
Найсучасніші 

бібліотеки світу



Як своєрідні «скарбниці знань людства»,
бібліотеки завжди були важливим елементом світової
культури. Але, крім утилітарної ролі документального
архіву, кращі сучасні бібліотеки також здатні надихати
своїм виглядом. Розміщені в структурах з амбітною
архітектурою, вони є місцями, які проголошують
торжество людського розуму.

В епоху цифрових технологій багато хто задається
питанням: чи актуальні бібліотеки як і раніше? Як
показує практика на прикладі реалізованих в усьому
світі проектів, незвичайні бібліотеки розвиваються і
сьогодні. Трансформуючись і набуваючи нових рис,
орієнтуючись, крім друкованих носіїв, на цифрові
технології, надаючи користувачам зони суспільної
комунікації, сучасні бібліотеки залишаються одними з
найбільш затребуваних установ культури в усьому світі.



Бібліотека  конгресу США

Національна бібліотека

Сполучених Штатів Америки та

дослідницький підрозділ Конгресу США є

найбільшим за площею книгосховищем та

однією з найважливіших бібліотек світу.

Розташована у Вашингтоні, має три

основні будівлі.

Головне багатство бібліотеки

Конгресу - її унікальні за обсягом та

змістом фонди. Бібліотека зберігає

понад 26 млн. книг, 13 млн. гравюр,

фотографій, плакатів, 4 млн. карток, 2

млн. аудіовізуальних матеріалів, понад

700 тис. кінофільмів 4 млн. нот, 48 млн .

сторінок особистих документів

і рукописів.



Публічна бібліотека Bishan Public Library, 

Сінгапур.

Публічна бібліотека Bishan була

відкрита у вересні 2006 року. Дизайн

розроблений LOOK Architects, це

метафора будинку на дереві. Бібліотека

пропонує більше 250000 назв на

території чотирьох поверхів і підвалу.

У бібліотеці є спеціально

відведені місця для обговорення думок

з приводу тієї чи іншої прочитаної

книги. Приміщення оброблені

барвистим яскравим кольоровим

склом, яке створює приємну

обстановку і змушує внутрішнє

оздоблення світитися всіма барвами

веселки.



Бібліотека LiYuan Library, Китай.

Архітектори компанії Li Xiaodong

Atelier представили проект бібліотеки

Liyuan, побудованої в 2011 році поблизу

Пекіна, Китай. Вона, з одного боку, є

сучасним доповненням, а з іншого – її

архітектура підкреслює близькість до

природи, повагу і шанування місцевими

жителями.

Інтер'єр бібліотеки відрізняється

виразним характером. Численні рівні,

полиці, сходинки нагадують про нерівності

місцевості, на якій зведена бібліотека.

Також, будівля повністю засклена, що

робить її неймовірно світлою і візуально

просторішою, незважаючи на малу площу.

Бібліотека не має електропостачання і

закривається з сутінками.



Бібліотека Варшавського університету, 

Польща

Дизайнер Marek Budzyński і

Zbigniew Badowski. Бібліотека відкрита в

грудні 1999 року. Гості мають прямий

доступ до основної частини бібліотеки,

через різні сторони будівлі – це означає, що

студенти, займаючи центральну частину, не

заважають відвідувачам.

Окремий елемент будівлі -

ботанічний сад, розташований на даху. З

площею в один гектар, це один з

найбільших садів на даху в Європі.

Університетський сад доступний для всіх і

являє собою чудове місце відпочинку не

лише для студентів та наукових

співробітників, але і для місцевих жителів.



Бібліотека Maranello, Італія

Об'єднавши творчі зусилля,

японець Arata Isozaki та італієць Andrea

Maffei спроектували неймовірно витончену

і легку будівлю бібліотеки MABIC для

міста Маранелло в Італії. Невисока

дворівнева споруда має звивисту форму і

нагадує краплю води, що розтеклася по

землі.

На першому поверсі розташована

рецепція і один читальний зал, обставлений

білими глянсовими меблями, здатний вмістити

до 90 відвідувачів одночасно. На цьому ж рівні

розташовується історичний архів і невелика

ігрова кімната. Підземний поверх включає в

себе цифровий архів, лекційну аудиторію і

конференц-зал.



Бібліотека рідкісних книг Томаса Фішера, 

Канада

У цій дійсно унікальній бібліотеці

зберігаються сотні томів, які широка публіка

навряд чи побачить за межами її будівлі.

Ймовірно, найвідоміше книгосховище Канади -

бібліотека рідкісних книг Томаса Фішера

(Thomas Fisher Rare Book Library) володіє

рідкісними колекціями книг Університету

Торонто (University of Toronto).

Thomas Fisher Rare Book Library –

це будинок рідкісних і спеціальних

колекцій книг, а також рукописів та інших

матеріалів. Нинішня будівля була відкрита в

1973 році, з тих пір бібліотека виросла до

приблизно 700 тисяч томів і 3000 погонних

метрів рукописних фондів.



Наукова бібліотека Університету Версаля, 

Франція

Будівля бібліотеки відкрита для

студентів у 2012 році. Читальні зали

бібліотеки Університету в Версалі,

спроектованої французьким бюро BADIA

BERGER Architectes, вирішені у вигляді

багаторівневого атріуму. Це дозволило

організувати хороше природне освітлення

інтер'єру.

Будівля спроектована так, щоб

забезпечити максимальну енергетичну

незалежність, не забуваючи про вплив на

навколишнє середовище будівництва. Маючи

більше 4000 квадратних метрів, бібліотека

займає центральне місце в університетському

кампусі.



Biblioteca José Vasconcelos, Мексика

Розташована в Мехіко, прекрасна

будівля, яку часто називають

"megabiblioteca". Розташована на 38000

квадратних метрів, присвячена Хосе

Васконселосу, філософу, кандидату у

президенти і президенту Національної

бібліотеки Мексики.

Бібліотека відкрилася в травні

2006 року і була визнана однією з

найбільш передових конструкцій 21-го

століття. Полиці - найважливіша частина

дизайну. Вони контрастують з сучасними

скульптурами та з видатним скелетом

кита, створеним Габріелем Ороско.



Бібліотека і Будинок культури Vennesla, 

Норвегія

Веннесльська бібліотека і

культурний комплекс, який

включає бібліотеку, культурний

центр, кафе і офіси. Це нова публічна

бібліотека для жителів муніципалітету

Веннесла. Будівля була спроектована

архітекторами з Helen & Hard і офіційно

відкрилася в кінці 2011 року.

Екстер'єр, та інтер'єр бібліотеки

визначає ребриста поверхня будівлі, її кути

і заокруглення. Конструкція складається із

27 ребер, виконаних із клеєних балок, що

переходять усередині приміщення в

книжкові полиці і сидіння.



Бібліотека Nam June Paik, Корея

Розташована на першому поверсі

Nam June Paik Art Center, ця ультра-сучасна

публічна бібліотека була розроблена Nahyun

Hwang і David Eugin Moon як

багатофункціональний просторовий пристрій,

який перевизначає відносини між

користувачами бібліотеки та інформацією.

На відміну від звичайної бібліотеки,

Nam June Paik покликана сприяти

"нелінійному і довільному доступу до

інформації, і її виробництво виходить за

рамки встановленого споживання." Через

спонтанне вираження і зіставлення ідей,

споживач інформації стає продюсером і

статичний вміст бібліотеки виявляється

динамічним.


