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MARIA KYCLER
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

BUDOWNICTWO I URZĄDZENIA BIBLIOTECZNE.
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA NA PODSTAWIE 

„POLSKIEJ BIBLIOGRAFII BIBLIOLOGICZNEJ” 
ZA LATA 1981-2007

Wiedza o zasadach budownictwa i wyposażenia bibliotek to odrębna 
specjalizacja wchodząca w zakres bibliotekoznawstwa. Literaturę fachową, 
zajmującą się tą problematyką w aspekcie teoretycznym i praktycznym roz-
wijają bibliotekarze i bibliotekoznawcy oraz architekci.

„Polska Bibliografi a Bibliologiczna” (dalej PBB)1 jest jednym z podstawo-
wych źródeł informacyjnych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznaw-
stwa w Polsce. Obejmuje piśmiennictwo opublikowane w Polsce oraz wydaw-
nictwa zagraniczne, które poprzez autora bądź temat z Polską są związane; 
rejestruje prace naukowe, popularnonaukowe i popularne, a pod względem 
zasięgu wydawniczego - wydawnictwa zwarte, artykuły i fragmenty.

Dokumenty omawiające biblioteki w aspekcie architektury, designu, 
standardów budownictwa bibliotecznego oraz poziomu wyposażenia wnętrz 
PBB odnotowuje w dziale VI B - Metodyka i technika bibliotekarska, w pod-
dziale zatytułowanym Budownictwo i urządzenia biblioteczne.

Intencją omówionych poniżej badań była próba analizy problemowej 
materiałów zarejestrowanych w PBB w latach 1981-2007 w dziale VI B. 
W tym celu wyekscerpowano 209 opisów bibliografi cznych, zwracając przy 
tym uwagę na kryteria ich wewnętrznego podziału. W załączonym anek-
sie zdecydowano się zachować wypracowane przez Bibliotekę Narodową 
kolejność i numerację opisów bibliografi cznych. Ponieważ PBB wyodrębnia 
grupy tematów związanych z problematyką budownictwa bibliotecznego 
uznano, że przyjęty podział piśmiennictwa jest optymalny2; tak zaklasyfi -
kowany materiał poddano analizie ilościowej.

1 Prezentowany w pracy materiał pochodzi z PBB, która od rocznika 1981 jest wydawana jako 
odrębne wydawnictwo. Wcześniej (roczniki 1968-1980) PBB wchodziła w skład „Bibliografi i 
Bibliografi i i Nauki o Książce”, która ukazywała się w dwóch częściach, jako: 1. „Bibliografi a 
Bibliografi i Polskich” oraz 2. „Polska Bibliografi a Bibliologiczna”.
2  Badaniu towarzyszyła świadomość obecności prac, wieloaspektowo opisujących zagadnie-
nia budownictwa bibliotecznego, co uniemożliwia stworzenie jednoznacznej klasyfi kacji przed-
miotowej.



105ARTYKUŁY

Opracowany przez twórców PBB układ bibliografi i zakłada, że dział 
Budownictwo i urządzenia biblioteczne zamieszcza pełne opisy bibliogra-
fi czne dokumentów omawiających ogólne zasady planowania, projektowa-
nia, budowy czy urządzania gmachów i pomieszczeń bibliotecznych; odno-
towano 64 (32,62%) prace o tym charakterze.

Ponadto dział VI B rejestruje i poprzez opisy skrócone odsyła do 
prac pokrewnych, wieloaspektowych, których przedmiotem zaintereso-
wania są m.in.:

• kanony budownictwa bibliotecznego wynikające ze zmieniających 
się zadań bibliotek (dział VI A – Organizacja i historia bibliotekar-
stwa); zaliczono tu 8 (3,83%) publikacji; 

• problemy budownictwa polskich i zagranicznych bibliotek różnych 
typów (dział VI D – Rodzaje bibliotek); odnotowano 10 (4,78%) prac;

• odrębne budynki biblioteczne, ich architektura i zasady organizacji 
w Polsce i za granicą (dział VI E – Biblioteki w poszczególnych miej-
scowościach); zarejestrowano 125 (59,81%) publikacji.

Pojedyncze opisy (po 0,48%) umieszczono również w działach: IV C – 
Historia książki oraz VII A – Czytelnictwo.

Wyniki analizy treściowej dokumentów przedstawione zostaną 
w  oparciu o rozpoznaną tematykę układem zbliżoną, lecz nie tożsamą, 
z sugerowanym przez PBB podziałem piśmiennictwa3. Ze względu na 
ograniczone miejsce, egzemplifi kacja poruszanych tematów zaprezento-
wana będzie w wyborze. W przypadku prac jednorodnych pod względem 
treści, nie będą charakteryzowane wszystkie dokumenty, a jedynie te, 
które wydają się szczególnie reprezentatywne.

Problemy budownictwa bibliotek – w perspektywie ich dziejów (od 
starożytności po koniec XX wieku), przemian zachodzących w ich funk-
cjonowaniu, celów stawianych przed nimi przez właścicieli i fundatorów 
– omawia obszerna praca Rafała Musialika Wybrane przykłady bibliotek 
na tle historii. Autor w ujęciu chronologicznym kreśli modele bibliotek 
i zasady ich projektowania, sygnalizując przy tym kulturowe odrębno-
ści w podejściu do roli bibliotek w Europie a Stanach Zjednoczonych. 
Jako przykłady rozważań teoretycznych nad nowoczesną twórczością 
architektoniczną przywołuje koncepcje idealnej biblioteki Leopolda Della 
Santy (1816), Le Corbusiera (1914), Angusa Sneada MacDonalda (1933), 
konkludując je wnioskami C. Currie o potrzebie projektowania „biblio-
tek bezplanowych” ze względu na przewidywaną przez niego całkowitą 
zmianę technologii i organizacji działania bibliotek (1965). Wspomniane 

3 Dokumenty z działów VI D i VI E będą omówione łącznie; przyjętym kryterium jest charak-
ter środowiska czytelniczego i świadczonych usług; oddzielnie zostaną scharakteryzowane 
prace poświęcone zagadnieniom urządzeń i sprzętu, w który biblioteki są wyposażone.
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koncepcje zostały zilustrowane reprezentatywnymi przykładami budow-
nictwa bibliotecznego, m.in. Biblioteki Sainte-Geneviève w Paryżu (1850), 
Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (1897), Centralnej Biblioteki w Man-
chesterze (1939), Biblioteki Uniwersytetu Stanowego w Iowa City (1946). 
Wysoko oceniony został dorobek lokalnych „szkół” projektowania biblio-
tek - szwajcarskiej i fi ńskiej, ze szczególnym podkreśleniem wybitnych 
zasług Alvara Aalto. Nowatorskie rozwiązania architektoniczne cechują 
budynki: Biblioteki Teologicznej w Berkeley (1985), Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Eichstätt (1987), Biblioteki Miejskiej w Kuhmo (po 1984) oraz 
projekt Biblioteki Francuskiej w Paryżu. Jako przykłady nowoczesnego 
budownictwa bibliotecznego w Polsce wskazano przedwojenne gmachy 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi oraz Biblioteki Jagiellońskiej zaś po roku 1945 
– Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [47]. 

Hanna Szczygieł poświęca uwagę przeobrażeniom jakim - pod względem 
architektury zewnętrznej oraz rozwiązań przestrzeni wewnętrznej - budynki 
biblioteczne ulegały w ciągu wieków (od antyku po czasy współczesne). 
Dowodzi, iż architektura bibliotek odzwierciedla z jednej strony styl i poziom 
rozwoju technicznego epoki, z drugiej jest wynikiem zmian samego materiału 
piśmiennego i ewolucji rozumienia funkcji biblioteki. W oparciu o bogato 
cytowaną literaturę przedmiotu, szczegółowo charakteryzuje koncepcje 
i zasady projektowania bibliotek od wieku XIX po współczesność [205].

Na wzmiankę zasługują stosunkowo nieliczne prace lub fragmenty publi-
kacji poświęcone architekturze i wyposażeniu dawnych bibliotek polskich 
i europejskich z podziałem na epoki stylistyczne. Dzięki nim możliwe jest 
prześledzenie zmieniających się w ciągu wieków stylów architektury, technik 
budowlanych oraz wyposażenia i funkcjonalności pomieszczeń bibliotecznych.

Przegląd historycznych uwarunkowań budownictwa bibliotecznego 
w analizowanym piśmiennictwie „otwiera” rozprawa Marii Przyweckiej-
-Sameckiej poświęcona dziejom najstarszych pomieszczeń bibliotecznych 
Wrocławia w okresie od XI do XVII wieku; prezentuje ona m.in. rozbudowę 
zbiorów i lokali Biblioteki Katedralnej oraz bibliotek klasztornych [30].

Praca Richarda Stempa umożliwia wgląd w renesansową architekturę 
zaprojektowanej przez Michała Anioła Biblioteki Laurenziana we Florencji 
[203] oraz Biblioteki Marciana w Wenecji, której projektantem był włoski 
architekt i rzeźbiarz Jacopo Sansovino [204].

Informacji na temat skodyfi kowanych cech stylistycznych w budow-
nictwie epoki baroku dostarcza artykuł omawiający architekturę Biblioteki 
Króla Jana III Sobieskiego [177] oraz rozprawy zapoznające z problema-
tyką zdobień bibliotek w XVII-wiecznych traktatach [35], a także tematyką 
dekoracji pałacu Jana Dobrogosta Krasińskiego [52]. Prace Jana Wrabca 
omawiają zmieniającą się architekturę i funkcje barokowego klasztoru 



107ARTYKUŁY

św. Macieja we Wrocławiu, obecnej siedziby Biblioteki Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich (m.in. przekształcenia architektoniczno-przestrzenne 
towarzyszące adaptacji gmachu dla potrzeb bibliotecznych) [62, 92]. Prace 
konserwatorskie i inwentaryzacyjne prowadzone w barokowym opactwie 
OO. Cystersów w Lubiążu umożliwiły wizualizację bryły budynku i wnętrz 
biblioteki klasztornej. Opisane doświadczenie z tworzeniem komputerowej 
prezentacji zabytku architektury nie tylko zapoznaje z przyjętymi rozwiąza-
niami architektonicznymi, ale także dowodzi stosowania metod fotograme-
trycznych jako uniwersalnego narzędzia inwentaryzującego [129].

Szkic poświęcony historii budynków w których rozlokowana jest obec-
nie Biblioteka Naukowa AN Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie (Львівська 
національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника) przybliża 
m.in. XIX-wieczne dzieje dawnej siedziby Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich ufundowanego przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego oraz Pałacu 
Baworowskich [182]. Podobne przesłanki ideowe rozwoju kultury polskiej 
w czasie zaborów przyświecały rodzinie Czartoryskich, która tworząc kolek-
cje dzieł sztuki i biblioteki starała się zapewnić im właściwe warunki prze-
chowywania. Poświadcza to korespondencja z architektem Bolesławem 
Podczaszyńskim, autorem projektu przebudowy pałacu w Sieniawie m.in. 
pod budynek dla zbiorów Czartoryskich [153]. Rodzina Kleniewskich wnę-
trze eklektycznego XIX-wiecznego pałacu w Kluczkowicach również zamie-
niła na galerię malarstwa polskiego z dziełami wybitnych malarzy, zaś 
biblioteka pałacowa, zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza, otrzy-
mała oryginalny wystrój w stylu zakopiańskim [116].

Jako swoiste uzupełnienie tendencji w budownictwie i organizacji 
bibliotek w wieku XIX można potraktować bibliofi lskie wydanie tekstu 
Joachima Lelewela na temat zasad utrzymania i urządzenia biblioteki [25].

Charakterystykę zabytkowych XVIII- i XIX-wiecznych szaf biblio-
tecznych i regałów na książki przynosi poradnik dla kolekcjonerów pod 
red. Judith Miller [54, 74] oraz opis wyposażenia gabinetu Salomona 
Lewentala4, eksponowanego w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego [53]. 

Badania Zbigniewa Bani nad architekturą starego gmachu Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) oraz Anny Sadurskiej nad programem 
jego dekoracji fi guralnej [139] uzupełnił Hubert Kowalski w studium deko-
racji rzeźbiarskiej dawnej BUW [175]. Wgląd w projektowanie i budowę 
budynków bibliotecznych na przełomie XIX i XX wieku przynosi również 
praca Georga Zeidlera, kierownika budowy Kaiser-Wilhelm-Bibliothek 
w Poznaniu (dzisiejszej siedziby Biblioteki Uniwersyteckiej), której gmach 
w stylu późnego renesansu projektu niemieckiego architekta Carla Hinc-
keldeyna powstał w latach 1899-1902 [133].

4 Salomon Lewental (1841-1902) - drukarz, nakładca i księgarz, wydawca m.in. tygodnika 
ilustrowanego „Kłosy”.



108 BIBLIOTHECA NOSTRA  NR 2 (24) 2011

Gmach Biblioteki Publicznej w Warszawie fundacji Kierbedziów wybu-
dowano na podstawie koncepcji architektonicznej Jana Heuricha jun., 
Władysława Marconiego i Artura Gyrney’a w 1914 roku. Szczegółowo dzieje 
i architekturę gmachu, jego pierwotny wygląd, wystrój wnętrz, historię 
powojennej odbudowy książnicy i modernizacji skrzydła w latach 1968-
1973, a także sylwetki i dorobek zawodowy twórców oraz fundatorki oma-
wiają prace Ewy Popławskiej-Bukało [180, 181].

Przyczynkiem do poszerzenia wiedzy z zakresu stylów budownictwa 
bibliotecznego w wieku XX. (ekspresjonizmu i modernizmu) są omówie-
nia projektów bibliotek w kontekście działalności wybitnych architektów. 
Pozwalają one poznać sylwetki i koncepcje organizowania przestrzeni przez 
Wacława Krzyżanowskiego [102] i Jerzego Wierzbickiego [9, 45]. Uwagę 
zwraca wybitne dzieło polskiego art déco – Biblioteka Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Warszawie projektu Jana Koszczyca Witkiewicza; układ biblioteki 
podporządkowany akademickiej dyscyplinie planów (osiowość, symetria, 
centralizm) nawiązywał do teorii Le Corbusiera [60, 195]. Atlas dawnej 
architektury ulic i placów Warszawy przynosi oparte na źródłach archiwal-
nych omówienia budynków unicestwionych w latach 1944-1948 – w tym 
Biblioteki Publicznej na Koszykowej [93].

Humanistyczne podejście do architektury prezentują projekty bibliotek 
Alvara Aalto [140] oraz Jože Plečnika [171]. Powszechnie dziś używany, 
choć nie zdefi niowany jednoznacznie termin architektura minimalistyczna 
pojawił się w latach 80. ubiegłego stulecia; proponowana przez twórców 
tego kierunku redukcja formy znalazła także odzwierciedlenie w architek-
turze nowoczesnych bibliotek [174].

Prace omawiające ogólne problemy lub rozwiązania stosowane 
we współczesnym budownictwie bibliotecznym są stosunkowo nielicznie 
reprezentowane w PBB za lata 1981-2007. Można do nich zaliczyć publi-
kacje przeglądowe, m.in. charakteryzujące budynki bibliotek (niezależ-
nie od typu) w Polsce i za granicą. 

W ocenie Witolda Przybyszewskiego, sytuacja lokalowa polskich biblio-
tek była jednym z najsłabiej rozpoznanych obszarów bibliotekarstwa, stąd 
na przełomie 1986 i 1987 roku Instytut Książki i Czytelnictwa (IKiCz) Biblio-
teki Narodowej (BN) podjął ogólnopolskie badania zmierzające do określenia 
stanu bazy lokalowej bibliotek. Badaniem objęto 2 732 obiekty biblioteczne 
nowo wybudowane, zaadaptowane lub wyremontowane w latach 1965-
1986. Szczegółowa analiza sytuacji w sieci bibliotek publicznych przyniosła 
przygnębiające wyniki. Zaledwie ¼ ogółu bibliotek publicznych spełniała 
warunek formalny objęcia badaniami, z czego: 28,4% to lokale jednoizbowe, 
15% bibliotek dysponowało pomieszczeniami zaprojektowanymi na cele 
biblioteczne, 63% wskazań to negatywna lub tylko dostateczna ocena funk-
cjonalności budynków i lokali, ze względu na panującą ciasnotę, zły układ 
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pomieszczeń, krzyżowanie się traktów komunikacyjnych, złe oświetlenie 
dzienne. Co ciekawe, funkcjonalność bibliotek zajmujących pomieszczenia 
projektowane na cele biblioteczne również oceniana była negatywnie; zwra-
cano uwagę na brak architektów specjalizujących się w ich projektowaniu 
oraz długi cykl inwestycyjny, powodujący, że obiekty biblioteczne okazy-
wały się zbyt małe już w chwili oddania do użytku. W badaniu niemożliwe 
okazało się sformułowanie oceny sytuacji lokalowej bibliotek naukowych 
i fachowych. Ogólną konkluzją z badań  bibliotek pedagogicznych, szkół 
wyższych, instytutów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz fachowych 
zakładowych są niedobory powierzchni użytkowej i magazynowej oraz 
zastrzeżenia wobec ich stanu technicznego [29].

Przegląd budynków i architektury bibliotek w Polsce przełomu lat 80. 
i 90. XX wieku przynosi praca Franza Krollera i Sigrid Reinitzer na łamach 
„ABI Technik” [41] oraz omówienie Stanisława Czajki [78]. Przykładem 
różnorodności rozwiązań architektonicznych jest podana do druku doku-
mentacja 29 bibliotek, z 14 krajów europejskich, które zostały zaprezen-
towane podczas seminarium architektów i bibliotekarzy, zorganizowanego 
przez LIBER w Warszawie (12-14 czerwca 2000 roku). Sporządzone według 
wspólnego kwestionariusza opisy bibliotek zawierają: informacje ogólne 
o bibliotece, informacje o projekcie, dane techniczne budynku, kalenda-
rium i koszt budowy oraz bibliografi ę. Analiza danych pozwala wnioskować 
nie tylko na temat trendów w architekturze, ale także zmian w funkcjono-
waniu bibliotek [88, 128]. Ewa Kobierska-Maciuszko współczesne budynki 
biblioteczne, w nawiązaniu do dokonań Grupy Architektonicznej LIBER, 
zaprezentowała także na stronach „EBIB” [109]. 

Szczegółową analizę kierunków w architekturze i budownictwie biblio-
tek daje  przegląd piśmiennictwa zagranicznego, które zostało omówione 
w Bibliografi i Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na 
łamach „Przeglądu Bibliotecznego” w latach 1976-2006. Marcin Pędich 
zestawia trendy w budownictwie i w piśmiennictwie z lat 1990-2006 z ten-
dencjami obowiązującymi w latach 1976-1989 [201]. 

Problemy zagranicznego budownictwa bibliotecznego omawiają dwie 
prace. Wiesława Dziechciowska na przykładzie bibliotek bawarskich 
ukazuje planową i konsekwentną politykę biblioteczną władz tego landu 
w zakresie budownictwa5. Osiągnięcia na tym polu są pochodną przyjętego 
programu rozwoju kulturalno-oświatowego Bawarii; największa część rzą-
dowych dotacji kierowana na budownictwo biblioteczne obejmuje rozbu-
dowę i renowację starych oraz budowę nowych obiektów. Dużego znaczenia 
nabrała tam tendencja przeznaczania na cele biblioteczne budowli zabyt-
kowych. Stare budynki ratują w ten sposób swoją wartościową substan-
cję architektoniczną, a zarazem reaktywują integracyjną i kulturotwórczą 

5 W okresie od zakończenia II wojny światowej do lat 90. XX wieku.
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rolę, jaką od wieków pełniły w regionie; ich ranga historyczna i artystyczna 
nobilituje także pracę bibliotek. Publikacja zapoznaje z udanymi przykła-
dami adaptacji bibliotek publicznych i akademickich [38]. Konsekwencje 
powszechnego wykorzystywania azbestu przy budowie gmachów bibliotek 
francuskich opisuje Piotr Witt [185].

Obok piśmiennictwa przekrojowo omawiającego ogólne problemy 
budownictwa bibliotecznego, PBB odnotowuje także prace podejmujące 
konkretne zagadnienia związane z architekturą wszystkich typów biblio-
tek, a służące praktyczną pomocą i informacją w tej dziedzinie.

Zamierzeniem opracowanego przez Instytut Książki i Czytelnictwa (IKiCz) 
Biblioteki Narodowej (BN) informatora Projektanci budynków bibliotecznych 
w Polsce była pomoc w nawiązaniu kontaktu między kierownictwem biblio-
teki, podejmującej inwestycję a doświadczonym w projektowaniu biblioteki 
architektem. Współpraca ta miała ułatwić wstępną fazę prac zawiązanych 
z budową, przebudową lub kapitalnym remontem budynków i lokali biblio-
tecznych. Informator w układzie alfabetycznym podaje 27 nazwisk architek-
tów (głównych projektantów oraz autorów konstrukcji, instalacji, wystroju 
plastycznego wnętrz) oraz projekty i realizacje ich autorstwa [26]. 

Rolę i zadania bibliotekarza w procesie przygotowania i realizacji inwe-
stycji bibliotecznej, ze wskazaniem na zadania stojące przed biblioteka-
rzem na kolejnych jego etapach: od opracowania dokumentu uzasadnia-
jącego podjęcie inwestycji, poprzez przygotowanie programu użytkowego 
i projektu technologicznego, po uzgodnienie projektu architektonicznego 
i nadzór nad zgodnym z projektem przebiegiem prac budowlanych oraz 
uczestnictwo w wyborze elementów wyposażenia i aranżacji wnętrz poru-
szają H. Szczygieł [205] i Radosław Cybulski [19]. Artur Paszko doradza 
jak uzyskać środki fi nansowe na inwestycje biblioteczne, wykorzystując 
do tego celu Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej: z której strategii 
i jakich programów korzystać, jak fachowo przystąpić do sporządzenia 
projektu, a następnie opracowania wniosku aplikacyjnego [200]. Opubli-
kowane w „EBIB” wybrane adresy internetowe odsyłają zainteresowanych 
do anglojęzycznej literatury na temat planowania i projektowania biblio-
tek oraz do dokumentów Grupy Architektonicznej LIBER [117].

Proces postępującej automatyzacji pracy bibliotek, w myśl zależności: 
nowe technologie – nowe zadania bibliotekarzy – nowa architektura biblio-
teczna stanowi kolejny wątek w piśmiennictwie na temat ogólnych proble-
mów współczesnego budownictwa bibliotecznego.

Przedmiotem analizy Jerzego Maja jest wpływ automatyzacji procesów 
bibliotecznych i towarzyszących jej zmian w organizacji pracy bibliotek na 
tendencje w projektowaniu ich gmachów. W ocenie autora, komputeryzacja 
nie wpłynęła zasadniczo na architekturę biblioteczną, nadal wykorzystu-
jącą koncepcje Della Santy i A. S. MacDonalda. Techniki komputerowe 
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powodują natomiast modyfi kacje przestrzeni w dotychczasowych pomiesz-
czeniach katalogowych, odrębnych czytelniach specjalistycznych, łączo-
nych oddziałach gromadzenia i opracowania zbiorów. Korzystanie z sieci 
rozległych może skutkować redukcją pomieszczeń czytelni i wypożyczalni 
[51]. Wanda Dziadkiewicz podkreśla, że w zmieniającej się rzeczywistości 
bibliotek, w centrum uwagi powinny znaleźć się potrzeby użytkowników; 
to dla nich bibliotekarze powinni w nowych bibliotekach stworzyć łatwość 
dostępu i komfort pracy, umożliwić wykorzystywanie pomieszczeń do wie-
lorakich funkcji oraz zapewnić niskie koszty eksploatacji [57].

Interesującą publikacją, wpisującą się w omawiany nurt piśmien-
nictwa są Biblioteki jutra. Nowa perspektywa organizacji przestrzennej 
i funkcjonalnej. Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej, podczas 
której zagadnienia nowych nośników informacji zaprezentowano w ści-
słym związku z wynikającymi z nich nowymi tendencjami w organizacji 
bibliotek. Jednym z istotnych wniosków jest przekonanie o uzupełniającej 
się wzajemnie roli dokumentów drukowanych, elektronicznych, mikrofi l-
mów i materiałów audio, udostępnianych w miejscu najbardziej do tego 
predysponowanym, czyli bibliotece. Fizyczna postać gromadzonych i udo-
stępnianych dokumentów oraz funkcje społeczne pełnione przez bibliotekę 
wywierają silny wpływ na jej organizację, a w konsekwencji na układ wnę-
trza i wyposażenie. Punkt ciężkości pracy bibliotek przesunął się na dobór, 
selekcję i wartościowanie informacji. W kontekście dostosowania do prze-
mian technologicznych i społecznych zostały zaprezentowane koncepcje 
architektoniczne, rozwiązania funkcjonalne i techniczne m.in. Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 
Ponadto praca przynosi omówienie stanu budownictwa polskich bibliotek 
publicznych oraz zmian, które się tam dokonały, na przykładzie wybranych 
inwestycji [94]. Joanna Karbońska prowadzi rozważania na temat architek-
tonicznej formy bibliotek przyszłości [107].

Fenomen wyjątkowej koniunktury budownictwa bibliotecznego, w cza-
sach gdy w bezprecedensowym tempie rośnie popularność i powszechność 
mediów elektronicznych omawia praca Anny Palej i Bartłomieja Homiń-
skiego. Autorzy zwracają uwagę, że pod wpływem zmian cywilizacyjnych 
tradycyjnie ważne miejsca publiczne w miastach bezpowrotnie tracą swoje 
znaczenie na korzyść przestrzeni wirtualnych. Biblioteki wyłamują się z tej 
reguły gdyż są postrzegane jako symbol ciągłości, tożsamości, tradycji 
i kultury a jednocześnie utożsamiają nowoczesność i konsumpcję, miejsce 
dostępu do informacji i wiedzy, będących towarami nowej gospodarki [199]. 

Marek Kowicki przybliża ideę agory, w znaczeniu nadanym jej przez 
holenderskiego architekta Franka van Klingerena i w projektowanych przez 
niego ośrodkach społeczno-usługowych. Biblioteka – współczesna agora 
powinna być nade wszystko skutecznym narzędziem umożliwiającym lokal-
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nym wspólnotom realizację wyższych potrzeb, miejscem służącym integra-
cji, poznaniu, wymianie kulturalnej, akceptacji, tolerancji, kultywowaniu 
różnorodnych aktywności i zainteresowań [152]. 

Ciekawostkę wśród publikacji z zakresu architektury i designu, odnoto-
wanych w PBB, stanowią artystyczne zdjęcia bibliotek, które weszły w skład 
ekspozycji GK Collection#16. Rozwiązania architektoniczne Biblioteki Wyż-
szej Technicznej Szkoły Zawodowej w Eberswalde znalazły swój artystyczny 
wyraz na fotografi ach Thomasa Ruffa, jednego z najbardziej znanych na 
świecie współczesnych artystów niemieckich [191]. Dzięki fotosom wybitnego 
brazylijskiego fotografi ka Caio Reisewitza można poznać klimat Portugalskiej 
Biblioteki Królewskiej w Rio de Janeiro [192]. Niemiecka fotografka Candida 
Höfer, której zdjęcia mają na celu uchwycenie psychologii architektury spo-
łecznej, pokazała zakątki bibliotek w różnych częściach świata [193]. Kata-
log Biblioteka i inne projekty to przykład fotografi i architektonicznej Nicolasa 
Grospierre’a; artystyczna próba zwizualizowania idei biblioteki [188]. 

Współczesnemu budownictwu bibliotek akademickich i naukowych 
poświęcona jest najliczniejsza grupa publikacji odnotowanych w PBB.

Wprowadzeniem w tematykę teraźniejszej architektury bibliotek szkół 
wyższych są artykuły zapoznające z głównymi tendencjami ich projektowa-
nia w Polsce, z jednoczesnym odwołaniem się do szczególnie udanych reali-
zacji polskich i zagranicznych [42, 101, 122, 125, 126, 127, 169, 189, 207]7.

Zgodnie podkreślane jest w nich wykorzystywanie w Polsce - od lat 
90. XX wieku - rozwiązań sprawdzonych w projektowaniu i budownictwie 
bibliotecznym krajów zachodnich. Tendencja ta wiąże się z odejściem od 
modelu biblioteki trójdzielnej na rzecz 10. zasad projektowania i organi-
zowania budynków bibliotecznych, zaproponowanych przez brytyjskiego 
architekta Harry’ego Faulkner-Browna a zalecanych przez Grupę Archi-
tektoniczną LIBER. Budynek biblioteki powinien być: elastyczny, zwarty, 
dostępny, rozszerzalny, zróżnicowany, zorganizowany, wygodny, zapew-
niający stałe warunki środowiskowe i mikroklimatyczne, bezpieczny i eko-
nomiczny. Realizacja wymienionych założeń dotyczących konstrukcji, 
technologii i architektury wnętrz w budowanych obecnie bibliotekach aka-
demickich jest raczej powszechna8.

Jednym ze stale przewijających się wątków jest aspekt funkcjonalności 
budynku bibliotecznego. Funkcjonalna przestrzeń uwzględnia interakcje 
pomiędzy ludźmi, zbiorami i technologią informacyjną biblioteki akademic-
kiej oraz umożliwia reakcje na zmieniające się wymagania korzystającej 

6 Kolekcja Grażyny Kulczyk uznawana jest za jedną z najważniejszych w Polsce oraz w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej
7 Łączne omówienie wskazanych tekstów wynika z dublowania się ich treści.
8 Nie każdy nowy budynek jest przystosowany do wielofunkcyjności, np. w nowym skrzydle 
gmachu Biblioteki Jagiellońskiej nie zastosowano wolnego dostępu do magazynów.
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z niej społeczności. Nowoczesna, funkcjonalna przestrzeń powinna być 
zaprojektowania w kontekście potrzeb użytkowników jako: centrum edu-
kacyjne i multimedialne, miejsce uczenia się i nauczania oraz miejsce spo-
tkań towarzyskich studentów połączone z kawiarnią, księgarnią etc. Mimo 
iż funkcjonalność jest priorytetem, za równie ważne przy projektowaniu 
biblioteki postrzegane są jej aspekty estetyczne.

Kolejny wątek to problem celowej współpracy architektów i bibliote-
karzy w kreowaniu przestrzeni bibliotecznej (od rozpoczęcia projektowa-
nia do jego pełnej realizacji). Akcentowane jest znaczenie dobrego zapla-
nowania budynku, które musi opierać się na wnikliwej analizie potrzeb 
informacyjnych wszystkich grup użytkowników, tempa wzrostu zasobów 
cyfrowych i kierunków rozwoju technik informatycznych. Wyznaczenie 
dobrej lokalizacji i zapewnienie fi nansowania inwestycji wymaga zaangażo-
wania instancji na szczeblu władz uczelni, miasta, regionu i resortu. Są to 
niezbędne przesłanki do stworzenia programu użytkowego (pozwalającego 
uniknąć kosztownych poprawek) oraz przystąpienia do prac projektowych.

Można stworzyć swoistą mapę planowanych i realizowanych inwesty-
cji, gdzie budowa nowych lub rozbudowa dotychczasowych siedzib biblio-
tek szkół wyższych jest prezentowana na łamach czasopism bądź dysku-
towana w wystąpieniach konferencyjnych. PBB wymienia następujące 
miasta i biblioteki uczelniane: 

• Białystok – Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia [95, 96, 
168, 178] oraz Biblioteka Politechniki Białostockiej [197];

• Częstochowa - Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej 
[158];

• Gdańsk – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego [207];
• Katowice – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka9 

[137, 147];
• Kraków – Biblioteka Jagiellońska [46, 63, 69, 72, 89, 104, 112, 

114, 118, 119, 131, 195]; Biblioteka Politechniki Krakowskiej [77, 
84, 110]; Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 10[65, 
103];

• Łódź – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego [159];
• Olsztyn – Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego [189];
• Opole – Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego [70];
• Poznań – Biblioteka i Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej 

[73, 80]; Biblioteka Collegium Novum Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza [164];

9 CINiBA to projekt realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach; PBB rejestruje go pod pierwotną nazwą - Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
10 PBB rejestruje projekt pod wcześniejszą nazwą - Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie.
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• Sandomierz – Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego [165];
• Słupsk – Biblioteka Główna Akademii Pomorskiej 11[39];
• Szczecin – Biblioteka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego12 

[185];
• Warszawa – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [24, 40, 42, 

48, 58, 59, 71, 75, 76, 83, 90, 94, 101, 108, 113, 144, 168]; Biblio-
teka Główna Politechniki Warszawskiej [81, 82, 91];

• Wrocław – Biblioteka Uniwersytecka [85, 86, 87]; Biblioteka Poli-
techniki Wrocławskiej [31];

• Zielona Góra – Biblioteka Uniwersytecka [143].
Część publikacji, na łamach pism architektonicznych, omawia zreali-

zowane już projekty (zarówno obiektów powstających od podstaw jak i tych 
rozbudowywanych) oraz relacjonuje wyniki konkursów na ich koncepcje 
architektoniczne [65, 73, 76, 77, 80, 81, 84, 86, 87, 103, 104, 110, 113, 
114, 143, 164, 165, 168, 178]. Wymienione prace standardowo zawierają 
informacje na temat: warunków konkursu, lokalizacji budynku, wytycz-
nych urbanistycznych oraz ustaleń programowych – funkcji, organizacji 
wymagań funkcjonalnych i grup programowych projektowanej biblio-
teki. Ponadto informują o przebiegu prac jury, przyznanych nagrodach 
i wyróżnieniach, opiniach i wnioskach sądu konkursowego. Omawiane 
projekty odzwierciedlają cele i wartości twórców bibliotek. Autorzy-archi-
tekci koncentrują się na organizacji przestrzeni (wewnętrznej i zewnętrz-
nej), zwracając uwagę m.in. na strefy wejścia, przestrzeni magazynowej, 
wielofunkcyjność i elastyczność budynków, ich powiązanie z otoczeniem. 
Silnie podkreślane są wartości symboliczne i estetyczne poszczególnych 
budynków oraz opisywane detale architektoniczne. Projekty opatrzone są 
licznymi ilustracjami: przekrojami i rzutami kondygnacji budynków, kolo-
rowymi wizualizacjami, makietami i fotografi ami. Biblioteki traktowane są 
przede wszystkim w kategorii zdarzenia architektonicznego.

Nieco odmienny charakter mają „użytkowe” publikacje bibliotekarzy, 
które opisując doświadczenia związane z powstającym obiektem kreślą 
historię książnicy, uzasadniają konieczność budowy lub rozbudowy biblio-
teki, informują o historii i założeniach projektu, uwzględniając dane tech-
niczne, m.in. kubaturę, powierzchnię użytkową, pojemność magazynów 
otwartych i zamkniętych, przewidywaną liczbę stanowisk dla czytelników 
(w tym komputerowych). Charakteryzowany jest także przyjęty system kla-
syfi kacji księgozbioru w wolnym dostępie, zmiany w strukturze organizacyj-
nej; autorzy często wyrażają nadzieję, że nowy gmach zapewni optymalny 
komfort pracy i nauki oraz będzie pełnić funkcje kulturotwórcze [31, 39, 

11 W PBB odnotowana pod wcześniejszą nazwą - Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Słupsku.
12 W PBB odnotowana pod wcześniejszą nazwą - Biblioteka Pomorskiej Akademii Medycznej.
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48, 58, 63, 69, 70, 71, 72, 82, 95, 96, 101, 108, 147, 165, 169, 178, 185, 
189]. W omawianej grupie prac wyróżnia się artykuł Henryka Hollendra 
i Ewy Kobierskiej–Maciuszko o koncepcji funkcjonalnej i estetycznej BUW 
[59], którzy poprzez ten niezwykle ważny tekst zmienili fi lozofi ę i pragma-
tykę prowadzenia bibliotecznych projektów architektoniczno-budowlanych 
w naszym kraju. Na rozwiązaniach BUW - w zakresie sposobu kształtowa-
nia przestrzeni, organizacji zbiorów i usług pozwalających realizować ideę 
biblioteki otwartej, gdzie kontakt czytelnika z książką nie jest ograniczony 
barierami przestrzennymi i organizacyjnymi - opierają się projekty użyt-
kowe i funkcjonalne innych bibliotek szkół wyższych, m.in. wyraźnie do 
nich nawiązuje Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego [159].

Poprzez publikacje w prestiżowym „LIBER Quarterly” projekt architek-
toniczny BUW - jego symbolika i klimaty [76], funkcjonalność [83] oraz 
praktyka fi nansowania inwestycji [90] – wpisał się w wymianę doświad-
czeń między bibliotekarzami i architektami na terenie Europy, poszerzając 
poziom świadomości o nowych projektach i trendach w Polsce. Podobną 
rolę na gruncie niemieckim spełniła praca poświęcona projektom nowych 
bibliotek naukowych w Polsce [44]. 

Analiza projektu modernizacji Biblioteki Głównej Politechniki Czę-
stochowskiej dostarcza pogłębioną wiedzę na temat zasad postępowania 
przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Przynosi również szczegółowo omówione aspekty wykonalności technicznej 
budynku: określenie zasad programowania remontu, technikę opracowy-
wania ekspertyzy, analizy techniczne oraz poszukiwanie najkorzystniej-
szych rozwiązań ochrony cieplnej [158].

Budowa nowoczesnych gmachów bibliotek sprawia, iż dotychcza-
sowe budynki biblioteczne tracą swoją funkcję i pojawia się problem ich 
nowego, właściwego wykorzystania dla potrzeb najbliższego otoczenia. 
Zagadnienie to było podejmowane w kontekście gmachu dawnej BUW. 
Zwrócono uwagę na konieczność precyzyjnego określenia warunków kon-
kursu na koncepcję programowo-architektoniczną przebudowy budynku, 
kładąc nacisk na: kategorie elementów budynku istotnych do zachowa-
nia, wytyczne konserwatorskie, nowe przeznaczenie obiektu (w przypadku 
dawnej BUW - utrzymanie symbolicznej rangi miejsca, tzn. centrum życia 
uniwersyteckiego) [105, 106, 160]. Stanisław Grzelachowski charaktery-
zując wzniesiony w latach 1891-1894 budynek BUW, podkreślił nowo-
czesność ówczesnych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych oraz 
użytych środków technicznych; dzięki nim realizacja projektu Antoniego 
Jasieńczyka-Jabłońskiego i Stefana Szyllera z powodzeniem dorównała 
do poziomu podobnych przedsięwzięć przełomu XIX i XX wieku na Zacho-
dzie. Adaptacja tego zabytkowego budynku wprowadziła wiele niezbęd-
nych współcześnie urządzeń i instalacji, poprawiła jego bezpieczeństwo 
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i dostępność, m.in. dla osób niepełnosprawnych [173]. Wątek zrealizo-
wanej w latach 2004-2005 modernizacji dawnej BUW i przeobrażenia 
jej gmachu w budynek „inteligentny”, o najnowocześniejszym wyposaże-
niu technicznym i dydaktycznym podjęli architekci-autorzy wdrożonego 
projektu; twórcy podkreślili, że przystosowaniu zabytkowego obiektu do 
nowych potrzeb uczelni towarzyszyła troska o utrwalenie w jak najwięk-
szym stopniu pierwotnej architektury. Utrzymano podział budynku na 
dwie strefy: pełną rekonstrukcję wystroju architektonicznego i zachowanie 
funkcji czytelni, natomiast w części magazynowej podkreślono jednoprze-
strzenność tego modułu mimo podziału na kondygnacje [161]. Staranna 
restauracja elewacji i wnętrz nie kompensuje jednak usunięcia unikato-
wego w skali światowej zabytku techniki, jakim był stalowy ruszt13.

Odrębnym tematem są realizacje projektów budowy [164] bądź ada-
ptacji i rozbudowy [77, 81, 91, 114, 118, 131] budynków bibliotek poło-
żonych w strefi e ochrony konserwatorskiej. Wśród architektów panuje 
zgoda, iż tego typu budowle winny być wkomponowane w całość układu 
istniejących i projektowanych budynków. Niekontrastowej koegzystencji 
musi jednak towarzyszyć wyjątkowość architektoniczna, manifestująca 
ich autonomiczność i czas powstania - swoisty architektoniczno-urbani-
styczny dialog „starego” z „nowym”. 

Na uwagę zasługuje artykuł będący zapisem rozmowy na temat „uży-
tecznego piękna architektury”. Romuald Loegler, autor rozbudowy Biblio-
teki Jagiellońskiej, swe rozważania koncentruje wokół funkcjonalności 
piękna, paralelnego do funkcjonalności samego budynku, który powinna 
cechować otwartość, przestronność i transparentność. Podkreśla, iż atmos-
fera biblioteki – standard wyposażenia i jego jakość estetyczna – poprzez 
swą atrakcyjność przyciągają użytkowników [112]. 

PBB odnotowała również tematykę budowy bibliotek szkół wyższych 
w opracowaniu publicystycznym: na łamach „Tygodnika Solidarność” – 
Biblioteki Jagiellońskiej [46] zaś „Bibliotekarza” i „Rzeczpospolitej” – BUW 
[24, 75]. Kwestia budowy Biblioteki Politechniki Białostockiej została ujęta 
w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 
2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 [198].

Przegląd nowo wybudowanych bibliotek akademickich zamykają projekty zre-
alizowane za granicą. Są to: siedziba Państwowej Biblioteki Saksonii i Biblioteki 
Uniwersytetu w Dreźnie, którą wyróżnia trzykondygnacyjna czytelnia i otwarte 
magazyny, ukryte pod ziemią [135, 141]; gmach Biblioteki Uniwersytetu im. Alberta 
Ludwika we Fryburgu [154]; Biblioteka Uniwersytecka w Utrechcie [165]. 

13 Jego pierwowzorem były rozwiązania zastosowane przez bibliotekę British Museum w Lon-
dynie oraz starą Bibliothèque Nationale w Paryżu. Zabytkowy ruszt został przeniesiony przed 
nową siedzibę BUW przy ul. Dobrej.
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Doświadczenia innych bibliotek naukowych na polu budownictwa 
bibliotecznego opisane zostały w czterech publikacjach. Wyzwaniem dla 
architektów stała się rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Ta 
oddana do użytku publicznego w 1829 roku placówka jest jednym z pierw-
szych budynków w Europie, zaprojektowanym specjalnie na potrzeby 
biblioteczne a także jedną z najstarszych polskich książnic. Przedmiotem 
ogłoszonego konkursu było zagospodarowanie pustego placu po zniszczo-
nej w 1945 roku galerii obrazów zaś warunkiem koniecznym - zaaranżowa-
nie powierzchni komercyjnej, której zadaniem byłoby przyniesienie wymier-
nych korzyści ekonomicznych. Zgłoszone do konkursu projekty rozbudowy 
cechowała duża różnorodność rozwiązań; wszystkie nawiązywały do zabyt-
kowego budynku i efektownie komponowały się zarówno z jego fasadą jak 
i zabudową ulicy [150, 157]. Specjalistycznej wiedzy inżynierskiej i konser-
watorskiej wymagał remont ścian zabytkowego budynku Biblioteki Osso-
lińskich [136]. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu informo-
wała o przeprowadzonym remoncie biblioteki głównej, obejmującym m.in. 
wymianę dachu, instalacji, okien i wzmocnienie stropów [176].

Problematyka budownictwa i architektury bibliotek publicznych sta-
nowi drugą pod względem liczebności grupę materiałów odnotowanych 
w PBB. Tematyka publikacji jest dość zróżnicowana; prowadzi od prac 
ogólnych na temat specyfi ki budynków bibliotek publicznych, poprzez 
omówienia stanu budownictwa w Polsce i za granicą, aż po szczegółowe 
charakterystyki konkretnych inwestycji.

Międzynarodowe standardy IFLA-UNESCO dążąc do ujęcia wszystkich 
aspektów działalności bibliotecznej i informacyjnej bibliotek publicznych, 
kreślą także zalecenia względem budynków bibliotecznych. W świetle 
wymagań stawianych przez warunki rozwoju cywilizacyjnego i techno-
logicznego powinny one: odzwierciedlać funkcje biblioteki, być dostępne 
dla całej społeczności i wystarczająco elastyczne do świadczenia usług 
nowych i zmieniających się. Usytuowane w pobliżu innych ośrodków dzia-
łalności środowiskowej powinny udostępniać lokale na potrzeby środo-
wiska lokalnego. Planując budynek biblioteki należy wziąć pod uwagę: 
funkcje biblioteki, jej wielkość, przeznaczenie powierzchni, dostęp do 
budynku, odpowiednie regały, informację wizualną, klimat biblioteki, 
sprzęt elektroniczny i audiowizualny, bezpieczeństwo, parking. Dodany 
załącznik prezentuje standardy budownictwa bibliotecznego stosowane 
w Ontario (Kanada) i w Barcelonie (Hiszpania) [123]. 

Podany do druku polski projekt Wskaźników urbanistyczno-archi-
tektonicznych w projektowaniu nowych i użytkowaniu istniejących biblio-
tek publicznych ustala zasady określania wielkości rejonów bibliotecznej 
obsługi bezpośredniej oraz wynikające z nich parametry gęstości sieci biblio-
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tek publicznych. W formie tabel podaje wskaźniki powierzchni użytkowej 
lokali bibliotecznych ogółem, powierzchnie: na zbiory (książki, czasopisma, 
dokumenty audiowizualne i elektroniczne), dla czytelników, bibliotekarzy 
oraz tzw. pozostałe, przeznaczone na katalogi i terminale katalogowe [194]. 

Organizacja przestrzenna i wyposażenie bibliotek publicznych są 
tematem monografi i Jerzego Maja. Zadaniem publikacji było przygoto-
wanie bibliotekarzy do uczestnictwa w procesie inwestycyjnym biblioteki 
(jako przyszłych użytkowników obiektu, stawiających architektom okre-
ślone wymagania a równocześnie fachowców w zakresie bibliotekarstwa, 
służących konsultacją w problemach funkcji i technologii bibliotecznej). 
Autor wychodząc od omówienia typowych układów przestrzenno-funkcjo-
nalnych bibliotek przybliża m.in. zagadnienia projektowania i przygotowa-
nia inwestycji, zwraca uwagę na podstawy prawne inwestowania, programy 
użytkowe i etapy ich realizacji, współpracę bibliotekarza z projektantem 
i wykonawcą; porusza także znaczenie przestrzeni jako czynnika tworzą-
cego estetykę wnętrza oraz mebli jako części projektu budowlanego [18].

Tendencje i kierunki rozwoju polskiego budownictwa bibliotecznego zna-
lazły omówienie w przeprowadzonej przez Stanisława Czajkę analizie sytuacji 
bibliotek publicznych na przełomie wieków. Autor dowodzi, iż o skali budow-
nictwa bibliotecznego decyduje zapotrzebowanie na: obiekty o większej funk-
cjonalności, lepiej dostosowane do charakteru bibliotek i pełnionych przez 
nie funkcji, budynki o powierzchni użytkowej pozwalającej pomieścić szybko 
rosnące zbiory, coraz nowocześniej organizowane i wyposażane stanowiska 
pracy, liczne usługi. Inicjatywa budowy lub modernizacji bibliotek spoczywa 
na kadrze bibliotecznej, zwłaszcza dyrektorach i kierownikach, a przygoto-
wane przez nich projekty wytyczają rozwój placówek na wiele lat. Cechą pol-
skich bibliotek publicznych jest: przewaga adaptacji nad budową nowych 
gmachów; wznoszenie obiektów o coraz większej powierzchni; niska jakość 
wyposażenia i zbyt mało „nowej technologii”; nie przyjęła się organizacja 
udostępniania z wolnym dostępem do zbiorów [79]. 

Artykuł Lucjana Bilińskiego przynosi omówienie bibliotek publicz-
nych wzniesionych w Polsce w latach 80. i 90. Wyszczególniając dziesiątki 
budynków zrealizowanych w poszczególnych województwach podkreśla, 
że zestawienie było możliwe dzięki działalności dokumentacyjnej woje-
wódzkich bibliotek publicznych. Autor podkreśla, że tematu budownic-
twa bibliotek nie należy ograniczyć tylko do listy nowych obiektów, lecz 
trzeba eksponować wkład pracy bibliotekarzy14, architektów i projektan-
tów, którzy przyczynili się do ich powstania [64]. Charakterystykę sytu-
acji w budownictwie polskich bibliotek publicznych u progu XXI wieku 
sporządziły Elżbieta Górska i Elżbieta Stefańczyk [149].

14 Głównie dyrektorów obiektów bibliotecznych.
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Powstawanie nowych gmachów bibliotek publicznych jest przedmiotem 
publikacji prezentujących doświadczenia konkretnych placówek w Polsce 
oraz za granicą. 

Wysiłek i długoletnie starania włożone w dzieło budowy Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie dokumentują liczne prace opublikowane w latach 1981-
1999. Wszystkie opisują zmiany i modernizacje pierwotnego projektu Sta-
nisława Fijałkowskiego z roku 1963, kolejne etapy budowy, która ruszyła 
dopiero w roku 1977 oraz rozbudowę o nowy magazyn. Dokumenty zareje-
strowane w PBB mają jednak dość różnorodny charakter. Przeważają arty-
kuły zamieszczane w gazetach i pismach społeczno-kulturalnych, w których 
dominuje ton publicystyczno-interwencyjny, wyrażane jest zaniepokojenie 
przeciągającą się budową, odwlekanymi terminami, brakiem fi nansowa-
nia adekwatnego do potrzeb realizowanej inwestycji [1, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 34]. Mniej liczne omówienia budowy nowego gmachu BN 
w wydawnictwach fachowych informują o założeniach projektu, przynoszą 
informacje techniczne o nowym gmachu, stanie prac [6, 8, 33, 66]. Rozmowa 
z generalnym projektantem siedziby BN – S. Fijałkowskim przybliża historię 
budowy, przy okazji zwracając uwagę na potrzebę bliskiej współpracy archi-
tektów i bibliotekarzy przy pracach projektowych [67].

Mając w pamięci dokonany przez Lucjana Bilińskiego przegląd budyn-
ków nowo wzniesionych, rozbudowanych bądź zaadaptowanych dla potrzeb 
bibliotek publicznych, uderza bardzo skromna liczba omówień realizowa-
nych inwestycji. Odnotowane przez PBB miasta i biblioteki publiczne (miej-
skie i wojewódzkie) to: 

• Cieszyn – Książnica Cieszyńska [146];
• Gorzów Wielkopolski – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Z. Herberta [197];
• Jaworzno – Miejska Biblioteka Publiczna [202];
• Katowice – Biblioteka Śląska [50, 55, 61];
• Lublin – Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego [183];
• Szczecin – Książnica Pomorska [4, 49];
• Warszawa – Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy [167, 180, 181].
Ich twórcy – bibliotekarze i architekci – dzielą się ze środowiskiem wykre-

owanymi ideami projektowymi, przyjętymi rozwiązaniami urbanistycznymi, 
architektonicznymi i budowlanymi. Podnosząc walory architektoniczne oma-
wianych budynków, zwracają uwagę na założenia ich programów funkcjo-
nalno-użytkowych, czasem krótko relacjonują historię placówek i ich siedzib.

Odrębne omówienie znalazły dzieje budynków bibliotek miejskich 
w Grudziądzu [121], Lublinie [187] i Świnoujściu [206].

Przy okazji przeglądu nowo zrealizowanych bibliotek publicznych warto 
zwrócić uwagę na interesujący, nie tylko architektonicznie, projekt jakim 
jest Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. J. von Eichendorffa 
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w Opolu15. Budynek biblioteki wyróżnia się z otoczenia dowodząc, że nowe, 
proste elementy współczesnej architektury, korespondujące z przeznacze-
niem obiektu, mogą doskonale wkomponować się w zabytkową przestrzeń 
[97, 142]. Zamierzeniem projektantów Centrum Konferencyjno-Kontempla-
cyjnego w Tokarni była z kolei integracja architektury z naturalnym oto-
czeniem. Rolę współczesnej agory ma pełnić kamieniołom, którego wnę-
trza, m.in. bibliotekę i salę teatralno-kongresową zaprojektowano tak, aby 
można było szybko zmienić ich funkcję i aranżację [145].

Interesująco prezentują się odnotowane w PBB charakterystyki budynków 
bibliotek zagranicznych, będące odzwierciedleniem dominujących tam trendów. 

Bibliotheca Alexandrina (Egipt) została uznana za jedną z najważniej-
szych realizacji architektonicznych ostatnich dziesięcioleci. Artykuł szcze-
gółowo charakteryzuje założenia projektu, którego inspiracją były skoja-
rzenia z dawną Biblioteką Aleksandryjską i kulturą starożytnego Egiptu, 
a także doświadczenia i osiągnięcia ludzkości od antyku po nowe millenium. 
W kompleksie, zlokalizowanym w pobliżu uniwersytetu, oprócz biblioteki 
(dostępnej również dla dzieci i młodzieży), przewidziano sale wystawowe, 
księgarnie, Muzeum Książki, galerie sztuki, centrum konferencyjne oraz 
pracownie, m.in. konserwacji manuskryptów [28].

Nowy gmach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze (Dania), 
tzw. Czarny Diament to część kompleksu bibliotecznego, który tworzą 
budynki z lat 1906, 1968 i 1997. Został on zaprojektowany jako sie-
dziba instytucji z szeroką ofertą kulturalną, wykraczającą poza zadania 
biblioteczne16. Praca szeroko opisuje przyjęte rozwiązania architekto-
niczne, organizację przestrzeni ośmiu poziomów biblioteki, odwołuje się 
do historii biblioteki i jej siedzib; kończy konstatacją, iż biblioteka będąc 
nowatorską w swej formie architektonicznej, wydaje się dość tradycyjną 
i typową jeśli chodzi o realizację swoich funkcji [132].

Na przykładzie biblioteki San Giovanni w Pesaro (Włochy) zostały zdefi nio-
wane cechy przyjaznej użytkownikom biblioteki publicznej. Podkreślono pożą-
daną harmonię i właściwe proporcje budynku, jego zrozumiałość, tj. przeźro-
czystość, przemyślane oświetlenie i życzliwą atmosferę. Biblioteka musi mieć 
swoją osobowość, tzn. powinna pozostawać w zgodzie ze swoją funkcją, nie 
rezygnując jednak z odróżniania się. Szczególnie ważna jest gościnność; panu-
jąca nieformalna atmosfera pozwala wszystkim użytkownikom na swobodną 
pracę z materiałami, bez przepełnionych sal i tłoku. Biblioteka jest także miej-

15 Początkowo biblioteka pomyślana była jako centrum koordynujące działalność bibliotek 
terenowych. Caritas na ziemi opolskiej od 1992 r. tworzy sieć bibliotek parafi alnych i wiej-
skich, organizuje oddziały przy małych gminnych bibliotekach publicznych, aby uchronić je 
przed likwidacją i wzbogacić księgozbiór; dwa bibliobusy regularnie odwiedzają 90 miejscowo-
ści regionu, w których nie ma bibliotek publicznych.
16 Przykładowo sala konferencyjna biblioteki, tzw. Sala Królowej jest jednocześnie ogólnodo-
stępną salą koncertową na ponad 600 miejsc.
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scem socjalizacji – wykształca się rodzaj „spontanicznego porządku”: miejsca 
piękne, postrzegane jako wspólne dziedzictwo, same z siebie wymagają sza-
cunku i stają się odporne na akty wandalizmu [134].

W zaniedbanej londyńskiej dzielnicy Peckham, architekci otrzymali 
zadanie stworzenia budynku „wartościowego architektonicznie, który nada 
prestiż okolicy i podbuduje psychicznie mieszkańców”. Powstała biblioteka 
to jednocześnie nasycone najnowszymi zdobyczami z dziedziny technologii 
informacji centrum multimedialne, ośrodek edukacyjny, punkt informacji 
i doradztwa dla mieszkańców. Jednym z podstawowych wymagań inwe-
stora było również zapewnienie bezpieczeństwa [99, 115].

Budynkowi mediateki w Vénissieux (Francja) nadano kształt współ-
czesnej agory; wykorzystano założenie, że mobilność i elastyczność prze-
strzeni wewnętrznych sprzyja łączeniu się ludzi i kultur [111]. Projekt Cen-
tralnej Biblioteki Brabancji, wymyślony przez holenderskich bibliotekarzy, 
jest wizją globalnej mediateki przyszłości. W 160-metrowej wieży-drapa-
czu chmur przestrzeń biblioteki splata się z innymi funkcjami: teatrem, 
kawiarniami, barami, terenami rekreacyjnymi, pokojami studyjnymi, 
salami zebrań, audytoriami, foyer. U podstaw projektu legł shopping jako 
forma wspólnej aktywności społeczeństwa [100].

Biblioteka Narodowa w Singapurze realizuje postulat architektury 
bioklimatycznej. Elastyczny, otwarty i przyjazny dla użytkowników obiekt 
mieści zbiory biblioteczne, przestrzeń wystawienniczą, aulę, centrum mul-
timedialne oraz otwarty plac miejski, przeznaczony do organizacji imprez 
publicznych. Pozytywny wpływ na psychikę użytkowników budynku 
i poprawę środowiska pracy mają przestrzenie zielone, tzw. skycoutrs. Pro-
jekt objął również dobór ekologicznych materiałów budowlanych i z recy-
klingu oraz energooszczędne instalacje [170].

Przykładami innowacyjnych rozwiązań architektoniczno-inżynier-
skich, zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych są biblioteki miejskie 
w Phoenix (przykład tzw. zielonej architektury, gdzie uzyskano 30% 
oszczędność energii w stosunku do pierwotnie planowej) [172] oraz Seat-
tle (unikatowa, stabilna konstrukcja odporna na wstrząsy tektoniczne 
oraz silne opady atmosferyczne i wiatry) [178]. 

Biblioteki Europy to krótki przegląd wybranych projektów współ-
czesnych europejskich bibliotek publicznych17. Wszystkie omówione 
budynki biblioteczne są świetnie przystosowane do udostępniania zbio-
rów i zasobów informacyjnych oraz do organizacji dużych konferencji, 
koncertów i innych imprez kulturalnych. Przegląd pokazał, iż zada-
niem bibliotek jest przede wszystkim integracja społeczności lokalnej 

17 Projekty zaprezentowano podczas konferencji Rozwój miejski i biblioteki, którą zorganizo-
wało Szwedzkie Muzeum Architektury w Sztokholmie (19-20 kwietnia 2007). Towarzyszyło jej 
rozstrzygnięcie konkursu na nową część Biblioteki Miejskiej.
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i promocja sztuki, ale także otwarcie na cudzoziemców poprzez bogate 
obcojęzyczne księgozbiory i pełnienie funkcji centrów informacji tury-
stycznej [209].

Odrębną grupę publikacji odnotowanych w dziale VI B PBB stanowią 
sprawozdania z konferencji i wyjazdów studyjnych. Bibliotekarze i archi-
tekci w nich uczestniczący, na łamach czasopism fachowych informują 
o aktualnych tendencjach w zakresie kształtowania przestrzeni bibliotek 
i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla współczesnego budownictwa 
bibliotecznego, dyskutowanych w gronie fachowców podczas spotkań i sesji 
naukowych; relacjonują nowoczesne aranżacje architektoniczne i spostrze-
żenia na temat funkcjonalności i wyposażenia odwiedzanych bibliotek. 

Relacja z odbytego w Szanghaju seminarium Budynki bibliotek 
w zmieniającym się środowisku (15-19 sierpnia 1999 roku) przynosi 
informację o istotnych nurtach podjętej tam dyskusji: obronie biblioteki 
przed wizją informacji dostępnej w sieci, a zatem informacji, która zdaje 
się nie potrzebować już lokalizacji oraz problematyce planowania biblio-
tek, w szczególności tworzeniu programów użytkowych. Zawiera także 
spostrzeżenia na temat kondycji bibliotek azjatyckich, w tym gospoda-
rza seminarium – Biblioteki Szanghaju [68].

Biblioteki jutra. Nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjo-
nalnej to tytuł konferencji zorganizowanej w Bibliotece Śląskiej Katowicach 
(12-13 grudnia 2000 roku). W jej trakcie wygłoszono 10 referatów i komu-
nikatów18 oraz zaprezentowano wystawę Nowe obiekty biblioteczne w Pol-
sce, przygotowaną przez Bibliotekę Narodową w Warszawie [98].

W konferencji Biblioteka współczesna wobec czytelników niepełno-
sprawnych - budownictwo i wyposażenie zorganizowanej w BUW (18 stycz-
nia 2002 roku) uczestniczyli pracownicy bibliotek akademickich i publicz-
nych, którzy wysłuchali 6 referatów. Sprawozdanie z konferencji przybliża 
ich treść19 oraz przywołuje postulaty zgłoszone podczas dyskusji: problem 
obsługi osób niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych, usługi dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie (m.in. dyslektyków), konieczność 
unormowań prawnych tego problemu, przetłumaczenie na język polski 
europejskich standardów dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie szko-
leń bibliotekarzy do obsługi tej grupy użytkowników oraz wymianę infor-
macji między bibliotekami o posiadanych nagraniach tekstów [130].

Wielowątkowy program obrad cechował seminarium Biblioteka efek-
tywna – wizja, planowanie i ewaluacja w epoce cyfrowej w Lipsku (19-23 
marca 2002 roku). Dyskutowano problemy projektowania i planowania 
bibliotek akademickich, aby spełnione były: dostępność, ochrona i archi-
tektura, rozumiane jako: dostęp do informacji, ochrona zbiorów biblio-

18 Tematykę materiałów konferencyjnych [94] omówiono już wcześniej.
19 Tematyka materiałów konferencyjnych [120] zostanie omówiona w dalszej części pracy.
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tecznych i architektura, która magazyn książek zamienia w przestrzeń 
społeczną. Uwagę poświęcono planowaniu strategicznemu w szkolnic-
twie wyższym, procesowi przekształcania książnicy w centrum informacji 
wspierające oba rodzaje aktywności akademickiej: dydaktykę oraz badania 
i w obydwu współuczestniczące. Zwrócono uwagę na projekt zwany post-
-completion evaluation, czyli analizę i ocenę zamysłu architektonicznego 
i funkcjonalnego biblioteki w 2-3 lata po oddaniu gmachu do użytku oraz 
na zalecenia konserwatorskie IFLA względem budynków bibliotecznych. 
Seminarium było też okazją do zapoznania się z budownictwem bibliotecz-
nym w niemieckich landach wschodnich [127].

Warsztaty Projektowanie i planowanie budynków bibliotecznych 
– aspekty techniczne i funkcjonalne zorganizowane w BUW (16-17 
czerwca 2003 roku) wyszły naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli 
wielu bibliotek, budujących lub modernizujących gmachy tych instytu-
cji. Do wygłoszenia referatów zaproszono fachowców, którzy uczestni-
czyli w projektowaniu i budowie gmachu BUW. Wystąpienia podzielono 
na cztery bloki w odpowiadających im sesjach tematycznych: archi-
tektonicznej, instalacyjnej, instalacyjno-technologicznej i inwestorsko-
-bibliotekarskiej; sprawozdanie przybliża zagadnienia istotne z punktu 
widzenia ochrony i konserwacji zbiorów [155].

Organizacja bibliotek publicznych, która byłaby w stanie sprostać 
potrzebom społeczeństwa XXI wieku oraz współpraca międzynarodowa 
w zakresie poszukiwania rozwiązań dla budownictwa bibliotek publicz-
nych w Europie były przedmiotem międzynarodowej konferencji Tworze-
nie publicznego raju (18-20 marca 2004 roku) w Hadze. W rozważaniach 
dominowała fi lozofi a traktowania biblioteki jako przestrzeni publicznej, 
która dzięki odpowiednim aranżacjom architektonicznym jest bardziej 
użyteczna i przyjazna wszystkim czytelnikom, oferuje pomieszczenia 
i środki sprzyjające myśleniu, życiu i edukacji. Przestrzeń powinna być 
tak kształtowana, aby biblioteki stały się lokalnymi centrami informa-
cji, zapewniały możliwość ustawicznego kształcenia, były miejscem spo-
tkań i rekreacji. Drugim trendem jest łączenie bibliotek z innymi instytu-
cjami kulturalnymi, edukacyjnymi, społecznymi (teatry, muzea, szkoły, 
archiwa) z zachowaniem ich samodzielności w realizacji zadań i funk-
cji. Program konferencji połączył rozważania teoretyczne ze zwiedzaniem 
nowych budynków bibliotek publicznych w Amstelveen, Huizen, Apeldo-
orn, Hadze i Rotterdamie. Wyjazdy studyjne potwierdziły odchodzenie od 
tradycyjnego, sztywnego układu przestrzennego na rzecz przestrzeni wie-
lofunkcyjnej, przyjaznej czytelnikowi. Konferencja zakończyła się wypra-
cowaniem i przyjęciem rekomendacji, którymi kraje Europy powinny się 
kierować w zakresie kształtowania polityki bibliotecznej w dziedzinie 
budownictwa bibliotecznego [148, 156].
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Zwięzłe omówienie historii Biblioteki Narodowej Białorusi w Miń-
sku oraz projektu jej gmachu było możliwe dzięki udziałowi w mię-
dzynarodowej konferencji Misja biblioteki w tworzeniu intelektualnego 
potencjału społeczeństwa (4-6 grudnia 2006 roku), która towarzyszyła 
otwarciu jej nowego budynku [184].

Relacje z wyjazdów studyjnych są znakomitą okazją do zaznajomienia się 
z najlepszymi praktykami nie tylko z zakresu architektury i designu biblio-
tecznego, ale także myśleniem o miejscu i funkcji bibliotek w środowisku 
lokalnym. Ich poznanie pobudza do refl eksji, wspomaga twórcze myślenie, 
staje się zarzewiem nowych pomysłów i rozwiązań na rodzimym gruncie.

Stypendium w Stanach Zjednoczonych (1991) umożliwiło zapoznanie 
się z rozwiązaniami architektonicznymi i założeniami projektowymi tamtej-
szych dużych bibliotek uniwersyteckich. Na przykładzie wybranych budyn-
ków zostały omówione różnorodne, choć typowe dla bibliotek amerykań-
skich, rozwiązania funkcjonalne i estetyczne. Autorka zwraca uwagę na 
odchodzenie od wysokich budynków i osobnych magazynów. Dość szcze-
gółowo charakteryzuje organizację przestrzenni poszczególnych agend, roz-
mieszczenie zbiorów w tym kolekcji specjalnych; podkreśla znaczenie sta-
nowisk informacyjnych, wolnego dostępu do zbiorów oraz rozmieszczenie 
miejsc pracy dla czytelników wobec braku czytelń. Przytacza także wybrane 
normy, stosowane przy projektowaniu bibliotek w USA [32].

Podróż do Berlina i Dolnej Saksonii (1993) pozwoliła zapoznać się 
z architekturą klasycznych XIX-wiecznych siedzib bibliotek w Wolfenbüt-
tel i Lipsku, a także budowlami wzniesionymi w latach 60. i 70. ubiegłego 
stulecia w Berlinie (Deutsche Staatsbibliothek) i Hannowerze (Universitäts-
bibliotheks und Technische Informationsbibliothek oraz Niedersächsische 
Landesbibliothek), które przy zachowaniu tradycyjnego trójpodziału funk-
cji cechowało nowoczesne wyposażenie wnętrz. Ilustracją najnowszych 
tendencji w budownictwie bibliotecznym i metod organizacji przestrzeni 
publicznej był natomiast budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Getyn-
dze, oddany do użytku w 1993 roku. Jego architektoniczna otwartość na 
kontakt z książką i przyjazność wobec użytkownika sprzyjają nowoczesnej 
organizacji biblioteki [43]. Przedmiotem zainteresowania na gruncie nie-
mieckim były także nowe rozwiązania techniczne i funkcjonalne zastoso-
wane w budynku magazynowym Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie [23]. 

Uwagi o architekturze bibliotek publicznych w Dani przyniosła podróż 
studyjna do Aalborg, Birkerod, Holsebro, Tinglev i Otterup (2002). Często 
stosowanym w tym kraju rozwiązaniem jest umieszczanie biblioteki w naj-
bardziej prestiżowej lokalizacji, przypisywanie jednemu zespołowi architek-
tonicznemu dwóch funkcji - biblioteki i ratusza. Duńskie biblioteki przej-
mują także rolę ośrodków społeczno-kulturalnych, organizując wystawy 
artystyczne, spektakle teatralne, koncerty muzyczne, dyskusje itd., czyli 



125ARTYKUŁY

angażując się w działania wykraczające poza podstawowy obszar aktyw-
ności. Ich architektura stawia na otwartość i przezroczystość, przyciągając 
nawet przypadkowych przechodniów. Budynki bibliotek architektonicznie 
są tak kształtowane, aby były przedłużeniem miejskich agor [138].

Program wyjazdu szkoleniowego do Francji (2004) obejmował zwie-
dzanie wybranych bibliotek publicznych, które połączyła nowoczesna 
architektura gmachów i problematyka obsługi czytelnika w warunkach 
przez tę architekturę stworzonych. Odwiedzono trzy biblioteki Paryża: BPI 
(Bibliothéque Publique d’Information) w Centrum Pompidou, Bibliotekę 
Narodową Francji (BnF) i Bibliotekę Miejską. Jean-Pierre Melville, duże 
biblioteki miejskie i regionalne w Orleanie, Poitiers, La Rochelle, Limoges, 
a także obsługujące lokalne społeczności Rochefort i Saint-Seurin sur l’I-
sle. Wszystkie biblioteki, z wyjątkiem BnF, posiadają zadziwiająco wiele 
cech wspólnych, do których przede wszystkim zaliczyć trzeba: nowocze-
sną architekturę podporządkowaną społecznej i kulturotwórczej roli, jaką 
biblioteki te odgrywają w środowisku; wolny dostęp do zbiorów, otwartych 
na wszystkich obywateli (bez względu na ich wiek, wykształcenie, status 
społeczny i ekonomiczny); organizację bibliotek jako mediatek, które inteli-
gentnie i maksymalnie wykorzystują nowe media [162, 163]. 

Cennym źródłem informacji na temat zagranicznego piśmiennictwa zwią-
zanego z budownictwem i architekturą bibliotek są recenzje i omówienia, docie-
rające do szerokich kręgów bibliotekarzy. Za ich pośrednictwem poznają oni 
problemy planowania i zagospodarowywania lokali bibliotecznych, przy okazji 
otrzymując wskazówki gdzie szukać wyczerpującej wiedzy na ten temat20. 

Praktykę francuskich bibliotek publicznych z lat 70. ubiegłego wieku opi-
suje Jacqueline Gascuel, która doradza bibliotekarzom, ale także architek-
tom i kierownikom instytucji kulturalnych, jak tworzyć zupełnie nową jakość 
architektoniczną i funkcjonalną biblioteki. Autor obszernej recenzji podkre-
śla fachowy, a zarazem bardzo praktyczny charakter książki oraz uderzające 
dla polskiego odbiorcy tekstu różnice: otwartość i swobodę, jaką francuskie 
biblioteki pozostawiają swoim użytkownikom, wiek korzystających z bibliotek 
dziecięcych (od 3 do 13 lat), waga jaką przykłada się do dokumentów audio-
wizualnych oraz stosowanie elektronicznego systemu ochrony zbiorów [22].

Kondycję budownictwa bibliotecznego w Niemczech w latach 1994-
1995 przybliża wybór z dokumentów Niemieckiego Instytutu Bibliotecz-
nego, zebranych przez Komisję Budownictwa. W tym czasie w Niemczech 
wybudowano lub rozbudowano 34 budynki książnic oraz przystosowano 
do użytku bibliotecznego 57 obiektów. Księgozbiory znalazły miejsce m.in. 
w dawnych dworcach kolejowych, budynkach przemysłowych, zamkach, 
kościołach, klasztorach, ratuszach, budynkach administracyjnych. Ada-

20 Informacja o recenzjach publikacji polskich autorów jest dodawana przy okazji omówień 
tych prac.
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ptowane obiekty cechują interesujące rozwiązania architektoniczne, 
a zwłaszcza funkcjonalność wnętrz. Opisy projektów, bogato ilustrowana 
dokumentacja architektoniczno-budowlana poszczególnych placówek, 
w opinii recenzentki, powinny zainspirować osoby odpowiedzialne za 
wygląd i wyposażenie bibliotek [56].

Oddzielnym wątkiem w omawianym piśmiennictwie jest dostępność 
i przystosowanie budynków bibliotek, a także ich zbiorów i serwisów 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, niezależnie od rodzaju dysfunkcji 
[120, 124, 130, 151, 158]. 

Zarejestrowane w PBB publikacje są w głównej mierze pokłosiem 
ogólnopolskiej konferencji Biblioteka współczesna wobec czytelników nie-
pełnosprawnych - budownictwo i wyposażenie, która odbyła się 18 stycz-
nia 2002 roku w Warszawie [120]21. W Bibliotece otwartej dla czytelników 
niepełnosprawnych zwrócono uwagę na różnicę w ofercie bibliotek euro-
pejskich a północnoamerykańskich – zarówno publicznych jaki i uniwer-
syteckich – kierowanej do niepełnosprawnych użytkowników. Biblioteki 
w Europie w większości przypadków dążą do likwidacji barier architek-
tonicznych oraz gromadzenia zbiorów alternatywnych, nie oferują nato-
miast tak szerokiej gamy usług jak biblioteki Kanady i USA. W Polsce, 
m.in. dzięki harmonizacji z polityką społeczną Unii Europejskiej, przystą-
piono do odrabiania opóźnień w realizacji idei bibliotek bez barier funk-
cjonalnych; ich przełamywanie zilustrowano na przykładzie BN i BUW. 
Omówiono udogodnienia architektoniczne (podjazdy, windy dostoso-
wane do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowiska pracy 
dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich, odpowiednio przystosowane 
toalety) oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt (m.in. powiększalniki tek-
stu, komputery z ekranem brajlowskim, skanerem i drukarką brajlowską, 
programy mówiące, syntetyzatory mowy). Uwagę zwrócono na koniecz-
ność wprowadzenia ułatwień przy wypożyczaniu zbiorów czytelnikom 
niepełnosprawnym, a także odpowiedniego wyszkolenia personelu do ich 
obsługi. Obszerne fragmenty przepisów prawa budowlanego, dotyczące 
rozwiązań funkcjonalnych i techniczno-budowlanych na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, przytoczono przy okazji prezentacji założeń moderni-
zacji Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej [158].

Piśmiennictwo fachowe poświęcone wyposażeniu bibliotek w meble, 
aparaturę techniczną oraz tzw. pomoce, czyli przedmioty i narzędzia uła-
twiające czynności bibliotekarzy i użytkowników – odnotowane w PBB – jest 
bardzo skromne i co zaskakuje, datowane wyłącznie na lata 1981-199222.

21 Treść prac [124] i [151] pokrywa się z wystąpieniem konferencyjnym Autorki.
22 Później tematyka ta bywa jedynie wzmiankowana przy okazji charakterystyk oddawanych 
do użytku nowych bądź zmodernizowanych budynków.
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Najbardziej wyczerpująca praca, skrypt dla studentów biblioteko-
znawstwa, przynosi usystematyzowaną wiedzę na temat różnych kategorii 
wyposażenia placówek informacji. Zbigniew Żmigrodzki podkreśla w niej, 
iż odpowiednie wyposażenie: funkcjonalne, trwałe i estetyczne meble, 
zróżnicowana aparatura techniczna oraz środki pomocnicze i materiały 
przesądzają w znacznym stopniu o sprawnym przebiegu oraz efektywno-
ści działalności biblioteczno-informacyjnej. Praca kolejno charakteryzuje 
poszczególne rodzaje wyposażenia oraz kryteria ich doboru, zwraca uwagę 
na zróżnicowanie użytkowanego sprzętu w zależności od funkcji i zadań 
pełnionych przez biblioteki [3]23.

Potrzebę tworzenia instytucji specjalizujących się w odpowiednim 
wyposażaniu lokali bibliotecznych w materiały, formularze, ale także meble 
i urządzenia techniczne podnoszą publikacje prezentujące zagraniczne 
doświadczenia w tym zakresie. Jan Wołosz przybliża działalność Centrum 
Technicznego Zaopatrzenia Bibliotek w Pradze, ukierunkowaną na racjona-
lizację i modernizację czechosłowackich bibliotek. Placówka, wzorowana na 
komercyjnych centralach krajów zachodnich, zajmowała się: rozpoznawa-
niem potrzeb i dystrybucją wyposażenia, pomocy technicznych, formularzy 
i druków, projektowaniem i tworzeniem prototypów niektórych urządzeń, 
a także konsultowała i opracowywała projekty: rozwiązań organizacyjnych, 
urządzenia wnętrz i automatyzacji prac bibliotecznych [2]. Barbara Sztark 
zwraca uwagę na rolę zachodnich central wyposażenia w kreowaniu biblio-
teki jako funkcjonalnego miejsca pracy i wypoczynku. Efekt ten uzyskuje 
się poprzez ścisłą współpracę bibliotekarzy, architektów, inżynierów, psy-
chologów i socjologów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń, doradztwo, 
dostarczanie nowoczesnego sprzętu i sprawdzonych form organizacji prze-
strzeni. Na przykładzie oferty Einkaufszentrale für Öffentliche Bibliothe-
ken (EKZ) w Reutlingen (RFN) prezentuje technologię wzmacniania książek 
i elektroniczny system zabezpieczenia zbiorów [37].

Polskie zakłady i wytwórnie mebli oraz sprzętów bibliotecznych 
(adresy i rodzaj produkowanego asortymentu: regały na książki, szafy 
katalogowe, lady biblioteczne, szafy na płyty i taśmy, gabloty ekspozy-
cyjne, wózki biblioteczne, stoliki, tablice informacyjne, szyldy) zostały 
wpisane do informatora wydanego staraniem IKiCz BN [12]. Popularność 
broszury przyczyniła się do jej wznowienia [27].

W latach 1989-1990 IKiCz przeprowadził w polskich bibliotekach 
publicznych i naukowych badania analizujące ich wyposażenie techniczne. 
Raport z badań przynosi informacje na temat wykorzystywanego w bibliote-
kach sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz reprografi cznego [36].

23 Podobne informacje przynoszą rozdziały VI-VIII Organizacji przestrzennej i wyposażenia 
biblioteki publicznej [18].
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Dokumenty odnotowane w latach 1981-2007 przez PBB w dziale 
Budownictwo i urządzenia biblioteczne poddano analizie ilościowej. Wyeks-
cerpowano zaledwie 209 opisów bibliografi cznych (100%)24. Jak można było 
przypuszczać, głównym źródłem upowszechniającym tendencje oraz opi-
sującym aktualne realizacje architektoniczne były czasopisma. Zarejestro-
wano 162 artykuły (77,51%) opublikowane w 61 wydawnictwach ciągłych, 
w tym 4 tytułach zagranicznych. Najczęściej teksty poświęcone budownic-
twu bibliotecznemu zamieszczane były na łamach czasopism fachowych:

— architektonicznych: „Architektura” (20 artykułów), „Architektura 
& Biznes” (19);

— bibliotekarskich: „EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny 
Bibliotekarzy” (12), „Bibliotekarz” (11), „Poradnik Bibliotekarza” (7), „Biu-
letyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” (6), „Przegląd Biblioteczny” (6), 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” (5).

Ponadto PBB zarejestrowała: 18 artykułów (8,61%) wydrukowanych 
w wydawnictwach zwartych o charakterze prac zbiorowych oraz 12 fragmentów 
(5,74%) pochodzących z wydawnictw zwartych, a także 18 (8,61%) monografi i.

Teza, iż polskie piśmiennictwo dotyczące architektury bibliotek jest dość 
skromne, znalazła również potwierdzenie w liczbie publikacji w poszcze-
gólnych latach. Ich analiza dowodzi stosunkowo niskiego zainteresowa-
nia autorów i wydawców problematyką architektury, designu, standardów 
budownictwa bibliotecznego oraz poziomu wyposażenia lokali – średnio 
7,74 publikacji/rok25. 

Wydaje się, iż przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w kondy-
cji ekonomicznej bibliotek w naszym kraju oraz założeniach polityki nauko-
wej, kulturalnej i społecznej. Można domniemywać, iż nieliczne rozważania 
nt. problemów budownictwa bibliotecznego w latach 80. i na początku lat 
90. wynikały głównie z niedoboru środków fi nansowych na realizowane 
inwestycje, braku realnych perspektyw na budowę nowych gmachów oraz 
nielicznych kontaktów z bibliotekami krajów wysokorozwiniętych. Obserwo-
wany od roku 1998 wzrost liczby publikacji (szczególnie w latach 2000-2001 
oraz 2006-2007) należy wiązać z utylitarną potrzebą nabywania i dzielenia 
się doświadczeniem w zakresie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych 
uwarunkowaną procesem modernizacyjnym w Polsce, który środowisko 
bibliotekarskie aktywnie wykorzystuje. Uwagę zwraca dorobek publikacyjny 
BUW, która niezwykle rzetelnie relacjonowała postęp prac na każdym etapie 
budowy – od programu użytkowego po przeprowadzkę zbiorów - wytyczając 
w sposób niemal instruktażowy drogę następnym inwestorom.

24 Pozycja [18] aneksu odnosi się zarówno do wydawnictwa zwartego, jak i omawiającej go 
recenzji w czasopiśmie fachowym.
25 Jest to wyliczenie formalne, które nie uwzględnia prac wchodzących w skład publikacji 
zbiorowych, odnotowanych w PBB poprzez jeden opis bibliografi czny.
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Na podstawie opisów bibliografi cznych zamieszczonych w PBB niemoż-
liwa jest wyczerpująca ocena stanu budownictwa bibliotecznego w Polsce 
i za granicą. Poznać można jedynie wybrane, najczęściej duże realizacje 
budynków bibliotek akademickich lub publicznych, których autorzy – 
bibliotekarze i architekci – podkreślają ich praktyczne walory oraz akcen-
tują wyjątkowość, szczególnie w warstwie symbolicznej, wdrażanych roz-
wiązań. Zaskakuje nieobecność tematyki projektowania i wyposażania 
pomieszczeń bibliotek szkolnych.

 Analiza literatury przedmiotu wykazała, iż w polskim bibliotekar-
stwie w latach 90. XX wieku uruchomił się proces przekształcania bibliotek 
w ogólnodostępne centra informacji, edukacji i kultury. Rozwój nowocze-
snych technologii, nowych form zbiorów oraz dostosowana do aktualnych 
potrzeb organizacja pracy determinują nowatorskie rozwiązania architek-
toniczne i jakość wyposażenia wnętrz. 

Rys. 1. Publikacje zarejestrowane w PBB w latach 1981-2007.
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1981

[1]. (1287). 1749. KSIĄŻKI czekają a bu-
dowa [Biblioteki Narodowej] trwa // Prz. 
Księg. – 1981, nr 7, s. 12-13.

[2]. 1288. WOŁOSZ Jan. Centrum Tech-
nicznego Zaopatrzenia Bibliotek w Pradze 
[Technické Ustredi Knihoven] // Bibliote-
karz. – 1981, R. 48, 1981, nr 2, s. 36-38.

1982

[3]. 1201. ŻMIGRODZKI Zbigniew. Wy-
posażenie bibliotek i innych placówek na-
ukowych informacji naukowej : (skrypt 
przeznaczony dla studentów II i III roku 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
studiów dziennych i zaocznych). - Katowi-
ce: Uniwersytet Śląski,1982. - 106 s. ; 24 
cm. 

[4]. (1202) 1539. GESING Zbigniew, 
KRZYWICKI Stanisław. Wstępna doku-
mentacja lokalizacyjno-programowa mo-
dernizacji i rozbudowy Biblioteki Głównej 
w Szczecinie. - Szczecin: WiMBP, 1982. – 
[19] s., [11] k. tabl. ; 30 cm.

[5]. (1203). 1548. BUDZYŃSKI Wiesław. 
Ciemności nad biblioteką // Kierunki. – 
1982, nr 15, s. 1, 8.

[6]. (1204). 1552. GALL Maria: Budowa 
Biblioteki Narodowej w Warszawie // Inw. 
i Bud. - R. 32, nr 9/10 (1982), s. 31.

[7]. (1205). 1553. GORZOWSKI Eusta-
chy. Książnica w tarapatach : reportaż 
z budowy [Biblioteki Narodowej] // Głos 
Naucz. – 1982, nr 2, s. 6-7 : il.

[8]. (1206). 1556. MAJ Jerzy: The New bu-
ilding of the National Library In Warsaw // 

W : Library interior layout and design. Proce-
edings of the Seminar held in Frederiksdal, 
Denmark, June 16-20, 1980 / ed. Rolf Fuhl-
rott, Michael Dewe. - München: Saur, 1982. 
- S. 134-137.

[9]. 1207. PROHL P., ZELLER J.: Jerzy 
Wierzbicki zum 75. Geburstag // Zen-
tralbl. Biblioth.-Wes. - Jg. 96, H. 3 (1982), 
s. 119-128.

1983

[10]. 1139. KRZYŻANOWSKI Wacław. 
Architekt o bibliotece / oprac. red. Krysty-
na Stankiewicz. – Warszawa : Biblioteka 
Narodowa, 1983. – [8] s. ; 30 cm.

1984

[11]. (1241). 1654. ROGALSKI Ryszard. 
Biblioteka Narodowa // Inspiracje. - 1985, 
nr 5, s. 24-25 : il.

1985

[12]. 1445. KUBISIAK Ewa, PRZY-
BYSZEWSKI Witold. Producenci mebli 
i sprzętów bibliotecznych : informator / Bi-
blioteka Narodowa. Instytut Książki i Czy-
telnictwa. – Warszawa: BN, 1985. – 25, [3] 
s. ; 21 cm    
Rec. DĄBROWSKI Henryk // Bibliote-
karz.- R. 53, 1986, nr 7/8, s. 30 : il.

[13]. (1446). 1847. BUDZYŃSKI Wie-
sław. Ksiąg – obcowanie : wokół Bibliote-
ki Narodowej // Kierunki. – 1985, nr 11, 
s. 12 : il.

[14]. (1447). 1851. DOBRZAŃSKI Sta-
nisław. Powolny bieg wydarzeń : rozmowa 
z wicedyrektorem Biblioteki Narodowej… / 

Aneks1 

26 Wszystkim przejętym z PBB opisom bibliografi cznym została nadana numeracja [w nawia-
sach kwadratowych]. Opisy w aneksie ułożone są chronologicznie; zachowano ich szeregowa-
nie i numery, które ściśle odpowiadają PBB za poszczególne lata
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rozm. Ewa Szemplińska // Tyg. Pol. – 1985, 
nr 10, s. 5.

[15]. (1448). 1854. KOŁODZIEJSKI An-
drzej. Krótka historia długiej budowy czy-
li klątwa analfabety // Radar. – 1985, nr 
51/52, s. 3, 10 : il.

1986

[16]. (1275). 1758. PSTROKOŃSKA Bar-
bara. Pod specjalnym nadzorem // Tyg. 
Kult. – 1986, R. 30, nr 25, s. 1, 4 : il.

1987

[17]. (1214). 1560. CZAJKA Stanisław. 
Zapaść / oprac. Małgorzata Cebo // Tyg. 
Kult. – 1987, nr 39, s. 1.

[18]. 1215. MAJ Jerzy. Organizacja 
przestrzenna i wyposażenie biblioteki pu-
blicznej / Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Centrum Ustawicznego Kształce-
nia Bibliotekarzy. – Wyd. 2 uzup. – War-
szawa: Wydaw. Akcydensowe, 1987. – 151, 
[1] s. : fot., rys. ; 21 cm.

Rec. KALINOVÁ Ulasta // Čitatel’. - 
R. 36, 1987, č. 9, s. 343.

[19]. 1216. CYBULSKI Radosław. Wy-
brane problemy budownictwa biblioteczne-
go w RFN // Por. Bibl. – 1987 [R. 39], nr 12, 
s. 13-17 : il.

1988

[20]. (1502). 2006. BACZEWSKA Anna. 
Jubilatka na komornym : 60-lecie Bibliote-
ki Narodowej // Kult. i Życie. – 1988, nr 2, 
s. 2 : il.

[21]. (1503). 2014. CZAJKA Stanisław. 
Minęło jedenaście lat / rozm. K. G. // Kie-
runki. – 1988, nr 41, s. 13.

[22]. 1504. GASCUEL Jacqueline. Un 
espace pour le livre : guide a l’intention de 
tous ceux qui creent, amenagent ou reno-

uvent une bibliothèque. – Paris, 1984. 
Rec. ZAWISZA Jerzy W. // Rocz. Bibl. – 
R. 31 (1987, dr. 1988), z. 2, s. 331-336.

[23]. (1505). 2080. RYBACZEWSKA Iza-
bela. Nowy budynek magazynowy Deut-
sche Staatsbibliothek // Biul. Inf. Bibl. 
Nar. – 1987 [dr. 1988], nr 3/4, s. 33-34.

[24]. (1506). 2055. WASILEWSKI Ju-
liusz. Zmagania w sprawie Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego // Bibliotekarz. 
– R. 55, 1988, nr 4/5, s. 45-46.

1989

[25]. 1142. LELEWEL Joachim. Projekt 
utrzymania i urządzenia biblioteki / tekst 
odczytała i do publikacji oprac., [notę edy-
torską przygot.] Maria Magdalena Bier-
nacka. – Warszawa: Biblioteka Narodowa, 
1989. – 34, [2] s. : il.; 24 cm.

[26]. 1143. PROJEKTANCI budynków bi-
bliotecznych w Polsce : informator / [oprac. 
Mirosława Dobrowolska]; Biblioteka Na-
rodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. – 
Warszawa: BN, 1989. – 26, [2] s. : fot., rys. 
; 21 cm.

1990

[27]. 1037. KUBISIAK Ewa, SKONECKA 
Ewa. Producenci mebli i sprzętów biblio-
tecznych : informator / Biblioteka Narodo-
wa. Instytut Książki i Czytelnictwa. – Wyd. 
2 popr. i uzup. – Warszawa: BN, 1990. – 
30, [1] s. ; 21 cm.

[28]. 1038. PINDLOWA Wanda. Nowy 
budynek starożytnej Biblioteki Aleksan-
dryjskiej // Por. Bibl. – R. 42, 1990, nr 
4/5, s. 12-14 : il.

[29]. 1039. PRZYBYSZEWSKI Witold. 
Budynki i lokale biblioteczne w Polsce : 
raport z badań / Biblioteka Narodowa. In-
stytut Książki i Czytelnictwa. – Warszawa: 
BN, 1990. – 31, [1] s. ; 21 cm.   
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Rec. KUBÓW Stefan // Por. Bibl. – R. 42, 
1990, nr 9, s. 26-27.

[30]. (1040). 1372. PRZYWECKA-SA-
MECKA Maria. Z dziejów najstarszych 
pomieszczeń bibliotecznych Wrocławia // 
Rocz. Bibl. – R. 34 (1990), z. 1/2, s. 3-26. – 
Streszcz. niem. i ros.

1991

[31]. (1008). 1505. FRYDECKI Janusz, 
WŁOSOWICZ Ryszard. The library com-
plex of the Technical University of Wrocław 
: a competive design // Acta PWratisl. – 
Vol. 23, nr 3/4 (1987, dr. 1991), s. 19-32 
: rys.

[32]. 1009. KOBIERSKA-MACIUSZKO 
Ewa. Biblioteka i przestrzeń w Stanach 
Zjednoczonych // Bibliotekarz. – 1991, 
[R. 58], nr 7/8, s. 41-45 : il.

[33]. 1010. SZNEE Wacław. Budowa 
nowej siedziby w roku 1990 // Biul. Inf. 
Bibl. Nar. – 1991, nr 1/2, s. 25-27.

[34]. (1011). 1478. WOKÓŁ Biblioteki 
Narodowej // Słowo. – 1991, nr 22, s. 11.

1992

[35]. (1227). 171. PARNOWSKA Marta. 
Problematyka zdobienia bibliotek w sie-
demnastowiecznych traktatach // Z Bad. 
Pol. Księgozb. – 1992, [T.] 14, s. 59-83. – 
Streszcz. ang.

[36]. 1228. PRZYBYSZEWSKI Witold. 
Wyposażenie techniczne bibliotek: raport 
z badań / Biblioteka Narodowa. Instytut 
Książki i Czytelnictwa. – Warszawa: BN, 
1992. – 26, [2] s. ; 21 cm.

[37]. 1229. SZTARK Barbara. Nowocze-
sne centrale wyposażenia bibliotek czyli 
przyjemne z pożytecznym // Bibl. Zach.-
-Pom. - R. 33, nr 1/4 (1992), s. 41-43.

1993

[38]. 1207. DZIECHCIOWSKA Wiesława. 
Budownictwo biblioteczne w Bawarii // 
Bibl. Zach.-Pom. - R. 34, nr 1/2 (1993), s. 
48-56.

1994

[39]. (1323). 1840. BORAWSKA Marian-
na. Otwarcie nowego budynku Bibliote-
ki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Słupsku // Bibl. Zach.-Pom. - R. 35, nr 
1/2 (1994), s. 56-58 : il. 

[40]. (1324). 1925. CYBIS Jacek. Kon-
kurs na projekt gmachu Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszawskiego // Bud. Gosp. Miej. 
– 1994, nr 2, s. 15-21 : il.

[41]. 1325. KROLLER Franz, REINITZER 
Sigrid. Das Bibliotheks- und Information-
swesen der Republik Polen // ABI Technik. 
– Vol. 14, nr 1 (1994), s. 11-220 : il.

[42]. (1326). 1932. MACIUSZKO Ewa. 
Krótki kurs projektowania gmachu biblio-
teki (na przykładzie BUW) // Not. Wyd. – 
1994, nr 4, s. 38-41.

[43]. 1327. MACIUSZKO Ewa. Stare 
i nowe siedziby niektórych bibliotek Ber-
lina i Dolnej Saksonii // Bibliotekarz. – 
1994, nr 6, s. 13-18 : il.

1995

[44]. 1321. JOPP Robert Klaus. Neue 
Wissenschaftliche Bibliotheken in Polen // 
ABI Technik. – Vol. 15, nr 3 (1995), s. 251-
261.

[45]. 1322. PROHL Peter. Jerzy Wierz-
bicki zum Gedenken // ABI Technik. – Vol. 
15, nr 3 (1995), s. 283-288.

1996

[46]. (1387). 1954. BIEDRZYCKA Anna. 



133ARTYKUŁY

Cegiełka dla „Jagiellonki” // Tyg. Solid. – 
1996, nr 22, s. 18.

[47]. 1388. MUSIALIK Rafał. Wybrane 
przykłady bibliotek na tle historii // Zesz. 
Nauk. Archit. / PŚl. – Z. 32 (1996), s. 161-
229. – Streszcz. ang.

1997

[48]. 2716. CHMURA Anna, KOBIER-
SKA-MACIUSZKO Ewa. The Warsaw Uni-
versity Library : design for a new building // 
Europ. Res. Lib. Coop.. – Vol. 7, nr 1 (1997), 
s. 276-286 : il.

[49]. 2589. KRZYWICKI Stanisław. Rozbu-
dowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie // 
Bibl. Zach.-Pom – R. 38, nr 4 (1997), s. 5-10.

[50]. 2420. LUBINA-CIPIŃSKA Danuta. 
Zdążyć przed zawaleniem // Gaz. Wybor. – 
1997, nr 55, dod. s. 26.

[51]. 1828. MAJ Jerzy. Budownictwo i 
wyposażenie bibliotek : nowe tendencje w 
związku z komputeryzacją // W : Projekt 
poprawy polskiego systemu bibliotek szkół 
wyższych poprzez rozwój strategii doradz-
twa / [Biblioteka Główna Politechniki Świę-
tokrzyskiej]. – Kielce, 1997. – S. 54-66.

[52]. 2666. MOSSAKOWSKI Stanisław. 
Tematyka dekoracji pałacu Krasińskich 
(1689-1699) : jej wzory literackie i pla-
styczne : udział fundatora, architekta 
i rzeźbiarza // Rocz. Bibl. Nar. – T.30/31 
(1994/1995, dr. 1997), s. 11-35. – 
Streszcz. ang.

[53]. 1829. SIERADZKA Anna, SIE-
RADZKI Wojciech. Salon // Spotk. z Zabyt. 
– R. 21, nr 3 (1997), s. 4-8.

1998

[54]. 2155. ANTYKI : poradnik dla kolek-
cjonerów / pod red. Judith i Martin Miller 
; [przekł. z ang. Dariusz Chyb i in.]. – War-

szawa, 1998.
s. 52-54 : Biblioteki, serwantki [o meblach bi-
bliotecznych z przełomu XVIII I XIX wieku]

[55]. 2794. BIBLIOTEKA Śląska / 
[przez] (pik) // Forum Akad. – R. 5, nr 9 
(1998), s. 4-5

[56]. 2156. BIBLIOTHEKSBAU : Au-
swahldokumentation 1994/95 / hrsg. Uta 
Stephano, Rebekka Macaluso. – Berlin, 
1997.

Rec. ALEKSIEWICZ Anna // Rocz. Bibl. 
– R. 42 (1998), s. 169-170.

[57]. 2157. DZIADKIEWICZ Wanda. 
Biblioteka wielofunkcyjna, czyli nowe 
tendencje w europejskim budownictwie 
bibliotek // Kwart. Metod. / Woj. Bibl. Ka-
tow. – R. 16, nr 4 (1998), s. 25-29.

[58]. 3090. „HINC omnia” – nowy budynek 
BUW / [oprac.] Maciek Kałuba [i in.]. // Zag. 
Inf. Nauk. – 1998, nr 2, s. 100-102.

[59]. 3090. HOLLENDER Henryk, KO-
BIERSKA-MACIUSZKO Ewa. Nowy gmach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : 
koncepcja funkcjonalna i estetyczna // Rocz. 
Bibl. Nar. – T. 32 (1996, dr. 1998), s. 195-
214. – Streszcz. ang.

[60]. 3099. LEŚNIAKOWSKA Marta. 
Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-
1958) i budowanie w jego czasach. – War-
szawa, 1998.

[61]. 2801. MROWIEC Małgorzata. Ta-
kie mogą być biblioteki // Atest. – 1998, 
nr 11, s. 17-20 : il.

[62]. 3139. WRABEC Jan. Zawsze na 
służbie społeczeństwu i tradycji – baroko-
wy klasztor św. Macieja // W : Architektu-
ra Wrocławia. T. 4 / pod red. Jerzego Roz-
pędowskiego. – Wrocław, 1998. – S. 81-83. 
– Streszcz. niem.

[63]. 2850. ZAMORSKA-PRZYŁUSKA 
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Ewa. Trzeci etap rozbudowy Biblioteki Ja-
giellońskiej // Alma Mater (Krak.). – 1998, 
nr 7, s. 3-5 : il.

1999

[64]. 2629. BILIŃSKI Lucjan. Nowe 
obiekty biblioteczne i ich budowniczowie // 
Prz. Bibl. – R. 67, z. 1/2 (1999), s. 11-19. – 
Streszcz. ang.

[65]. 2999. CĘCKIEWICZ Witold. Na po-
czątek biblioteka //Archit. Biznes. – 1999, 
nr 12, s. 27-33.

[66]. 2265. CZAJKA Stanisław. Czy to 
koniec budowania? : czyli trochę o nowej 
siedzibie Biblioteki Narodowej // Biul. Inf. 
Bibl. Nar. – 1999, [nr] 3, s. 10-16.

[67]. 2266. FIJAŁKOWSKI Stanisław. 
Bibliotekarzom zawdzięczam wiele… / 
rozm. z architektem …, generalnym pro-
jektantem gmachu Biblioteki Narodowej, 
Ewa Markiewicz // Biul. Inf. Bibl. Nar. – 
1999, [nr] 3, s. 7-10.

[68]. 2241. HOLLENDER Henryk. Mię-
dzynarodowe seminarium „Budynki biblio-
tek w zmieniającym się środowisku” (Szan-
ghaj, 15-19 sierpnia 1999 r.) // Prz. Bibl. 
– R. 67, z. 3 (1999), s.174-179.

[69]. 2978. JUCHNIEWICZ Ryszard. 
Zdążyć przed rokiem 2000 : rozbudowa 
Biblioteki Jagiellońskiej // Alma Mater 
(Krak.). – 1999, nr 10, s. 11 : il.

[70]. 3060. MATWIEJCZUK Wanda. Pla-
nowany nowy budynek Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Opolskiego // Prz. Bibl. – R. 
67, z. 1/2 (1999), s. 59-65. – Streszcz. ang.

[71]. 3276. ZAKRZEWSKI Zbigniew. 
„Hinc omnia” – nowy budynek BUW [Doku-
ment elektroniczny] // EBIB. – 1999, nr 3.
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib03/kbk.
html

[72]. 2994. ZAMORSKI Krzysztof. Roz-

budowa Biblioteki Jagiellońskiej : proble-
my zmian funkcjonowania // Prz. Bibl. – 
R. 67, z. 1/2 (1999), s. 31-43. – Streszcz. 
ang.

2000

[73]. 3005. ANKIERSZTAJN Michał. Bi-
blioteka i Centrum Wykładowe Politechni-
ki Poznańskiej // Archit. Biznes. – 2000, 
nr 2, s. 50-53 : il.

[74]. 2243. ANTYKI / [red.] Judith Mil-
ler ; [tł. Bożena Mierzejewska i in.]. – War-
szawa : 2000.
s. 96-97 : Szafy biblioteczne i regały na książki 
[z XVIII i XIX wieku]

[75]. 3153. BARTOSIAK Arkadiusz. 
Harmonia kontrastów // Rzeczpospolita. – 
2000, nr 240, dod. s. 16-19.

[76]. 3155. BUDZYŃSKI Marek. The 
University Library in Warsaw : symbols 
and climates // Lib. Quart. – Vol. 10, nr 2 
(2000), s. 126-129.

[77]. 2933. CĘCKIEWICZ Witold. Mała 
dawka dobrej architektury // Archit. Biz-
nes. – 2000, nr 10, s. 63.

[78]. 2244. CZAJKA Stanisław. Nowe 
obiekty biblioteczne w Polsce [Dokument 
elektroniczny] // EBIB. – 2000, nr spec. 2.
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp2/
czajka.html

[79]. 2245. CZAJKA Stanisław. Tenden-
cje i kierunki rozwoju polskiego budownic-
twa bibliotecznego // Bibliotekarz. – 2000, 
nr 6, s. 6-11

[80]. 3006. FIKUS Marian. Biblioteka 
i Centrum Wykładowe Politechniki Po-
znańskiej // Archit. Biznes. – 2000, nr 2, 
s. 46-49 : il.

[81]. 3136. GUTKIEWICZ-CZAJKOW-
SKA Hanna. Za aulą // Architektura. – 
2000, nr 4, s. 16-21 : il. – Streszcz. ang.
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[82]. 2246. GUTKIEWICZ-CZAJKOW-
SKA Hanna, KUCZA-KUCZYŃSKI Konrad. 
Projekt i realizacja adaptacji i rozbudowy 
Gmachu Głównego PW dla funkcji Biblio-
teki Głównej PW // W : Kierunki moderni-
zacji usług biblioteczno-informacyjnych w 
bibliotekach szkół wyższych / [red. Iwona 
Socik, Anna Tonakiewicz]. – Warszawa, 
2000. – S. 18-34.

[83]. 3157. HOLLENDER Henryk, KO-
BIERSKA-MACIUSZKO Ewa. Perception 
and the mood of change // Lib. Quart. – 
Vol. 10, nr 2 (2000), s. 130-136.

[84]. 2934. KOZŁOWSKI Dariusz. Kon-
kurs na rozbudowę Biblioteki PK // Archit. 
Biznes. – 2000, nr 10, s. 58-62 : il. 

[85]. 3189. LOSE Stanisław. Nowa bi-
blioteka dla Uniwersytetu Wrocławskiego 
// Archit. Biznes. – 2000, nr 2, s. 35-41 : il.

[86]. 3190. LOSE Stanisław, RZYSKI 
Jacek. Biblioteka Uniwersytecka we Wro-
cławiu // Architektura. – 2000, nr 4, s. 67-
69 : il.

[87]. 3191. ŁADOMIRSKI Andrzej. Dla-
czego budowa nowej Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wrocławiu jest konieczna // 
Archit. Biznes. – 2000, nr 2, s. 42-45 : il.

[88]. 2219. The OPEN library – fi nancial 
and human aspects : documentation of 
the new library buildings in Europe / ed. 
by Ewa Kobierska-Maciuszko ; Ligue des 
Bibliotèques Européennes de Recherche. 
Architecture Group Seminar, Warsaw 12-
14 April 2000. – Warsaw: Warsaw Univer-
sity Library, [2000]. – 236 s. : il. ; 24 cm.

[89]. 2918. RAJCHEL Jacek. Kamienny 
wystrój Biblioteki Jagiellońskiej w Krako-
wie // Prz. Geol. – T. 48, nr 8 (2000), s. 
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Maria Kycler
Construction and library equipment. Literature review based 
on „Polish Bibliological Bibliography” in the years 1981-2007

Summary

The author discusses the problem of library architecture reviewing the writings dated 
between 1981 and 2007 in „Polish Bibliological Bibliography”. The actual tendencies in the 
Polish press and literature concerning the building the library equipment are discussed 
and the chosen, outstanding publications are analyzed. The work includes an annex of the 
excerpted bibliographic descriptions


