
Найсучасніші 

бібліотеки світу



У перекладі з грецької, «бібліо» - це «книга», «тека» -
«сховище». «Бібліотека» - це сховище книг. Бібліотека -
інформаційний, культурний, освітній заклад (установа,
організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований
фонд документів, доступ до інших джерел інформації та
головним завданням якого є забезпечення інформаційних,
науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб
користувачів бібліотеки.

Перші бібліотеки з’явилися приблизно в 2600 роках до н.
е. і були не більше, ніж архівами для зберігання інформації.
Творці і проектувальники сучасних бібліотек шукають нові
шляхи залучення аудиторії. За останні 10 років з'явилися нові
бібліотеки, які увібрали в себе найостанніші тенденції - як
архітектурні, так і соціальні. Сучасні «книжкові» споруди для
громадського користування вирізняються оригінальним і часто
незвичайним дизайном, складністю і різноманітністю форм.



Бібліотечний курорт (Таїланд)

У готелі з промовистою
назвою The Library Resort
(бібліотека-курорт), що
розташований на узбережжі Ко
Самуї, створена бібліотека, яка
знаходиться безпосередньо біля
басейну. Навіщо брати з собою
книгу у відпустку, якщо можна
відпочити в бібліотеці.

Крім книг, в бібліотеці є

величезний вибір аудіо і відео, які

можна прослухати або подивитися

прямісінько на місці, взяти з собою

в номер. Бібліотека була побудована

в 2007 році, і по зручності не

поступається найкращим

бібліотекам світу.



Книжкова полиця (США)

Будівлю, що знаходиться в
Канзас-Сіті (США Міссурі) не
сплутаєш ні з чим. Це центральна
публічна бібліотека (Kansas city
public library), що стала справжньою
окрасою міста і своєрідним
архітектурним шедевром, відомим
під назвою Книжкова полиця.

Фасад будівлі створений у вигляді 22-х

8-ми метрових книжкових корінців,

що розмістилися на постаменті. В

проекті реконструкції бібліотеки

брали участь всі бажаючі жителі міста,

яким запропонували підібрати

найвідоміші літературні твори, що

були б відображені на фасаді споруди.



Александрійська бібліотека (Єгипет)

Александрійська бібліотека –
була однією з найбільших бібліотек
античного світу. Нова
Александрійська бібліотека
побудована на тому ж місці, де колись
стояла її знаменита попередниця у
формі кола, що символізує
нескінченність. Будівля складається з
7 поверхів.

Сховище Александрійської бібліотеки

здатне вміщувати близько 8 млн

книг. У комплексі передбачені

спеціалізовані бібліотеки для сліпих,

дітей і підлітків, є свій власний

планетарій, конференц-зал, декілька

музеїв і галерей мистецтв і навіть веб-

дзеркало Архіву Інтернету.



Бібліотека Гейзеля (США)

Бібліотека Гейзеля (м. Сан

Дієго) - це головна бібліотека

Каліфорнійського університету. Вона

включена в список найкрасивіших

бібліотек світу. Дивна форма будівлі,

що нагадує розкидисте дерево, стала

причиною безлічі легенд і чуток.

Довгі роки бібліотека називалася просто

Центральною бібліотекою, проте в 1995

р. після реконструкції, отримала ім'я

Бібліотеки Гейзеля на честь Теодора

Гейзеля, більш відомого, як популярний

дитячий письменник Доктор С’юз, який

упродовж багатьох років сприяв

формуванню і розвитку бібліотечного

фонду.



Бібліотека у вигляді величезних валунів

(Колумбія)

Розкішна будівля - одна з

головних визначних пам'яток міста і

туристична Мекка - розташована на

скелі. Бібліотека Парк Іспанія, створена

архітектором Джанкарло Маззанті, -

унікальний об'єкт, що на вигляд більше

нагадує інопланетну споруду, покинуте

місто древньої цивілізації.

За основу проекту архітектор узяв

три багатогранники неправильної

форми – «куби». У трьох корпусах,

сполучених на рівні землі

платформою, знаходяться власне

бібліотека, аудиторії, комп'ютерні

класи, культурний і комунікаційний

центри.



Бібліотека з пивних ящиків (Німеччина)

Open Air Library (Бібліотека

просто неба) - це соціальна скульптура

нового часу. Бібліотеку спорудили за

підтримки цивільних асоціацій Salbke

з 1000 пивних ящиків, які надала

проекту місцева компанія - виробник

напою. Виглядала бібліотека украй

нестандартно.

У відкритій бібліотеці знято

багато обмежень: вона працює

у будь-який час доби, в ній не

потрібно оформляти членство,

і навіть не обов'язково

повертати книги. Жителі

називають її «Бібліотекою

довіри».



Чорний діамант (Данія)

Королівська бібліотека (дат. Det

Kongelige Bibliotek) - національна

бібліотека Данії (м. Копенгаген). Вона є

однією з найбільших бібліотек в

Скандинавії. Бібліотека заснована

близько 1648 р. королем Фредеріком III.

Публічний доступ був відкритий у 1793

р.

6 читальних залів, декілька

електронних каталогів, колекції

фільмів, книжковий магазин,

концертний зал на 600 місць,

актовий зал, арт-галерея, виставкові

зали, конференц-зали, ресторан - усе

це входить до складу Королівської

бібліотеки сьогодні.



Міська бібліотека Штутгарта (Німеччина)

Бібліотека Штутгарта була побудована

в 2011 р. за проектом корейського

архітектора Eun Young Yi. Зовні будівля

схожа на двоколірний Кубик Рубік, а

всередині вражає простотою організації

простору. Інтер'єр – яскравий, без прямого

сонячного освітлення, переважають теплі

пастельні кольори.

У центрі споруди знаходиться

великий зал кубічної форми

висотою в 4 поверхи. Навколо

нього - зали бібліотеки. Кожен

поверх присвячений певній темі:

музика, світ, діти.



Білоруська Національна бібліотека (Республіка

Білорусь

Незвичайну будівлю отримала

Національна бібліотека Республіки Білорусь в

2006 році. Вона настільки незвичайна, що

потрапила відразу в два списки видатних

споруд світової архітектури. Незвичність

будівлі полягає в її оригінальній формі –

ромбокубооктаедр (тривимірна фігура з 18

квадратів і 18 трикутників) більше 70 метрів

заввишки.

Незвичайна підсвітка будівлі -

велетенський багатоколірний екран,

вмикається щодня із заходом сонця

і працює до півночі. Малюнок і

візерунки на нім постійно

змінюються.



Бібліотека монастиря святого Галла (Швейцарія)

Бібліотека в монастирі святого

Галла є однією з найбільших

бенедиктинських споруд Європи.

Заснована в далекому VIII сторіччі

першим абатом монастиря – святим

Отмаром. На сьогодні бібліотека налічує

понад 160 тисяч книг, 1650 інкунабул,

2100 рукописів VIII-XV століть.

Колекція бібліотеки Санкт-

Галленського монастиря на

сьогоднішній день визнана

одним з найбільш зібрань

рукописних манускриптів і

друкованих книг в Європі.


