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Bibliotecile se schimbă rapid în întreaga lume. Oamenii de astăzi nu mai vin la bibliotecă doar
pentru a împrumuta cărţi, ci şi pentru a citi presa, pentru a folosi internetul, pentru a cerceta sau pentru a
face teme, pentru a se întâlni cu parteneri de afaceri, cu prieteni şi cunoscuţi, pentru a vedea expoziţii sau
pentru a participa la evenimente culturale.
Clădirile de biblioteci s-au definit dintotdeauna, poate mai mult decât alte tipuri de arhitecturi, prin
relaţia spaţiu privat – spaţiu public. Sunt un loc al reflecţiei, care presupune un cadru intim, de cabinet
personal de lectură, dar şi un loc al comuniunii cu ceilalţi. Sunt spaţii inteligente, ce oferă atât linişte
(asociată cu ideea de spaţiu privat), cât şi deschidere, obţinută prin „eliminarea pereţilor” şi prin conceperea
unor programe de lectură şi petrecere a timpului liber care să antreneze cât mai multe categorii de oameni,
inclusiv pe cele care nu frecventează în mod normal biblioteca.
În ultimii ani, ideea de bibliotecă şi ideea de centru cultural au fost puse deseori în relaţie, văzute
ca spaţii convergente, structurate, coerente, îmbogăţite cu informaţie şi cunoaştere, spaţii de socializare şi
de petrecere activă/creativă a timpului liber.
Bibliotecile naţionale se definesc prin mărimea şi complexitatea colecţiilor, serviciilor şi
activităţilor pe care le desfăşoară, dar şi prin statutul de păstrătoare ale memoriei culturale a ţării.
Sensibile la aerul timpului, la tendinţele de deschidere, de redefinire a relaţiei public – privat, elitist
– democrat, intensiv – extensiv etc., clădirile de biblioteci naţionale seamănă din ce în ce mai mult cu
oraşele, în care spaţiile sunt în acelaşi timp fragmentate şi integrate, formând un tot unitar, libere şi în
acelaşi timp organizate, complexe, codificate şi semnificative arhitecturi urbane.
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Castelul Luminii: Biblioteca Naţională a Letoniei

Conceptul arhitectonic al sediului Bibliotecii Naţionale a Letoniei absoarbe şi sintetizează atât informaţii din
arhitectura istorică şi locală, cât şi din cea contemporană.
Formă sa extrem de expresivă ne intrigă. Ea trimite simbolic la un moment istoric extrem de important
pentru Letonia: înfiinţarea statului leton, aducând omagiu renaşterii acestuia şi tezaurului său cultural.
Clădirea Bibliotecii Naţionale a Letoniei este opera arhitectului american de origine letonă Gunārs Birkerts.
Lucrările de construcţie au început în iunie 2008.
Noua clădire a bibliotecii, denumită Castelul Luminii, are generoase spaţii destinate publicului. În zona
publică a primelor etaje ale clădirii se află un muzeu al cărţii şi editurii, săli de expoziţii şi de conferinţe, spaţii de
lecturi libere.

Diamantul negru: Biblioteca Naţională a Danemarcei

Diamantul negru (în limba daneză: Den Sorte Diamant) reprezintă o extindere modernă a vechii clădiri a
Bibliotecii Naţionale a Danemarcei de pe insula Slotsholmen, din centrul capitalei Copenhaga. Numele este dat de
placarea exteriorului cu granit negru şi de forma clădirii.
Proiectată de biroul danez de arhitectură Schmidt Hammer Lassen, Diamantul negru a fost terminat în 1999,
reprezentând prima dintr-o serie de clădiri culturale de anvergură din capitală.
În afara funcţiunii de bibliotecă, clădirea include o aulă cu o capacitate de 600 de locuri, o sală de concerte,
spaţii expoziţionale, o librărie, un restaurant, o cafenea şi o terasă pe acoperiş. Biblioteca are şi două muzee: Muzeul
Naţional de Fotografie şi Muzeul Caricaturii.

Forma de bază a clădirii este dreptunghiulară, înclinată spre dreapta, înspre port şi înspre apă. O „crevasă“
lată, vitrată, taie faţada în două, lăsând lumina naturală să intre, prin atriumul central, în clădire. Parterul clădirii este
străbătut, astfel, pe întreaga înălţime, de o suprafaţă vitrată, pentru a oferi utilizatorilor o privelişte panoramică
asupra apei; această suprafaţă vitrată dă senzaţia, privind din exterior, dinspre apă, că biblioteca pluteşte.
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Elogiul Ştiinţei: Biblioteca Naţională a Republicii Belarus

Noua clădire a Bibliotecii Naţionale a Republicii Belarus are forma unui poliedru transparent, un diamant
plasat în centrul unui stilobat cu trei etaje. Forma clădirii trimite la ideea de infinit al ştiinţei şi cunoaşterii.
Arhitecţii clădirii sunt M.K. Vinogradov şi V.V. Kramarenko.
Imaginea unică a bibliotecii este dată de designul interior. După ce trec de intrarea principală, sub forma unei
cărţi deschise, publicul ajunge într-un hol luminos, decorat cu plante, unde se află birourile de înscrieri, referinţe şi
informaţii etc.
Biblioteca Naţională din Republica Belarus este o instituţie modernă, care funcționează ca un centru
informaţional, social, cultural şi politic naţional.
Centrul social şi cultural al bibliotecii include sala de conferinţe, galerii de artă, Muzeul Cărţii, platforma de
observaţie, ludoteca, paţii de relaxare.
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Un patio pentru Paris, o bibliotecă pentru Franţa:
Sediul François Mitterrand al Bibliotecii Naţionale a Franţei

Construţia noului sediu al Bibliotecii Naţionale a Franţei, sediul François Mitterrand, a început în 1989.
Arhitect: Dominique Perrault.
Clădirea se impune prin radicalismul conceptului arhitectonic: un patio de mari dimensiuni, mărginit în cele
patru colţuri de patru turnuri de 79 de metri înălţime, sub forma unor cărţi deschise: Turnul Epocilor, Turnul Legilor,
Turnul Numerelor şi Turnul Literelor. În centru se află o grădină interioară, care trimite la ideea de spaţiu dedicat
contemplării şi dezvoltării intelectuale.
Cu o suprafaţă de aproximativ 330.000 de mp şi o colecţie ce cuprinde circa 30.000.000 de documente,
Biblioteca Naţională a Franţei este una dintre cele mai mari biblioteci din lume.
În anul 1997, proiectul Biblioteca Naţională a Franţei – sediul François Mitterrand a câştigat premiul
european de arhitectură Mies Van der Rohe.

Biblioteca Naţională a Finlandei
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Biblioteca Naţională a Olandei

Biblioteca Naţională a Serbiei

Biblioteca Naţională a Poloniei
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Lungul drum al Bibliotecii către casă:
noul sediu al Bibliotecii Naționale a României

Biblioteca Națională a României – Grădina cu poteci care se bifurcă
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