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Zpráva ze zahraniční cesty
Ve dnech 8. až 10. dubna jsem se zúčastnila 14. semináře Association of European Research
Libraries (LIBER), Archiecture Group1. Seminář Building on Experience: Learning from the
Past to Plan for the Future2 se konal v Budapešti v prostorách Széchényiho národní knihovny.
Na seminář přijelo 137 účastníků z předních evropských univerzit. Setkání zahájila Dr. Márta
Sneider (State Secretary for Culture Ministry of Education and Culture) a Prof. Dr. Lászó
Fésüs (Rector University of Debrecen). První blok přednášek otevřel Ulrich Niederel (Chair
of LIBER Architecture Group) a Judit Skaliezki (Library Department Ministry of Education
and Culture).
Příspěvky byly zaměřeny na architekturu nových, rekonstruovaných a plánovaných staveb
knihoven. Přednášející, špičkoví odborníci, představovali přední evropské univerzitní
knihovny, prolínaly se pohledy architektů a knihovníků, společné nosné téma všech příspěvků
byla spolupráce a integrace knihovny s univerzitním prostředím, zaměření služeb knihovny na
podporu studia a vědecko-výzkumné činnosti univerzity v co nejkvalitnějším vnitřním
prostředí knihovny. Dále byl podtrhnut význam, možnosti a způsoby snižování energetické
náročnosti nových budov s ohledem na vnitřní klima a žádoucí sociální aspekty knihoven.
Velmi pěkný příspěvek měl pan Graham Bulpitt, který prezentoval knihovny Kingston
University London3 a Sheffield Hallam University4. Zaujala mě integrace vybraných kateder
univerzity přímo do budovy univerzitní knihovny. Projekt získal prestižní cenu SCONUL
Library Design Award.
Marie-Francoise Bisbrouck (Université Paris-Sorbonne5) zhodnotila 18tileté období, kdy bylo
ve Francii postaveno nebo rekonstruováno třicet budov univerzitních a vědeckých knihoven.
Dále se prezentovaly knihovny Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek
Göttingen6, Warsaw University Library7, která byla dokončena před 10 lety. Paní Ewa
Kobierska-Maciuszko ji nazvala architektonickým skvostem Polska. Středeční blok přednášek
byl zaměřen spíše na architekturu budov, na ekonomické a ekologické aspekty plánových
staveb s ohledem na pohodlnost vnitřního prostředí. Rozvinula se diskuze, zda má být
instalována klimatizace nebo zda se má investovat na začátku stavby do přirozenějších
způsobů zabezpečení tepelné pohody, která je určována nejen teplotou vzduchu, ale také
rychlostí proudění vzduchu v budově apod. Prezentovány byly projekty Université de Reims,
University College Cork Ireland, University of Helsinki, University Library Paris Dauphine a
univerzitní campus v Dessau.
Součástí semináře byla prohlídka Széchényiho národní knihovny, která byla založena na
počátku 19. století darem Ference Széchenyiho. Do roku 1949 byla součástí Maďarského
národního muzea. Nyní sídlí v budově hradu a její prostory jsou ve velké míře využívány pro
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výstavy a literární akce. Fond je půjčován na základě požadavků a rezervace místa ve
studovně.
Sborník z konference bude možné online objednat na adrese: http://www.zhbluzern.ch/liberlag/lagensb.htm.
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