze wzrostem
ilości książek i aktywności czytelników nastąpił ożywiony rozwój bibliotek. Na terenie
Europy powstało wówczas wiele pokaźnych księgozbiorów, tworzonych przez panu
jących, wybitnych uczonych, dostojników kościelnych oraz przez klasztory i akade
mie. Cały wzrost liczby książek zmuszał do intensywnego wykorzystania istniejących
miejsc przeznaczonych na magazyny. Starano się to osiągnąć innym niż dotychczas
ustawieniem szaf - nie pod ścianami, lecz prostopadle do nich w rzędach, między
którymi pozostawiono jedynie wnęki czytelniane, oraz poprzez pionowe ustawienie
ksiąg na półkach. Innym sposobem, chętnie stosowanym w XVI i XVII wieku, było
znaczne zwiększenie wysokości regałów. Dostęp do półek z książkami umożliwiały
wtedy wysokie drabinki lub galerie otaczające sale nawet w trzech poziomach. Dla
wygody czytelników wprowadzono ruchome pulpity przy szafach oraz wygodne stoły
i krzesła. Pomimo tych zmian wnętrza bibliotek zachowały bogactwo wystroju, które
miało podnieść prestiż ich właścicieli lub twórców. Zasadniczy cel, jakiemu powinny
służyć, schodził na dalszy plan - nadal korzystać z nich mogli tylko nieliczni uprzywi
lejowani.22’
Pierwszą w nowożytnej Europie bibliotekę publiczną utworzono w Paryżu w 1647
roku. Zapoczątkowało to nowy okres w historii tych instytucji, dając możliwość ko
rzystania z nich szerokiemu ogółowi czytelników. Stały, zwiększony napływ użyt
kowników zmuszał do powiększenia liczby i wielkości sal czytelnianych. Dla lepsze
go zaspokojenia potrzeb czytelników wprowadzono wypożyczanie książek na zew
nątrz - pierwsza taka wypożyczalnia powstała w bibliotece uniwersyteckiej w Getyn
dze w 1737 roku.23) W szystko to nie rozwiązało problemu braku pomieszczeń. Licz
ne fundacje i stowarzyszenia zaczęły więc budować osobne wielkie gmachy

21) „E ncykloped ia w iedzy o k siąż c e ” - O sso lin eu m , str.545-553
22> „ S k arb n ice w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str. 2 5-29
23) „ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str.2 9
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Rys.1. Biblioteka idealna - szkic ideowy
Fig.1. P erfect library - ¡deographic sketch
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bibliotek, mogące pomieścić znaczne zbiory. Tak powstała w 1747 roku pierwsza w
Europie publiczna biblioteka narodowa, ufundowana przez braci Załuskich.24) Po
jawiła się też znaczna specjalizacja placówek, głównie naukowo-technicznych. Ro
snące wciąż księgozbiory wymagały stworzenia potrzebnych pozycji, szczególnie w
bibliotekach specjalistycznych. Okres nowożytny przywrócił idee świata starożytne
go, czyniąc ważne ośrodki kultury i sztuki. Twierdzono, że „biblioteka publiczna sta
nowi istotną część składową narodowego wychowania”.25)
Początek XIX wieku przyniósł dążenia do uporządkowania pracy

bibliotek. Le

opold Della Santa opublikował w 1816 roku projekt idealnej biblioteki, biorący pod
uwagę potrzeby czytelników, pracowników i przewidujący przyszły rozwój. Była ona
podzielona pod względem funkcjonalnym na trzy zasadnicze części - czytelnię

w

centralnej części budynku, magazyny w postaci wąskich pomieszczeń na obrzeżu
rzutu i niewielkie pracownie bibliotekarzy pomiędzy nimi. Pozwalało to rozdzielić
ruch czytelnika, pracownika i książki.26)
Koncepcja ta została zastosowana we wzniesionej w latach 1844-50 przez Hen
ryka Labrouste’a bibliotece Genevieve w Paryżu, stanowiącej największe osiągnięcie
ówczesnego budownictwa bibliotecznego (w Europie) pod względem funkcjonalnym
i technologicznym. W parterze budynku znalazły się magazyny wyraźnie oddzielone
od czytelni posiadającej własne zbiory i zlokalizowanej w przestronnej sali na pię
trze. Zastosowano lekką żeliwną konstrukcję o dużych rozpiętościach, umożliwiającą
uzyskanie wielkiej przestrzeni podzielonej rzędem smukłych, odlewanych kolumn.
Zapewniono także dobre oświetlenie dużymi oknami umieszczonymi ponad dwoma
poziomami regałów otaczających salę.27)
Zasada takiego kształtowania funkcji, zwana „trójpodziałem”, została zaakcepto
wana i rozpoczęły się poszukiwania odpowiedniej formy dla poszczególnych części
budynku. Okrągłe czytelnie biblioteki Muzeum Brytyjskiego ustąpiły półkolistej w

24> „H isto ria b ib lio te k w zarysie” - Jó ze f Grycz, str. 7 3 -7 6
25) „ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C udnik, str. 30-33
26) „ M u zea i b ib lio tek i” - Jerzy W ierzbicki, str. 24, rys.3
„S karbnice w iedzy” - Z b ig n iew C udnik, str.41, ry s.38
2,) „M uzea i b ib lio tek i - Jerzy W ierzbicki, str.24
„ L ’arc h ite ctu re F ran çaise” n r 251-252 - „ B ib lio th èq u es” , str.8
„U źródeł a rc h ite k tu ry w spółczesnej” - P io tr B ieg ań sk i, str. 244
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Rys.2. Biblioteka Sainte G enevieve w Paryżu
Fig 2. Sainte G enevieve Library in Paris
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Bibliotece Uniwersyteckiej w Lipsku, by ostatecznie osiągnąć prostokątny kształt w
Bibliotece

Uniwersyteckiej w Zurychu. Magazyny również przyjęły ten najbardziej

racjonalny kształt, z równoległymi regałami. Osiągnięcia te umożliwiły ekonomiczne
w ykorzystanie powierzchni. System „trójpodziału” był dalej usprawniany i w połowie
XIX wieku utworzono w bibliotekach akademickich odrębne czytelnie dla studentów i
profesorów, wydzielono zbiory rękopisów, starodruków, czasopism, a w bibliotece
Muzeum Brytyjskiego powstał pierwszy księgozbiór podręczny o charakterze ency
klopedycznym .2^
Na początku XX wieku wymagano ścisłego przestrzegania „zasady rozdziału
dróg” publiczności, pracowników i książek oraz sformułowano

nowe postulaty -

„potrójnej dostępności magazynu” i „jednego poziomu”. Konieczne było szczegółowe
opracowywanie wewnętrznej komunikacji biblioteki, tak by bezkolizyjnie łączyła jej
trzy części. W szystkie zmiany funkcjonowania bibliotek - dokonane od początku XIX
wieku - usprawniły znacznie ich działalność ale wytworzyły system

zamkniętych

m agazynów i przetrwały „dawny bezpośredni kontakt czytelnika z książką i bibliote
karzem w jednym pomieszczeniu”.29)
W tym czasie kształtująca się dopiero kultura amerykańska czerpała wzory z osiągnięć europejskich. Budowano tutaj liczne biblioteki publiczne, zakładane głównie
przez fundacje osób prywatnych (np. Beniamina Franklina) oraz biblioteki specjali
stycznej, tworzone przez przedsiębiorstwa. Największą z powstałych była Biblioteka
Kongresu w W aszyngtonie, założona w 1800 roku na Kapitolu. W 1897 roku powstał
na jej potrzeby nowy wielki budynek, wzorowany na bibliotece British Museum, w
którym zgromadzono bezcenne zbiory pochodzenia europejskiego oraz większość
dzieł reprezentujących

rodzimą kulturę. Ośm ioboczną centralnie usytuowaną czy

telnię, zw aną też narodową otaczały początkowp dziedzińce, jednak dla pomiesz
czenia stale rosnących zbiorów stopniowo zabudowywano je magazynami, znie
kształcając uznany za doskonały pierwotny projekt.30)

28> „ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C udnik, str. 41-43
29> „ S k a rb n ic e w ied zy ” - Z b ig n iew C udnik, str. 43-45
30) „ S k a rb n ic e w ied zy ” - Z b ig n iew C udnik, str. 1 4 -1 6 ,4 0 -5 0
„ H isto ria b ib lio te k w zarysie” - Jó zef Grycz, str. 31-32
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Rys.3. Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie
Fig.3. Library on the Congress in W ashington
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W krótce jednak okazało się, że rozwój bibliotek w USA podążył własną drogą
inną niż w Europie. Przede wszystkim, mimo stałego powiększania się zbiorów, nie
wytwarzono bariery między czytelnikiem

a książką. W czytelniach pozostawiono

rozbudowane księgozbiory podręczne, a ponadto każdy mógł dotrzeć do magazynu
«

w poszukiwaniu budzących zainteresowanie lektur. W procesie tym szczególną rolę
odegrały biblioteki wyższych uczelni w USA, pracujące w specyficznych warunkach
społecznych. Studenci, pochodzący w większości z odległych rejonów, traktowali je
jako podstawowe miejsca swej pracy, znajdując w nich lepsze niż w akademikach
warunki. Dlatego czytelnie zawsze zapewniały miejsca co najmniej połowie studen
tów (w Europie 20%), liczne były kluby, miejsca spotkań i seminariów. Pracując na
miejscu w niewielkim stopniu korzystali z wypożyczalni i katalogów, a zbiory, zawie
rające oprócz literatury fachowej także ogólną były w zdecydowanej większości ogólnie dostępne. Dla przejrzystości dzielono je na działy rzeczowe lub rodzajowe,
często tworzono zestawy dla słuchaczy różnych kierunków, a nawet lat studiów. Bi
bliotekarze pełnili ważną funkcję informacyjną i mieli znaczny wpływ edukacyjnowychowawczy.31)
Przyjęte zasady organizacyjne powodowały wzrost wielkości obiektów i kosztów
ich budowy, co było możliwe dzięki środkom, jakimi wielkie fundacje wspierały dzia
łalność uczelni. Ten sposób finansowania wymuszał dbałość o ekonomię. W ielolet
nie obliczenia wskazywały na znacznie niższe nakłady eksploatacyjne w obiektach z
ogólnie dostępnym księgozbiorem, dlatego system ten stosowano powszechnie.
Przy projektowaniu bibliotek zakładano stałe powiększanie się zbiorów, dążąc do
zapewnienia obiektom możliwości łatwej rozbudowy.321
Na początku XX wieku pod wpływem doświadczeń amerykańskich również w Eu
ropie zaczęły się pojawiać głosy krytyczne, żądające

zniesienia barier powstałych

między czytelnikiem a książką. W 1914 roku Le Corbusier opublikował swe rozwa
żania teoretyczne nad nowoczesną twórczością architektoniczną wyrażone w pos
taci słynnych pięciu zasad. Domagał się rozwiązań uniwersalnych, zapewniających
zm ienność funkcjonalnych układów wnętrz. Chodziło o to, aby budynek przez cały

31' „ M u zea i bib lio tek i” - Jerzy W ierzbicki, str. 25
32) „ H isto ria b ib lio tek w zarysie” - Jó ze f Grycz, str. 45-46
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okres technicznej trwałości - nawet kilkaset lat - mógł odpowiadać aktualnym potrze
bom użytkowników.
Podobne założenia, w odniesieniu do bibliotek, wysunął Amerykanin Angus Snead MacDonald, publikując w 1933 roku artykuł na temat biblioteki przyszłości. Była to
koncepcja budynku biblioteki powszechnej oparta na szczególnej konstrukcji. Piono
we elementy nośne ograniczone były do minimum - tylko słupy, a stropy posiadały
jednakow ą wytrzymałość. Wszystkie elementy stalowego szkieletu miały być wyko
rzystane jako przewody klimatyzacyjne. Możliwe było więc dowolne rozmieszczanie
przestrzeni magazynowych, czytelnianych i wzajemne ich przenikanie, a także
wszelkie zmiany zagospodarowania budynku w trakcie eksploatacji. Założeniem było
silne uniezależnienie się od światła dziennego poprzez umieszczenie w stropach
systemów lamp, które miały naśladować warunki naturalnego oświetlenia. Zapew
niona była oczywiście rozbudowa budynku lub jego etapowy rozwój. Publikacja ta i
towarzyszący jej rozgłos przyczyniły się do stopniowego przezwyciężania modelu
trójdzielnego.33) Po raz pierwszy próbowano zastosować ten pomysł w budowanym
w latach 1935-1939 aneksie Biblioteki Kongresu.
W okresie II wojny światowej na terenie USA kontynuowano prace nad uniwer
salnym typem budynku dla potrzeb szybko rozwijających się bibliotek. W 1943 roku
kierownictwo biblioteki uniwersyteckiej w Iowa skierowało do A.S. MacDonalda proś
bę o rozwinięcie i dopracowanie jego projektu. Dokonano wtedy optymalizacji zało
żeń pod względem wytrzymałościowym, ekonomicznym i funkcjonalnym, określając
rozpiętości szkieletu na 22’6” x 22‘6" x 7-9’. W ykonanie w 1945 roku makiety kon
strukcji naturalnej wielkości rozpoczęło w budownictwie bibliotecznym okres nazy
wany często „modularnym”.
Przeprowadzone prace badawcze pozwoliły już w 1946 roku rozpocząć budowę
przy Uniwersytecie Stanowym w Iowa City pierwszego w historii uniwersalnego bu
dynku bibliotecznego. Kwadratowy rzut budynku o konstrukcji szkieletowej pozwalał
na dowolne zagospodarowanie przestrzeni - ścianki działowe jak i wysokie regały,
stanowiące optyczne przegrody można było bowiem

przestawić. Przewidziano

33> „M o d u larn e p la n o w an ie bibliotek szkól w yższych” - D .E .B ean , R .E .E llsw o rth - opracow anie W .Piasecki
„ S k arb n ice w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str. 52-54
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Rys.4. Biblioteka Uniwersytetu Stanowego w Iowa City
Fig.4. Library o f the State Library in Iowa City
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także m ożliwość podziału pięter o stałej wysokości (4,60 m) prefabrykowanymi pły
tami stropowymi w celu tworzenia spiętrzonych magazynów.

Jedynymi stałymi e-

lementami rzutów były piony komunikacyjne i sanitarne. Poszczególne kondygnacje
obiektu zagospodarowano pasmowo, konsekwentnie i monotonnie. W dobrze oświe
tlonych strefach ulokowano kameralne wnęki czytelni, wydzielone tylko regałami. Do
ciemnego wnętrza

przemieszczono rzędy magazynów, głębiej audytoria, pasma

salek seminaryjnych i kabin do indywidualnej pracy. W centrum rzutów, w pobliżu
głównego węzła komunikacji pionowej, zlokalizowano punkty obsługi czytelnika, a na
ich zapleczu niewielkie magazyny zbiorów specjalnych i pracownie biblioteczne.
W ynikiem przyjętych rozwiązań było zastosowanie sztucznego oświetlenia na co
najmniej 70%

powierzchni budynku. Koncepcja MacDonalda została tutaj znie

kształcona, wprowadzono inne rozpiętości konstrukcji, nie wykonano systemu prze
wodów klimatyzacyjnych wewnątrz stalowego szkieletu.34) W pełni urzeczywistniono
projekt M acDonalda w bibliotekach uniwersytetów: Hadrian Simmons z 1949 roku i
stanowego w Athens z 1953 roku.
Typowym obiektem wśród wielkich bibliotek publicznych USA była położona w
centrum Cincinati Biblioteka Miejska i Regionalna. Na dwóch dolnych kondygnacjach
ulokowano w iększość czytelni podzielonych jedynie rzędami regałów na różnej wiel
kości sekcje. Przestrzeniami zamkniętymi były tu tylko sala konferencyjna, pomiesz
czenie z płytami i filmami do ogólnej dyspozycji oraz niewielkie pokoje do głośnej i
indywidualnej pracy. Pozostałe działy: dziecięcy, książek rzadkich oraz katalog re
gionalny z informacyjnym księgozbiorem i administracją umieszczono na ostatniej
piątej kondygnacji. Na poziomach trzecim i czwartym zgromadzono główne zbiory
udostępnione czytelnikom, a magazyny rezerwowe zlokalizowano w dwu podziem
nych kondygnacjach. Wszystkie piony techniczne, komunikacyjne i pomieszczenia
socjalne utworzyły zwartą strefę w środku pięter, pozostawiając dwa jednoprzestrzenne wnętrza do dowolnego zagospodarowania.35)

Dążenie do odizolowania

miejsc pracy od zewnętrznego hałasu spowodowało zmniejszenie powierzchni okien

3,1) „M u z e a i b ib lio te k i - Jerzy W ierzbicki, str.29, rys. 13
„ M o d u la rn e p la n o w a n ie b ib lio tek szkól w yższych” - D .E. B can, R E .E lls w o rth - opracow anie W .P iasecki
35) M u ze a i b ib lio te k i - Jerzy W ierzbicki, str.29, rys. 14
„ L ’a rc h ite c tu re F r a n ç a is e ” n r 251-252 - „B ibliothèques” , str.58
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i odsunięcie stref czytelnianych do środka rzutu. Korzystały one, podobnie jak więk
szość budynku, głównie ze światła sztucznego.
Przykładem amerykańskiego budownictwa mogą być realizacje firmy SOM Skidmore, Owings, Merrill.
Bibliotekę im. Johna Crerara Politechniki w Chicago pomieszczono w dwukondy
gnacyjnym budynku o prostej, stalowej konstrukcji zapewniającej możliwość dowol
nego zagospodarowania wnętrz. Kondygnację górną rozwiązano wzorcowo. W jednoprzestrzennym wnętrzu umieszczono

liczne grupy miejsc pracy, przy oknach i

między zespołami regałów, oraz główny punkt informacji z katalogami. Zamkniętymi
pomieszczeniami były tu jedynie zgrupowane w centrum pokoje służbowe, do pisania
na maszynie, seminaryjne oraz dział kartograficzny. Na parterze, poza zapleczem
technicznym, zlokalizowano zespół wejściowy, salę konferencyjną kabiny pracy in
dywidualnej, pracownie biblioteczne i zbyt obszerne, niedostępne magazyny. Zjawis
kiem niekorzystnym było bazowanie na sztucznym oświetleniu - parter w większości
nie posiada okien, a na górnej kondygnacji światło naturalne rozjaśnia tylko skrajny
pas zwartego rzutu o powierzchni około 3344 m2. 36)
Odmienne funkcje pełniła biblioteka książek rzadkich i rękopisów uniwersytetu
Yale - zapewniała właściwe warunki najstarszym zbiorom, do których dostęp mieli
jedynie nieliczni uprzywilejowani. W łaściwą bibliotekę zlokalizowano w dwu pod
ziemnych kondygnacjach. Pierwsza pomieściła wokół zagłębionego w ziemi dzie
dzińca czytelnie i pokoje dla naukowców, a poza zasięgiem naturalnego oświetlenia
katalogi i magazyny. Niżej znalazły się główne magazyny i pomieszczenia technicz
ne. Przeszklony parter wypełnił hol i komunikacja pionowa. Ponad nim wznosiła się
sześciokondygnacyjna przestrzeń służąca ekspozycji cennych starodruków i rękopi
sów, łącznie 180000 woluminów. Otoczono ją szklaną kurtyną i wyposażono w spe
cjaln ą niezależną klimatyzację. Zewnętrzną oprawę tej części stanowił prostopadło
ścian, wsparty na czterech filarkach z przegubami ze stali nierdzewnej. Utworzyły go
stalowe ruszty pokryte szarym granitem i wypełnione cienkimi, grubości zaledwie

3C) „ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str.237-240, rys.89
„ L ’a rc h ite ctu re F ra n ç a is e ” n r 25 1 -2 5 2 - „B ibliothèques” , str. 104-107
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Rys.6. Biblioteka im. Johna Crerara Politechniki Stanu Illinois w Chicago
Fig.6. John C rerar mem. Library at the Politechnic o f Illinois in Chicago
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Rys.7. Biblioteka Uniwersytecka w Yale
Fig.7. Beinecke Rare Books and Manuscript Library Yale University, New Haven, Connecticut
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3 mm, płytami białego marmuru, przepuszczającego przefiltrowane, rozproszone
światło słoneczne, nieszkodliwe dla starodruków. Doskonałe proporcje i szlachetne
materiały pozwoliły harmonijnie wkom ponować ten niepowtarzalny obiekt w starą
zabudowę.37’
Inaczej

prezentowała się Biblioteka Medyczna przy Uniwersytecie Harwarda w

Bostonie, porojektowana przez miejscowych projektantów. Bryła budynku potrakto
wana została w specyficzny dla Bostonu, bogaty, rzeźbiarski sposób, eksponujący
możliwości konstrukcji żelbetowej. Parter zajęły pomieszczenia informacji, katalogu i
wypożyczalni, zapewniające kompleksową obsługę czytelnika. Trzy wyższe kondy
gnacje zawierały księgozbiór ogólnie dostępny. W ich zewnętrznej strefie znalazły
się oświetlone naturalnym światłem wnęki czytelniane, mieszczące dwa do trzech
miejsc pracy, a wewnątrz ponad holem niewielkie kabinki do pracy indywidualnej.
Czwarte piętro utworzył zespół sal konferencyjno-seminaryjnych i audytorium.
W yższe poziomy zajęły biura wydawnictwa medycznego i urządzenia techniczne.
Centralną część budynku stanowiła otwarta przestrzeń nad holem, doświetlająca
wnętrze, hol wypożyczalni i kabinki do pracy indywidualnej. Pierwsza kondygnacja
podziemna zawierała dział czasopism z miejscami do pracy we wnękach oświetlo
nych z góry naturalnym światłem. Niżej znajdował się obszerny zamknięty magazyn,
o dużej ilości miejsc dla upoważnionych czytelników i pracownie biblioteczne - po
mieszczenia te były zupełnie pozbawione dziennego światła, co stwarzało fatalne
warunki pracy personelu i części czytelników. Jednak w budynku tym wzorowo roz
wiązano zagadnienia oświetlenia wszystkich ogólnie dostępnych czytelni i komuni
kacji.38’
W okresie międzywojennym, a w ięc w czasie, w którym w USA stworzono pod
stawy „modularnego” projektowania bibliotek, na kontynencie europejskim niepo
dzielnie panował „trójpodział”, a nawet stosowano wzorce jeszcze z połowy XIX w ie
ku.
W 1939 roku wzniesiono w M anchesterze C entralną Bibliotekę Miejską - ostatnią
w historii budownictwa bibliotekę założoną na planie centralnym. Główna czytelnia o

37) „S k id m o re, O w in g s i M errill” - Janos B o n ta, str.2 7 , rys. 8 4 -8 6
38) „ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C udnik, s tr.2 4 7 -1 5 7 , rys.91
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Rys.8. Biblioteka Medyczna im. F.A. Countway’a przy Harvard Medical School w Bostonie
Fig.8. F.A. Countway mem. Medical Library at Harvard Medical School in Boston
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Rys.9. Centralna Biblioteka w Manchester
F ig.9. Central Library in Manchester
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okrągłym rzucie, otoczona pierścieniem specjalistycznych czytelni i salą wystawową
zlokalizowana była na piętrze w stosunku do poziomu wejściowego. Pomieszczenia
te ze względu na znaczne wysokości, zwłaszcza środkowej sklepionej sali, nie za
pewniała nawet minimum kameralności. Zbiorowe stoły o sześciu lub szesnastu
miejscach jak i nieliczne regały rozstawiono tu promieniście, co uniemożliwiło racjo
nalne wykorzystanie przestrzeni. W centrum tej kondygnacji umieszczono główny
punkt obsługi czytelnika, powiązany spiralnymi schodami ze znajdującymi się poniżej
czterema poziomami magazynów, całkowicie pozbawionych światła dziennego.
Przyjęty układ komunikacyjny - z węzłami klatek schodowych rozmieszczonymi na
obwodzie rzutu, ze środkowym punktem obsługi i okrężnymi dojściami do miejsc pra
cy i katalogu znacznie wydłużał drogę, jaką musiał pokonać czytelnik i powodował
stałe zakłócenie spokoju współkorzystającym z biblioteki. Niekorzystne warunki pra
cy poprawiało jedynie dość dobre naturalne oświetlenie stref publicznych - boczne w
zewnętrznym pierścieniu sal, górne w czytelni głównej. W obiekcie przeprowadzono
ścisły rozdział czytelnika i książki, pozostawiając skąpy podręczny księgozbiór w
działach technicznych i handlowych. Podstawową w adą budynku był jednak całkowi
ty brak możliwości rozbudowy lub zmian układu funkcjonalnego.39)
Do wysoko ocenianych w tym czasie należały osiągnięcia szwajcarskich budow
niczych bibliotek. W ramach systemu „trópodziału” tworzyli oni proste i logiczne
rozwiązania funkcjonalne, a w wielu przypadkach brali pod uwagę możliwość czę
ściowej rozbudowy obiektów. Dbali też o krótką i nieskomplikowaną komunikację
wew nętrzną i umieszczanie na parterze najważniejszych elementów biblioteki
Szczególną uwagę przywiązywali do tego, że dział obsługi czytelnika powinien po
siadać uprzywilejowaną pozycję, powinien zawsze znajdować się na styku katalogu,
czytelni i magazynu, a więc w miejscu umożliwiającym pracownikom nadzór nad
wszystkimi osobami wchodzącymi i korzystającymi z biblioteki. Wymaganie to na
trwale weszło do zasad przestrzeganych przez projektantów. Obiekty wyróżniały się
wyraźnymi podziałami - często akcentowanymi w zewnętrznym wyglądzie - na zespo
ły czytelni,

katalogu, sali wystawowej, biur i pracowni oraz całkowicie wydzielony

magazyn, najczęściej w skrzydle o specjalnej konstrukcji.

39) „ M u zea i b ib lio tek i” - Jerzy W ierzbicki, str.27, rys.7

W ybrane przykłady bibliotek.

187

Typow ą realizację „szkoły szwajcarskiej" można przedstawić na przykładzie bi
blioteki kantonalnej w Lugano. Głównemu wejściu towarzyszył zespół szatni i sanita
riatów. Pierwszym, dostępnym dla wszystkich pomieszczeniem była salka wystawo
wa - świadczy to o docenianiu znaczenia prezentacji i swoistej „reklamy" kultury, a
przez to i własnej działalności. Centralny punkt obsługi czytelnika zlokalizowano
(dokładnie według wymienionej wyżej zasady) pomiędzy czytelnią katalogiem a ma
gazynem, w miejscu widocznym dla odwiedzających od momentu wejścia do obiektu
i pozwalającym pracownikom na wygląd do czytelni głównej, pomieszczenia katalogu
a nawet do salki wystawowej. W poziomie tym, między wejściem a ladą wypoży
czalni, znalazła się łatwo dostępna dla petentów grupa pomieszczeń biurowych. Na
piętrze biblioteki ulokowano małe, specjalistyczne czytelnie, posiadające niewielkie
księgozbiory podręczne. W drugim skrzydle budynku, o podyktowanych względami
ekonomicznymi niższych kondygnacjach, umieszczono magazyny i towarzyszące im
pracownie. W e wszystkich pomieszczeniach, także magazynowych, zapewniono
prawidłowe oświetlenie naturalne.40)
W ybitne miejsce w europejskim budownictwie bibliotecznym zajmuje Finlandia.
Rozwiązania wnętrz łączyły tu funkcje magazynu i czytelni, nawiązując do historycz
nych wzorców. Regały ustawiono pod ścianami sal, a zamiast nadmiernego rozwija
nia ich wysokości, stosowano półpoziomy obudowane półkami. Było to możliwe
dzięki niewielkim rozmiarom obiektów i skromnym księgozbiorom, które w nich umieszczano. Biblioteki te przeznaczone były bowiem dla potrzeb miast i ośrodków
akademickich, o małej liczbie mieszkańców czy studentów. Znam ienną cechą było
także troskliwe potraktowanie naturalnego oświetlenia - niezbędne w tamtejszym
klimacie. Konstrukcja i rozwiązania architektoniczne osiągnęły przy tym najwyższy
ówczesny poziom.
Pierwszym

obiektem zasługującym na szczególne uznanie była Biblioteka Pu

bliczna w Viipuri, oddana do użytku w 1935 roku. Zbudowano ją według konkurso
wego projektu Alvara Aalto z 1927 roku. Obiekt utworzony został z trzech intrygują
cych brył. Dwie, nieomal sześcienne, różniące się nieznacznie wysokością z pasami

40> „ M u zea i b ib lio te k i” - Jerzy W ierzb ick i, str. 31, rys. 18
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Rys.10. Biblioteka Kantonalna w Lugano
F ig .10. Canton Library in Lugano
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okien jedynie w przyziemiu, mieściły głównie sale biblioteki. Trzecia, niższa, rozcią
gnięta w planie i silnie przeszklona, stanowiła strefę pomocniczą. Tutaj znajdowało
się główne wejście, hol z szatnią i blokiem sanitarnym oraz słynna sala wykładowa z
fa lującą czynną akustycznie powierzchnią stropu, umożliwiającą dzięki wielokrotnym
odbiciom rozchodzenie się głosu w długiej i wąskiej przestrzeni. Górną kondygnację
zajmowały biura i pracownie biblioteczne, dolną zamknięte magazyny. Oba poziomy
dostępne były z holu poprzez klatkę schodow ą zawieszoną przy szklanej ściance.
O znaczeniu obiektu decydowało rozwiązanie głównej sali biblioteki. Niezwykle no
watorski był sposób oświetlenia tego wnętrza, stanowiącego jednocześnie czytelnię i
magazyn. Rozproszone i praktycznie nie dające cienia światło dzienne docierało tu
wyłącznie kulistymi świetlikami umieszczonymi w dachu. Zapewniono także równo
mierne oświetlenie sztuczne, a lampy zawieszone ponad szklanymi kopułkami topiły
przy okazji zakrywający je śnieg. Zróżnicowane poziomy głównej sali po raz pierwszy
wykorzystano dla rozwinięcia powierzchni regałów - były one

ustawione wzdłuż

ścian oraz dodatkowo wokół obniżenia komunikacyjnego. Jednoprzestrzenne w nę
trze zapewniało wygodne miejsca pracy, w kameralnych grupach rozmieszczonych
na trzech poziomach i rozdzielonych parawanami regałów. Śmiałym rozwiązaniem,
jak na okres międzywojenny, było bezpośrednie udostępnienie czytelnikom nie mai
trzeciej części zbiorów biblioteki. Często krytykowano natomiast nietypową lokaliza
cję wypożyczalni na piętrze. W ydłużało to drogę czytelnika, ale pozwalało pracowni
kom ograniać wzrokiem całą salę. Biblioteka posiadała również zdecydowanie wy
dzielone działy: prasowy i dziecięcy, dostępne wyłącznie od zewnątrz budynku, z
różnych jego stron.
Ten niepowtarzalny obiekt został zniszczony w czasie wojny fińsko-radzieckiej w
1940 roku.41)
Kolejna ciekawa biblioteka, zaprojektowana przez Alvara Aalto, została zbudo
wana w Rovaniemi jako centrum miejscowego ośrodka kultury, złożonego ponadto z
teatru, sali kongresowej i ratusza. Ze względu na lokalizację przy wydłużonym placu
umożliwiono wejście do budynku z dwóch kierunków. Hol główny powstał jednak w

41) „ A rc h ite k tu ra F in la n d ii” - M ieczy sław P ip rek , str. 35, rys. 214
„S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str. 180-183, rys.74
„M uzea i b ib lio tek i” - Jerzy W ierzbicki, str.2 7 , rys.9
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F ig.12. Public Library in Rovaniemi

191

R. Musialik

192

sąsiedztwie zespołu uzupełniającego działalność ośrodka kultury, złożonego z
przestrzeni muzealnej i sali wielofunkcyjnej. Główną salę

biblioteki założono na

planie wachlarza, w którego centrum znalazła się lada obsługi. W promieniście roz
łożonych wnętrzach lekko obniżone poziomy, otoczone parawanami regałów, utwo
rzyły strefy czytelniane, zapewniające kameralny nastrój i łatwy dostęp do pólek, na
których w układzie tematycznym znalazła się znaczna część księgozbioru. Właściwe
oświetlenie biblioteki i sali wielofunkcyjnej zapewniały rozbudowane świetliki, łapiące
górno-boczne światło, a w przestrzeniach komunikacyjnych liczne kopułki. Na parte
rze umieszczono także czytelnię dla dzieci, przy pomocniczym wejściu dla publicz
ności, oraz obszerne zaplecze biblioteki z biurami, pracowniami, rampą dostawczą i
m ieszkaniem dozorcy. Podziemie, bazujące na sztucznym oświetleniu, zajęły: dział
muzyczny, magazyn książek rzadko używanych oraz bogata kolekcja literatury i mu
zyki lapońskiej.42)
Alvar Aalto przeniósł swe wypracowane przez lata rozwiązania na teren USA,
projektując bibliotekę dla Benedictine College w Oregon. Budynek zlokalizowany
został na skarpie, a strefa wejściowa, wraz ze znajdującymi się po bokach salką
projekcyjno-odczytową i zapleczem służbowym, zajęły jednokondygnacyjną część
budynku ulokowaną w górze stoku. Na przedłużeniu osi holu założona została wachlarzowo ukształtowana bryła mieszcząca trzy kondygnacje czytelni i magazynów.
Dwie górne, udostępnione czytelnikom, połączone są poprzez półpoziom stanowią
cy także galerię na wysokiej ścianie regałów. Obszerny łukowy prześwit ponad n ią w
górnej kondygnacji, oddzielający strefę czytelnianą od holu, umożliwia wgląd w niż
szy poziom, a ulokowany nad nią świetlik zapewnia doświetlenie środkowej części
budynku. Zewnętrzna część „wachlarza” oświetlona jest pasmem wysoko umiesz
czonych okien, pod którymi miały znaleźć się regały. Pierwotne zagospodarowanie
głównych sal biblioteki było niezgodne z układem stref dobrze oświetlonych. Nastąpi
ło to wskutek starcia się fińskiego i amerykańskiego modelu blbliotek.43)
Przykładem

potwierdzającym

może być aneks

Centralnej

istnienie

Biblioteki

fińskiej szkoły projektowania bibliotek

Uniwersyteckiej w

Ą2> „ A rc h ite k tu ra F in la n d ii” - M ieczysław P ip rek , str. 35, ty s.2 1 8
43) N a p o d staw ie kopii z nieustalonego źró d ła

Helsinkach,

którego
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Rys.13. Biblioteka Benedictine College
F ig.13. Benedictine College Library
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projektantem był Einari Terasvirta. Obiekt powstał na życzenie federacji studentów,
która zapewniała mu wyposażenie ze środków własnych. Na głównym poziomie, wy
sokim parterze, umieszczono dział periodyków, katalogi i wypożyczalnię oraz prze
strzeń m agazynową o dwu poziomach, wokół których ustawiono dwa pierścienie ogólnie dostępnych regałów, zawierających wydzielone sekcje literatury specjalistycz
nej. W ysoką salę magazynu oświetlono łagodnym, rozproszonym światłem pocho
dzącym z czterech rzędów górnych świetlików. Piętro zajęła obszerna czytelnia dla
110 osób, z kilkoma kabinami do indywidualnej nauki. Do dyspozycji studentów od
dano także salon muzyczny, palarnię i księgarnię. Magazyn książek rezerwowych,
głównie podręczników, wypełniający dwie dolne kondygnacje, połączono dźwigami z
w ypożyczalnią i czytelnią. W przyziemiu znalazły się ponadto pomieszczenia admi
nistracji, pracownie biblioteczne z niezależnym wejściem, hol szatniowy biblioteki i
mieszkanie dozorcy.44)
II wojna światowa i spowodowane zniszczenia wstrzymały rozwój budownictwa
bibliotecznego. Na terenie centralnej Europy pierwsze wznoszone lub odbudowywa
ne obiekty powstawały najczęściej w pośpiechu w celu ratowania rozproszonych i
pozbawionych należytej opieki księgozbiorów. Były to budynki tradycyjne, oparte na
zasadzie „trójpodziału”, rodem z XIX wieku, przeważnie wzorowane na rozwiąza
niach szwajcarskich minionego okresu. Idea XX wieku, zwana „uniwersalizmem”, z
trudem torowała sobie drogę. Oba kierunki ścierały się doprowadzając do powsta
wania, obok wielu rozwiązań kompromisowych, realizacji całowicie zgodnych ze
znanymi teoriami.
Jednym z pierwszych, ciekawszych obiektów była Biblioteka Miejska i Krajowa w
Dortmundzie, wzniesiona w miejscu starej, zburzonej przez działania wojenne. Nie
wielka działka i rozbudowany program, mający doraźnie zaspokoić potrzeby sze
ściuset tysięcy mieszkańców, doprowadziły do powstania wielokondygnacyjnego
budynku. Dwa

podziemne pozbawione światła dziennego poziomy wypełniono u-

rządzeniam i technicznymi i niedostępnymi, zwartymi magazynami. Trzy kondygna
cje, począwszy od parteru, przeznaczone na czytelnie, katalogi i wypożyczalnię

„ L ’a rc h ite c tu re F ra n ę a ise ” n r 251-252 - „ B ib lio th eąu es” , str.2 5
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Rys.14. Aneks Biblioteki Uniwersyteckiej w Helsinkach
Fig. 14 A n n e x o f the University Library in Helsinki
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Rys.15. Biblioteka Miejska i Krajowa w Dortmundzie
Fig.15. Municipal and State Library in Dortmund
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atrakcyjnie rozbudowano, w kierunku wnętrza działki, aneksami czytelni, salką kon
certową i dużym audytorium. W yraźne było tutaj dążenie do zapewnienia dogod
nych warunków pracy poprzez tworzenie niewielkich grup stolików swobodnie roz
mieszczonych między regałami z podręcznym księgozbiorem. Możliwe były także
pewne zmiany zagospodarowania, jednak w niewielkiej i ściśle określonej prze
strzeni. G órną część budynku podzielono pionową płaszczyzną i wypełniono w po
łowie pięcioma kondygnacjami czytelni specjalistycznych i salek seminaryjnych, w
połowie siedmioma poziomami bezokiennych magazynów o ekonomicznej mniejszej
wysokości. W skrzydle, nad wysokim podcieniem, zgromadzono większość pomiesz
czeń administracyjnych i biurowych. Bezsprzeczną zaletą obiektu jest zapewnienie
doskonałego naturalnego oświetlenia wszystkim miejscom pracy, dla czytelników i
bibliotekarzy, dzięki zastosowaniu wąskich traktów. Znaczna wysokość budynku wy
wołała natomiast niekorzystne zagęszczenie środków pionowego transportu: scho
dów, dźwigów osobowych i towarowych, przenośników pneumatycznych.45)
Bibliotekę Uniwersytecką typową dla ówczesnej

Europy wzniesiono w Bonn.

Szkieletowa konstrukcja zezwalała na wszelkie zmiany zagospodarowania wnętrz,
ale układ wielotraktowy, o znacznych rozpiętościach przekryć, zapewniał naturalne
oświetlenie tylko na obrzeżach kondygnacji. W obiekt ten wpisano jednak tradycyj
ny, choć konsekwentny i przejrzysty układ funkcjonalny, oparty na „trójpodziale”.
Parter, stanowiący górny, o rozrzedzonej konstrukcji, poziom zasadniczej części bu
dynku oddano w całości czytelnikom i podzielono na strefy: wejściowo-socjalną inform acyjno-kontrolną i największą - czytelnianą zlokalizowaną wokół atrium, mają
cego poprawić warunki oświetlenia. Trudno jednak obyć się bez dodatkowego
sztucznego oświetlenia, czy mówić o kameralnych warunkach pracy. Obszerne ma
gazyny, dostępne wyłącznie dla pracowników, umieszczono w trzech dolnych skąpo
oświetlonych kondygnacjach. Pracownie biblioteczne i pomieszczenia socjalne pra
cowników zaprojektowano na piętrze niewielkiej nadbudówki, której drugie piętro
mieści wydzielone czytelnie zbiorów specjalnych i bufet.46)

45) „M uzea i bib lio tek i” - Jerzy W ierzbicki, str. 32, rys.21
„ L ’a rc h ite ctu re F ra n ç a ise ” n r 2 5 1 -2 5 2 - „ B ib lio th èq u es, str.56
46) „ S k a rb n ic e w iedzy” - Z b ig n iew C u d n ik , str. 121-124, rys.59
„ L ’a rc h ite ctu re F ran ç a ise ” n r 251-252 - „ B ib lio th èq u es” , str.7 7 -8 0
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Rys.16. Biblioteka Uniwersytecka w Bonn
Fig.16. University Library in Bonn
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Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka we Frankfurcie również łączyła współczes
ną technologię i tradycyjne zagospodarowanie. Obiekt składa się z dwóch zasadni
czych brył. W pierwszej, przy ulicy, na parterze znalazła się część wejściowa z sal
kami wystawowymi i dział informacyjny. Ponad nimi ulokowano pomieszczenia ad
ministracji a w podziemiu urządzenia techniczne. Na przedłużeniu osi wejścia, w
przestronnym łączniku, zgromadzono katalogi i księgozbiór informacji bibliotecznej.
W ypożyczalnię z punktem kontroli umieszczono na styku z głównym, cofniętym bu
dynkiem, zawierającym trzy podziemne kondygnacje magazynowe i cztery poziomy
czytelni sąsiadujących z magazynami o dwukrotnie zagęszczonych poziomach.
Konstrukcja szkieletowa, z nielicznymi stałymi pionami komunikacyjnymi, pozwalać
powinna na elastyczne kształtowanie wnętrz. Możliwości tych jednak nie w ykorzy
stano, tworząc wielkie, nie najlepiej oświetlone czytelnie ze skromnym ogolnie do
stępnym księgozbiorem i zamknięte magazyny z nielicznymi miejscami pracy pod
kontrolą obsługi.47)
W obu przedstawionych bibliotekach (Bonni Frankfurt) zastosowano modularne,
uniwersalne rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne, które pozwalają do dziś na
zmiany, nie przystających do nich, tradycyjnych układów funkcjonalnych. Pozosta
wienie w niedostępnych magazynach związanych z wypożyczalnią 30% do 40%
zbiorów - głównie podręczników i skryptów - byłoby uzasadnione w tych akadem ic
kich bibliotekach. Możliwe jest jednak dopuszczenie czytelników do swobodnego
korzystania z większości zbiorów przez wprowadzenie ich na wszystkie kondygna
cje, w naturalnie oświetlonych zewnętrznych strefach. Przemieszanie kameralnych
zespołów stolików i grup regałów zawierających rzeczowo uporządkowane tomy tak
że poprawiłoby warunki pracy. Modyfikacje te

wymagałyby jedynie korekt układu

komunikacji i rezygnacji z przyzwyczajeń bibliotękarzy do „ochrony” zbiorów przed
czytelnikiem.
W W ielkiej Brytanii, w śródmieściu niewielkiego miasta Luton, wzniesiono Cen
tralną Bibliotekę dla 110000 mieszkańców. W celu pełnego wykorzystania drogiego
tutaj terenu część parteru przeznaczono na sklepy.

Na pozostałej powierzchni u-

mieszczono strefę kontrolno-informacyjną biblioteki, dział dziecięcy z fantazyjnie

41) „ L ’a rc h ite ctu re F ra n ę a ise ” n r 251-252 - „B ib lio th e ąu c s” , str.3 2
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Rys.17. Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka we Frankfurcie
Fig.17. National and University Library in Frankfurt
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Rys.18. Biblioteka Centralna w Luton
Fig.18. Central Library In Luton
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ukształtowaną salką teatrzyku oraz rampę gospodarczą. Trzy piętra zajmowały czy
telnie z obszernym ogólnie dostępnym księgozbiorem, liczne niezależne działy, np.
prasy, czasopism, muzyczny oraz pomieszczenia służbowe i w pozbawionej światła
strefie małe niedostępne magazyny. Czwarte piętro tworzył kompleks złożony z sali
konferencyjnej, sali widowiskowej na 240 miejsc i pokoików seminaryjnych. Komuni
kację pionow ą zapewniały przede wszystkim dźwigi - publiczne i służbowe. Obiekt
zasługiwał na uznanie ze względu na ciekawe dostosowanie się do istniejącego
miejskiego centrum, racjonalną konstrukcję, zapewniającą elastyczną aranżację oraz
zapewnienie czytelnikom swobodnego dostępu do większości zbiorów. Drobną wadą
układu była konieczność sztucznego doświetlania centralnych części kondygnacji,
mimo to większość miejsc pracy, publicznych i służbowych, posiadała właściwe oświetlenie naturalne.48'
Jedną z najpełniejszych realizacji modelu „uniwersalnego” w Europie stała się
wielka Biblioteka Uniwersytecka w Edynburgu Zastosowano w niej układ funkcjonal
ny i konstrukcję wzorowaną na typowych rozwiązaniach stosowanych w USA. Jedy
nymi niezmiennymi elementami prostokątnych kondygnacji budynku, o stałej

nie

wielkiej wysokości, była równomierna siatka słupów i trzy piony, zawierające: sanita
riaty, szyby instalacyjne, komunikację w postaci dźwigów osobowych, towarowych i
ewakuacyjne klatki schodowe. Piony te na środkowych poziomach były rozszerzone
w wewnętrzne pasmo zamkniętych pomieszczeń, o różnym przeznaczeniu, dzielące
kondygnacje na dwie strefy. Zagospodarowanie obiektu jest proste, a przyjęte roz
wiązanie konstrukcji dopuszcza daleko posunięte zmiany. Na parterze w dwukondy
gnacyjnym holu umieszczono główny punkt obsługi czytelnika, katalogi i reprezenta
cyjną klatkę schodow ą prowadzącą do wielkich czytelni na pierwszym i drugim pię
trze. W aneksie wysokiego holu, w pobliżu strefy wejściowej, umieszczono salę wy
stawową. Największą powierzchnię na parterze zajmuje dział gromadzenia i opraco
wywania zbiorów oraz biura biblioteki. Pomiędzy tą służbową strefą a holem znalazły
się stosunkowo małe czytelnie encyklopedii, słowników, cennych książek i czaso
pism. Sześć pięter budynku wypełniono czytelniami stopniowo przechodzącymi w

48> „ L ’a rc h ile ctu re F ra n ę a isc ” n r 251-252 - „B ibliothequcs” , str.54
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Rys.19. Biblioteka Uniwersytecka w Edynburgu
Fig.19. University Library in Edinburgh
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magazyny. W obiekcie zastosowano trzy formy udostępniania zbiorów, poza trady
cyjnym wypożyczaniem na podstawie katalogu. W czytelniach parteru i pierwszego
piętra umieszczono regały z podstawową literaturą bezpośrednio przy miejscach
pracy, między stolikami. Na drugim piętrze, ogromna czytelnia sąsiaduje, poprzez
strefę komunikacji i pomieszczeń pomocniczych, z łatwodostępnym magazynem,
zawierającym bogatszy księgozbiór. Kolejne piętra wypełniły wielkie magazyny, na
obrzeżu których w oświetlonej strefie znalazły się pojedyncze miejsca pracy i kabinki
dla najbardziej wymagających czytelników. W obiekcie tym zrezygnowano, z typo
wego dla bibliotek uniwersyteckich, wydzielania czytelni pracownikom nauki - po
dział ten dokonuje się samoistnie. Wszyscy podążają w górę w poszukiwaniu inte
resującej literatury, a studenci znajdują wystarczające im pozycje na niższych kon
dygnacjach. W podziemiach, w części naturalnie oświetlonej dzięki uskokowi terenu,
zlokalizowano: zespół przyjmowania dostaw, ekspedycji, introligatornię, pracownie
biblioteczne, pomieszczenia socjalne, a w ciemnych strefach niewielkie magazyny
książek i pomieszczenia techniczne. Tutaj znalazła się także szatnia dla publicznoś
ci, połączona z sienią pomocniczymi schodami. Jedyną w adą obiektu, również prze
ję tą z USA, było niewystarczające oświetlenie, zwłaszcza w czytelniach trzech dol
nych kondygnacji. W ątpliwości wzbudzała także lokalizacja na zbyt małej działce.
Spokojna bryła biblioteki akcentowała

poziome podziały wąskimi pasmami galerii

otaczających piętra, podcieniem parteru i uskokiem ostatniej kondygnacji, jednak jej
ogromne gabaryty rozsadzały i przytłaczały starszą częściowo historyczną zabudo
wę.49’
Polskie budownictwo biblioteczne rozwijało się powoli i nie należało do światowej
czołówki. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie międzywojennym, wzory czerpa
no z uznawanych wówczas za doskonałe rozwiązań „szkoły szwajcarskiej”, opartych
na tradycyjnym „trójpodziale”.
Typowym przykładem mogła być biblioteka miejska w Łodzi. Ciekawa była lokali
zacja obiektu - dla ochrony przed hałasem przesunięto go w głąb działki, pozostawia
jąc na rogu ulic skwer ze starymi drzewami. Wejście usytuowano w podcieniu sta
nowiącym zakończenie pierzei ulicznej. Kręte schody umożliwiały dojście do po

49) „Skarbnice wiedzy” - Zbigniew Cudnik, str. 192-198, rys.78
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mieszczeń biurowych i służbowych na piętrach, a długi korytarz, otwarty przeszkle
niem na zieleń, prowadził do wypożyczalni. Stanowiła ona centrum układu i otoczona
była: salą katalogu, dwoma czytelniami w przestronnych parterowych halach oraz
skrzydłem magazynowym o siedmiu niskich kondygnacjach. Możliwy był także rozwój
obiektu przez dodawanie kolejnych przęseł czytelni i magazynu. W czasie wojny
władze niemieckie przebudowały bibliotekę, zmieniając jej wygląd zewnętrzny. W
1958 roku podjęto próbę przywrócenia dawnego stanu i rozbudowy obiektu. Zaled
wie 20 lat po oddaniu do użytku wzrastające potrzeby wymusiły powiększenie stare
go budynku do zapewnionych w pierwotnym projekcie granic i dodatkowo wybudo
wanie nowego pawilonu magazynowego, co łącznie dało dwukrotny wzrost kubatury.50)
Rozwój nowoczesnego budownictwa bibliotecznego w

Polsce zapoczątkowało

wzniesienie w 1939 roku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie według projektu prof.
Krzyżanowskiego. O pionierskim charakterze decydowała konstrukcja zapropono
wana przez prof. Bryłę. W całym budynku zastosowano jednakowej nośności żelbe
towe stropy. Były one wsparte na stalowych, spawanych slupach o pustych w nę
trzach, przeznaczonych na prowadzenie pionowych kanałów wentylacyjnych. Roz
wiązanie systemu wentylacji, mimo Iż nigdy nie zostało wykorzystane, wyprzedziło
pierwszą tego typu realizację w USA w Hardin-Simmonus Uniwersity Library z 1949
roku. Nowatorskie było także umożliwienie różnych wariantów aranżacji. Regały, lek
ko przymocowane do belek stropowych i słupów, nie stanowiły konstrukcji nośnej, a
więc mogły być łatwo usunięte. Tworzyły się wtedy rozległe choć niskie, wolne po
ziomy, przegrodzone jedynie zdwojonym szeregiem smukłych słupów. Mogły one być
wykorzystywane na dodatkowe czytelnie i pracownie, podobnie jak w aneksie Biblio
teki Kongresu USA w W aszyngtonie z 1935 roku. Ta właściwość obiektu również nie
doczekała się wykorzystania, bowiem już w latach pięćdziesiątych okazał się on za
mały. Podjęto więc próby w dwu etapach: powiększając istniejący budynek, potem
projektując nowy, współczesny gmach. Łącznie kubatura wzrosnąć miała o 60%.S1)

50> „Muzea i biblioteki” - Jerzy W ierzbicki, str. 31-33, rys.19,29
51) „Skarbnice wiedzy” - Zbigniew Cudnik, str. 54-55, rys.49
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Rys.20. Biblioteka Miejska w Łodzi
Fig.20. Municipal Library in Łódź
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Rys.21. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Fig.21. Jagiellonian Library in Cracow
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Pierwszym, wzniesionym po wojnie obiektem, uwzględniającym współczesne za
sady projektowania, była Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako
wie.

Konstrukcję czterokondygnacyjnego budynku oparto no module 6 x 6 m, a

wszystkie piony komunikacyjne, instalacyjne oraz pomieszczenia sanitarne zbloko
wano w trzech grupach. Było to typowe „uniwersalne” rozwiązanie, umożliwiające
dowolne kształtowanie wnętrz. Przyjęto jednak tradycyjne zagospodarowanie, opar
te na zdecydowanym oddzieleniu czytelników od półek z książkami. Mgazyny zloka
lizowano w wewnętrznych, słabo oświetlonych strefach pięter i w przyziemiu przy
podjeździe gospodarczym. Pomieszczenia, o zróżnicowanej wielkości, przeznaczo
ne na czytelnie i pracownie służbowe, znalazły się w dobrze oświetlonej skrajnej
strefie budynku. Zaletą zastosowanego układu funkcjonalnego była prosta komuni
kacja między rampą rozładunkową działem opracowania zbiorów, magazynami a
wypożyczalnią. Charakterystyczną cechą powtarzaną w wielu bibliotekach akade
mickich, była podwójna dostępność obiektu, w parterze z zewnątrz hol wejściowy I
na piętrze przeszklonym łącznikiem z innych budynków uniwersytetu.52)
Obiektem pełniej odpowiadającym współczesnym wymaganiom była oddana do
użytku w 1973 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu w Toruniu. Zastosowano tu bar
dzo prostą konstrukcję zasadniczej bryły budynku. Wszystkie stropy posiadały noś
ność 500 kg/m2 i wsparte były na słupach rozmieszczonych w stu polach kwadrato
wej siatki o module 6 m, zakłóconej jedynie czterema pionami komunikacyjno-sanitarnymi. Rozwiązanie to pozwalało na dowolne i zmienne aranżowanie wnętrz. Hol
budynku z zespołem portierni, szatni i sanitariatów oraz przyległą salą projekcyjnowykładową tworzył niski pawilon wejściowy, połączony schodami z głównym budyn
kiem. W niskim parterze znajdującym się kilka stopni poniżej holu, w niewielkiej czę
ści udostępnionej publiczności, zlokalizowano czytelnię prasy, kiosk i bufet - po
mieszczenia uzupełniające działalność biblioteki. Przeważającą część tego poziomu
zajęły magazyny książek otoczone biurami, pomieszczeniami socjalnymi, pracow
niami bibliotecznymi, powiązanymi z ram pą dostawczą. Tutaj odbywało się przyjmo
wanie i opracowywanie książek, zanim trafiły do głównego magazynu w podziemiu

S2) „Skarbnice wiedzy” - Zbigniew Cudnik, str. 211-217, rys.82
„L ’architecture Française” nr 251-252 - „Bibliothèques”, str. 98-99
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Rys.22. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Fig.22. Main Library of the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow
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■
Rys.23. Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fig.23. Main Library of the Mikołaj Kopernik University in Toruń
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lub na półki w czytelniach. Wypożyczalnia i towarzyszące jej podręczne magazyny
wypełniły środkową część wysokiego parteru. Dobrze oświetlony pas w strefie pu
blicznej zajęły katalogi, a poza nią dalsze pomieszczenia służbowe. Dwa piętra utworzyły zespoły czytelni o różnorodnym profilu - często z wolnym dostępem do pół
ek, zbiory specjalne, pokoje do pracy indywidualnej i seminaryjne. Niedostateczne
oświetlenie wewnętrznych części kondygnacji próbowano poprawić tworząc w obrę
bie pięter przeszkolone patio i zwiększając wysokość największych czytelni. Problem
oświetlenia nie został jednak w pełni rozwiązany, podobnie jak w większości współ
czesnych bibliotek opartych na zasadach „uniwersalizm u”, które wymuszają tworze
nie zwartych brył budynków. Uzyskano jednak poprawny układ funkcjonalny o krót
kich i prostych drogach przemieszczania się książki, czytelnika i bibliotekarza, a
przede wszystkim zapewniono możliwość dokonywania zmian tego układu.53)
Jednym z podstawowych kryteriów ocen budynków bibliotecznych, niezależnie od
zastosowanego układu funkcjonalnego, jest kwestia

właściwego oświetlenia - nie

dostateczne podlegało krytyce w wielu zaprezentowanych powyżej przykładach.
Ciekawe zatem może być przedstawienie obiektów budowlanych w strefie pod
zwrotnikowej, gdzie problemem, z jakim borykają się projektanci, jest nadmiar pro
mieni słonecznych.
W 1959 roku oddano do użytku niew ielką Bibliotekę Główną Uniwersytetu w
Kampali - późniejszej stolicy niepodległej Ugandy. Prosta, szkieletowa konstrukcja
tego niewielkiego budynku dawała pełne możliwości swobodnego i elastycznego
kształtowania wnętrz, a jedynymi stałymi elementami rzutów były klatki schodowe,
winda towarowa i środkowy dziedziniec. W przyziemiu, chronionym przed słońcem,
wysuniętym wspornikiem stropu, umieszczone zostały pracownie biblioteczne, ma
gazyny o ograniczonej dostępności i pomieszczenia socjalne.

Dwie górne kondyg

nacje w większości przeznaczono dla publiczności. Znacznej wielkości otwory w
stropie między tymi piętrami - pierwszy wypełniony wachlarzowymi schodami, będą
cymi podstawową komunikacją dla publiczności, drugi przeszklony, stanowiący patio
z zielenią - stworzyły wrażenie jednoprzestrzenności. W celu ochrony wnętrza przed

53) „Skarbnice wiedzy” - Zbigniew Cudnik, str.217-221, rys.83
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Rys.24. Biblioteka Główna Uniwersytetu Makerere w Kampala
Fig 24. Main Library o f the Makerere University in Kampala
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nadmiernym nasłonecznieniem zawieszono na zewnętrznych wąskich galeriach rzę
dy kwadratowych ekranów, zasłaniających nawet do 80% powierzchni przeszkolo
nych ścian budynku. Miejsca pracy znalazły się zatem w dobrze, lecz łagodnie oswietlonej strefie. Pasmowe ustawienie stolików i regałów umożliwiło czytelnikom
swobodny dostęp do ponad połowy zbiorów biblioteki, ale sztywność tego układu,
zwłaszcza na ostatnim poziomie, nie zapewniała kameralnych warunków pracy i w y
w oływać mogła niekorzystne wrażenie monotonii. Zalety zastosowanej modularnej
konstrukcji nie zostały więc w pełni wykorzystane, a mimo to obiekt należy do nurtu
postępowego.54>
Tradycyjne tendencje przeważyły w zbudowanej przy wsparciu Francji Centralnej
Bibliotece

w

Dakarze.

Układ

funkcjonalny tego

obiektu

oparto

na

czystym

„trójpodziale” , a konsekwencja projektantów doprowadziła do powstania jednego z
najbardziej klarownych rozwiązań w tym nurcie. Zamknięte magazyny umieszczono
w centralnie usytuowanej części budynku, pozbawionej okien dla ochrony zbiorów
przed płowieniem. Pozostałą jednopoziomową część, o zdwojonej wewnętrznej w y
sokości, uniesiono na słupach ponad teren, dla odpowiedniego chłodzenia i w enty
lacji budynku i jego otoczenia. Wszystkim pomieszczeniom zapewniono tutaj natu
ralne oświetlenie, z tym że przy oknach zamontowano ruchome, pionowe osłony
przeciwsłoneczne. Zaplecze administracyjne i pracownie biblioteczne utworzyły
zw artą grupę przylegającą do magazynu i sąsiadującą z czytelniami profesorskimi.
Z przeciwnej strony znalazły się katalogi z punktem informacyjno-kontrolnym w stre
fie wejściowej, czytelnie czasopism i dwie obszerne sale, okalające dziedziniec, słu
żące studentom. Wejście na główny poziom zapewniały zewnętrzne nie osłonięte
schody.55)
Dyskusje bibliotekarzy i architektów o przyszłości bibliotek, toczące się w dwu
dziestym wieku, udowodniły wyższość systemu „uniwersalnego” . Nie dały one jednak
jednoznacznych

wskazówek i nie określiły modelu idealnej biblioteki.

51) „ S k a rb n ic e w ied zy ” - Z b ig n iew C u d n ik , str.276-279, iys.98
„ L ’a rc h ite c tu re F r a n ç a is e ” n r 25 1 -2 5 2 - „B ibliothèques” , str.29
55) „ L ’arc h ite c tu re F r a n ç a is e ” n r 25 1 -2 5 2 - „B ibliothèques” , str.17
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Rys.25. Centralna Biblioteka Uniwersytetu w Dakarze
Fig.25. Central Library of the University in Dakar
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postęp technologii gromadzenia i przekazywania informacji, zapoczątkowany zasto
sowaniem mikrofilmów i taśm magnetofonowych, skłaniał do poszukiwania nowych
kierunków rozwoju bibliotek.
W 1965 roku znamienne wnioski sformułował C. Currie twierdząc, że nie ma
*

m ożliwości prawidłowego zaplanowania biblioteki. Jako powód podawał przewidy
w an ą zmianę technologii pzekazywania treści, rozważając próby zastąpienia książek
przez mikrofilmy, audioformy, taśmy magnetofonowe, czyli ówczesne nowości środ
ków

magazynowania

i przekazywania

informacji.

Sugerował,

by

projektować

„biblioteki bezplanowe’’, zezwalające na najszerzej pojmowane modyfikacje zago
spodarowania wnętrz, a nawet zmiany przeznaczenia budynków. Nie dał jednak
konkretnych zaleceń, programów, przewidując możliwość całkowitej zmiany techno
logii i organizacji działania bibliotek.561
Rozbudowany system bibliotek i archiwów

gromadzących całokształt

wiedzy

ludzkiej w postaci druków, składający się z ogromnych bibliotek, mieszczących kilka
do kilkunastu milionów tomów w budynkach o powierzchniach kilkudziesięciu tysię
cy metrów kwadratowych, posiadających miejsca dla tysięcy czytelników, zaczął od
lat siedem dziesiątych przeżywać zalew informacji. W niektórych dziedzinach nauki
następowało nawet podwojenie zasobów w ciągu roku. W efekcie tradycyjne biblio
teki mimo swej wielkości mogły i do dzisiaj mogą pom ieścić zaledwie fragmenty w ie
dzy najczęściej w wybranych dziedzinach, a przy tym część ich zasobów staje się
dostępna tylko na miejscu lub w ogóle nie podlega udostępnianiu jako zbyt cenna.
Korzystanie z zasadniczych księgozbiorów także nastręcza trudności wobec ko
nieczności dotarcia do samej biblioteki,

położonej często daleko od miejsca pracy

lub zamieszkania jak i poszukiwania potrzebnej wiadomości w zgromadzonych za
sobach. Przyczyną tych niedogodności jest forma zapisu, magazynowania i przeka
zywania informacji - druki, książki, czasopisma. Niekorzystny stosunek ich objętości i
m asy do ilości zawartej treści powoduje bowiem w zrost przestrzeni i obciążeń maga
zynów, utrudnia transport wewnątrz bibliotek i poza nimi. Problemem staje się także
pow ielenie cennych pozycji lub likwidacja zbędnych egzemplarzy - konieczne jest

56) „Skarbnice wiedzy” - Zbigniew Cudnik, str. 59-60
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wytworzenie, potem fizyczna likwidacja całej książki. Podobnych problemów przy
sparza korzystanie z zasobów fonotek, filmotek, muzeów, archiwów instytucji pu
blicznych.
W ostatnich kilkunastu latach nastąpił niebywały rozwój technik informacyjnych i
telekomunikacyjnych, wyrażający się głównie powstaniem, niezwykle szybkim rozwo
jem i upowszechnieniem klasy komputerów osobistych. Stały się one dla wielu ludzi
niezbędnym narzędziem pracy, mogącym przyjąć, przechować i przetworzyć według
zasad określonych programami każdą informację w postaci zapisu cyfrowego. Sys
temy komputerowe zdolne są do przejęcia roli nośników wszelkich informacji. Pozy
cja książek i druków jako podstawowych nośników informacji, zwłaszcza gospodar
czej, naukowej czy dydaktycznej została utracona. Można więc spodziewać się istot
nych zmian funkcjonowania bibliotek, a w konsekwencji innych wymagań odnośnie
do przeznaczonych dla nich budynków. W obiektach budowlanych w ostatniej deka
dzie zmiany powinny już się zaznaczyć.
W 1985 roku oddana została do użytku Teologiczna Biblioteka w Berkeley. Nie
jest ona jednak obiektem w pełni nowoczesnym, powstawała bowiem kilkanaście lat.
W 1972 roku zlecenie na wykonanie projektu otrzymał Luis Kahn z Filadelfii - nie
powtarzalny przedstawiciel nurtu, zwanego „brutalizmem”. Gotowy do realizacji pro
jekt przedstawił przed śm iercią w 1974 roku, wyznaczając także kontynuatorów dal
szych prac. Na skutek lokalnych protestów, związanych z funkcjonowaniem sieci
dróg wokół obiektu, pozwolenie na budowę zostało cofnięte. W 1981 roku wznowio
no prace, ale projekt wymagał już zmian. Powiększono magazyny książek kosztem
podziemnych parkingów, zmieniono system konstrukcyjny. Zamiast czterech głów
nych, masywnych podpór o kwadratowym przekroju zastosowano rzędy słupów.
Charakterystyczne dla Kahna wielkie trójkątne otwory okienne zastąpiono central
nym świetlikiem o formie piramidki. Powiększeniu do ponad 13 m uległa wysokość
centralnego holu. Obiekt utrzymany jest jednak w duchu projektów Kahna.
typowa dla niego forma budynku - schodkowa piramida,

Ocalała

a detale i materiały,

zwłaszcza przemieszanie betonu i drewna, stanowią transformację wczesnych jego
prac. Pod względem funkcjonalnym biblioteka nie wnosi nic nowego do wypracowa
nego w USA modelu. Natomiast na uwagę zasługuje nowatorskie potraktowanie re-

4 f&
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Rys.26. Biblioteka Teologiczna w Berkeley
Fig.26. Theological Library in Berkeley
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lacji obiekt - otoczenie. Zewnętrznie, dzięki częściowemu zagłębieniu w ziemię i uskokowej form ie porośniętej zielenią obiekt wtapia się w środowisko; wewnętrzne
przestrzenie w większości mają zapewnione naturalne oświetlenie i stały kontakt z
przyrodą w postaci drzewek na tarasach.57)
Jednym z ciekawszych obiektów ostatnich lat jest Biblioteka Uniwersytecka w
Eichstätt, zbudowana według nagrodzonego w konkursie z 1980 roku projektu biura
Behnischa. Zwycięstwo swe twórcy zawdzięczają „doskonałemu wpisaniu efektownej
formy obiektu w krajobraz doliny rzecznej", a także „interesującym zależnościom
stref pracy i magazynowania". Budynek tworzy cztery przenikające się bryły o róż
nym przeznaczeniu. Centralna, jednoprzestrzenna, wachlarzowato rozłożona w kie
runku rozlewiska rzeki, pełni funkcję zasadniczej części biblioteki. Pozostałe o pro
stych promieniście rozchodzących się rzutach, zawierające pewną ilość zamkniętych
pomieszczeń, stanowią działy: historyczno-społeczny, literacko-lingwistyczny oraz
laboratorium językowe Wszystkie bryły stykają się w dużym holu, który mimo aku
stycznego i klimatycznego podziału przechodzi optycznie w salę głównej czytelni.
Takie usytuowanie strefy wejściowej zapewnia doskonałą orientację w całej bibliote
ce oraz możliwość wglądu do różnych działów i na różne poziomy. Ta nadmierna
„przejrzystość” obiektu, będąca przyczyną licznych krytyk, wynikała po części z nie
pełnego wykorzystania powierzchni magazynowych i skromnego zapełnienia rega
łów istniejących w chwili oddania go do użytku. Po zgromadzeniu przewidywanej
ilości zbiorów nastąpi optyczny podział wnętrz, tworzący kameralne aneksy do pra
cy w bezpośrednim sąsiedztwie księgozbioru. W głównej hali stworzono także miej
sca do pracy indywidualnej w formie grup kabinek na antresolach zawieszonych przy
przeszkleniach. Ekspresyjna i bardzo dynamiczna forma rzutu oraz bogactwo form i
środków tworzących wnętrze, znamienne dla twórców obdarzonych wielką fantazją
wywołują jednak chaos i uczucie niepokoju, co może zakłócać koncentrację czytel
nika.

Obiekt wyposażono także w magazyn mieszczący głównie podręczniki, po

wiązany z w ypożyczalnią pomieszczeniami konserwacji i opracowywania zbiorów
oraz podjazdem gospodarczym. Nieomal pełne przeszklenie ścian zewnętrznych,
wielkie świetliki w dachach, smukłe elementy konstrukcji i znaczna perforacja stro-

57) „T h e o lo g isch e B ib lio th ek in B erkeley, U SA ” - „B aum eister” 5/1 9 8 9 , sir 36-39
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Rys.27. Biblioteka Uniwersytecka w Eichstätt - konkurs
Fig.27. University Library in Eichstätt - contest
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Rys.28. Biblioteka Uniwersytecka w Eichstätt - konkurs
Fig.28. University Library in Eichstätt - contest
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zapewniają doskonałe oświetlenie całego budynku. Granica między w e

w nętrzną i zewnętrzną przestrzenią obiektu jest tak ulotna, że zapewnia jakość z
naturą - krajobraz pozornie wnika do wnętrz. Zewnętrzny wygląd posiada dwie war
stwy: pierwszą o silnej formie stanowi znacznie wysunięta i ekspresyjnie ukształto
wana powierzchnia dachu, o delikatnej jednak konstrukcji wspartej na smukłych słu
pach; drugą cofniętą stanowią ukryte w cieniu podziały szklanych ścian, drobny ra
ster żaluzji oraz zwiewny system blend przeciwsłonecznych.58)
O niepowtarzalności biblioteki w Eichstätt decydują swobodna forma architekto
niczna, wywołana wielką fantazją twórcy i nietypowa lokalizacja w otwartym terenie.
Układ funkcjonalny, zapewniający kontakt czytelnika z książką i przejrzystość zało
żenia, jest w pełni poprawny, ale praktycznie nie wnosi nic nowego. Obiekt trudno
też nazwać obiektem uniwersalnym. Głębsze przeobrażenia układu byłyby kosztow
ne, a co gorsze - destrukcyjne dla uroku architektury Behnischa.
Biblioteka miejska w Kuhmo,

będąca wynikiem konkursu ogłoszonego w 1984

roku, jest kolejnym obiektem zbudowanym w otwartej przestrzeni - nad jeziorem,
wśród pięknego krajobrazu środkowej Finlandii. Tworzą go przenikające się bryły o
rozmaitych kształtach i gabarytach, wynikających z funkcji, którym zostały przezna
czone. O sią kompozycji jest arkada przebiegająca przez cały budynek. Na zewnątrz
stanowi ona naprowadzający akcent wejściowy, a we wnętrzu rozdziela symbolicznie
strefę publiczną od służbowej. Nachylone krawędzie dachów i arkady wywołują złu
dzenia optyczne z pogranicza sztucznej perspektywy. Silnie oddziałuje także, nawią
zujący do postmodernizmu, bogaty detal z drewna i betonu. Zaskakujące są formy
zwieńczeń słupów, podpór belek stropowych, czy niezwykle sugestywnie przebijają
cych dach świetlików. Pod względem plastycznym obiekt uznać można za bardzo
ciekawy. Układ funkcjonalny jest całowicie poprawny, a zaprezentowana aranżacja
w nętrz daleko odbiega od rozwiązań stosowanych dawniej w Finlandii. Istnieje za to
możliwość dokonywania zmian zagospodarowania części publicznej, są przestrzenie
do indywidualnego kształtowania przez czytelników. Obiekt wskazuje na kres
przedstawionej wcześniej „fińskiej szkoły projektowania bibliotek”.59'

58) „ U n iversilsb ib lio th ck in E ic h s tä tt” - „ B au m eister” 2/1 9 8 8 , sir. 25-31
„ B ib lio teca d e ll’U n iv ersit catto lica di E ic h s tä tt” - „ L ’a rc h ite ctu re d ’au jo r d ’hu i” X X X IV , str. 176-202
59) „ S la d lbiblio th ck in K u h m o ” - „ B au m eister” 10/1989, str.54-55
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Rys.29. Biblioteka Miejska w Kuhmo
Fig.29. Municipal Library in Kuhmo
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Ostatnim przykładem, jaki można zaprezentować, jest istniejąca narazie tylko w
projekcie Jamesa Stirlinga i Michaela W ilforda Biblioteka Francuska w Paryżu. Za
proponowali oni utworzenie zespołu budynków

otaczających miejski park, będący

otwartym ogrodem opadającym tarasami od głównego wejścia w kierunku Sekwany i
połączonym pieszą kładką z przeciwległym brzegiem. Zdaniem twórców pozwoli to
uniknąć przytłaczających wrażeń, jakie musiałby wywołać duży budynek o zwartej
bryle. Koncepcja ta umożliwia łatwe wyodrębnienie czterech niezależnych działów
biblioteki. Pomiędzy nimi pozostaje miejsce na liczne obiekty towarzyszące: prze
strzenie ekspozycyjne, sale audytoryjne, kawiarnie, restauracje, galerie, a nawet
sklepy, co tworzy z obiektu rodzaj samowystarczalnej dzielnicy. Całość łączy system
wewnętrznych dróg (tworzących w planie kształt litery U), złożony z ciągów pieszych
prowadzonych na estakadach. Wgląd w przecinane nimi przestrzenie umożliwia
zwiedzanie i zachęta do czynnego uczestnictwa w działalności placówki.
Zagospodarowanie pomieszczeń należących do biblioteki sprawia wrażenie roz
rzutnego - w iele tu niewykorzystanych

powierzchni, przerażają ogromne kubatury

zawarte pod przekryciami sal. Przyjęte układy funkcjonalne można określić mianem
tradycyjnych, a nawet zaprzeczających współczesnym osiągnięciom. W yróżnia

się

jedynie rzadko spotykany dział, nazywany „biblioteką ruchomych obrazów i dźwię
ku” .
Pod względem architektonicznym projekt prezentuje się bardzo ciekawie, ale z
pew nością jest kontrowersyjny. Silne, geometryczne formy poszczególnych brył i
niepokojące ich zestawienia utrzymane są w duchu postmodernistycznej estetyki.
Chaos wywołany bogactwem zespołu porządkuje oś kompozycyjna, przecinająca hol
i park, podkreślona trójgraniastymi formami ustawionymi na placu przed wejściem i
nabrzeżu. W projekcie tym zadbano o względy w'dokowe - z jednej strony dziedzi
niec szeroko otwiera się na Sekwanę i panoramę miasta za rzeką z drugiej, intere
sująca bryła obiektu ożywia sylwetkę dzielnicy Tolbiac.60>
W starożytności, przed powstaniem pisma, treści przekazywane były w formie
ustnej osobiście lub przez posłańca i przechowywane w zawodnej pamięci ludzkiej.
Stały

wzrost ilości krążących informacji doprowadził do zniekształceń lub utraty ich
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Rys.30. Biblioteka Francuska w Paryżu
Fig.30. French Library in Paris
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Rys.31. Biblioteka Francuska w Paryżu
Fig.31. French Library in Paris
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części. Dopiero powstanie pisma umożliwiło przekazywanie wiadomości w prze
strzeni i czasie bez przypadkowych deformacji i umożliwiło powstanie bibliotek.
W długiej historii rozwoju bibliotek znaczacą

zmianę wprowadziło jedynie tak

wielkie odkrycie jak wynalazek druku, czyli nowy sposób wytwarzania książki. Obec
na forma bibliotek ukształtowała się w wyniku zmian ewolucyjnych. Podstawowy
wpływ na ich kierunek miały przemiany społeczne i kulturalne.
W iększość prezentowanych wizji przyszłych bibliotek nie doczekała się jedno
znacznego spełnienia, zawsze jednak zawierały one lub wykorzystywały elementy w
postaci wynalazków i udoskonaleń, które na stałe wpisały się w nasze życie. Zna
mienne jest coraz szybsze dokonywanie się weryfikacji wizji, co związane jest z co
raz szybszym tempem rozwoju otaczającego nas świata.
Biblioteka wzniesiona według opublikowanej w 1816 roku przez Leopolda Della
Santa koncepcji uznana byłaby obecnie za zbyt ciasną i niefunkcjonalną nawet dla
małego miasta, określiła ona jednak zasady rozdziału ruchu czytelnika, pracownika i
książki oraz racjonalnego kształtowania rzutu. Zasady te obowiązują do dzisiaj we
wszystkich bibliotekach, w których z powodu konserwatywnego podejścia kierownic
twa, szczupłości miejsca lub wyjątkowej wartości księgozbioru nie dopuszczono
czytelników do półek z książkami. Odsunięcie czytelnika od książki jest jednocześnie
najbardziej negatywnym wynikiem przyjęcia tych zasad w powszechnym systemie
budowy bibliotek.
Koncepcja ta została podważona po raz pierwszy dopiero w 1933 roku przez Angusa Snead MacDonalda, który przedstawił koncepcję biblioteki „modularnej", po
zwalającej na swobodne rozmieszczanie przestrzeni magazynowych, czytelnianych i
wzajemne ich przenikanie. Miało to pozwolić na dowolne zmiany, w tym rozbudowę
biblioteki w trakcie jej eksploatacji. Spośród wielu nowych, wielkich bibliotek wznie
sionych w tym systemie żadna nie doczekała się rzeczywistej rozbudowy. Okazało
się, że narastające gwałtownie potrzeby, powiększenie księgozbioru lub wymagania
zwiększenia komfortu, czy nawet względy reprezentacyjne czynią modernizację obiektu

nieopłacalną. Biblioteki „modularne” przywróciły jednak czytelnikom prawo

dostępu do półek z książkami, prawo do pełnego, osobistego kontaktu z kulturą i
wiedzą.
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Obecnie systemy komputerowe objęły lub obejmują swym zasięgiem znaczną
część współczesnej działalności ludzkiej, umożliwiając sprawną pracę instytucji na
ukowych, gospodarczych, osób prywatnych oraz ich współpracę. Dane o ich działal
ności, gromadzące się w pamięci komputerów przez kilka, czasem

kilkanaście lat,

wraz z wiadomościami podstawowymi i stałymi wprowadzonymi na samym początku,
tw orzą bazy danych - odpowiedniki archiwów. W arto tu w skazać podobieństwo. To
właśnie archiwa starożytnego Egiptu i Grecji dały początek dzisiejszym bibliotekom.
Analogiczny jest również stan ówczesnych i dzisiejszych systemów przekazu infor
macji - s ą one niewydolne w stosunku do potrzeb.
W ostatnim dziesięcioleciu powstało

wiele ciekawych bibliotek, często odcho

dzących od dotychczasowych form architektonicznych, lecz nie znalazły w nich od
zw ierciedlenia najnowsze rozwiązania funkcjonalne i techniczne. Czy zatem będą
mogły sprostać nowym wymaganiom, jakie niewątpliwie przyniesie niedaleka przy
szłość, XXI wiek?

Abstract

The work discusses the history of libraries, changes occurring in their functioning,
aims o f the libraries forwarded by their owners and founders. It discusses some
landmarks which had strongly influenced or even determined the construction met
hods of structures assigned for libraries. It touches upon some cultural distinctive
features resulting in different approaches to the role of libraries, and presents the
form ation of some specific local „schools” of library designing which appeared as a
result of these differences. It presents some typical, model and controversial exam
ples of library construction, and a number of author’s solutions used by famous ar
chitects. It tries to assert whether a good library model has

been developed over

centuries, whether regular rules of their designing process have been worked out, on
the basis of libraries built over last years.
Libraries occupy a very distinguished position in the history o f culture. There are
many historical records showing their development through ages, and the first pie
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ces of information concerning the foundation of libraries can be found as early as in
the ancient times. First institutions assuming the role of archives appeared in Egypt
in the years 2600-2480 BC, and the temples provided shelter for papyrus scrolls.
Around the year 650 BC, the idea to preserve written records as a part of national
culture was forwarded for the first time in Mesopotamia where the royal library was
founded. Great development of culture and science occurring in Greece in the 5 th
century BC resulted in the foundation of many remarkable libraries. In the 3 rd centu
ry BC, the greatest library of the ancient times was founded in Alexandria - Alexan
drine Library with about 700000 scrolls. The guiding principle of its foundation was
the idea of preserving all written records considered to be the most essential domain
of the contemporary culture. Numerous libraries in the Roman Empire played an es
sential role contributing to the development of scence and literature, and , after the
decline o f the republican system, the newly created libraries cooperated in the or
ganization of cultural life and served as educational basis for the community. The
first public library was founded in the Roman Empire on the initiative of Julius Cae
sar. In the Middle Ages, the role and importance of books decreased, the public li
braries ceased to exist and the remaining book collections were taken over by the
churches. New libraries founded in the monasteries created their own

styles and

work methods pertaining to regulations of monastic principles. Towards the end of
Middle Ages, lay schools and universities were founded - they started collecting bo
oks which gave rise to the creation of future libraries. The turning point in the history
of library development was the invention of print, which facilitated the production of
cheap books in great number. As a result, the reading habits became widespread,
and first modern, public libraries were founded. Also, great national libraries, as well
as specialist libraries of technical and scientific profiles could be founded. The mo
dern era restored the values of the ancient epoch turning the libraries into distinc
tive cultural and scientific centers.
The beginning of the 19th century is marked by the attempts to reorganize the
work model in the libraries - numerous model libraries were formed, where all
expectations and needs of wide spectrum of readers and workers were taken into
consideration. Furthermore, the perspectives of future development, unpredictable
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technical and organizational changes were taken into account. At the end of the 20th
century the libraries have become helplessly futile to meet the offer of numerous
publishers, who develop rapidly to satisfy the constantly changing tastes of contem
porary readers.
The present elaboration constitutes a basis fo r the evaluation of present position
and role of libraries, and for the attempts to define their future.

