
 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО БІБЛІОТЕКИ 

Як багато людей відвикли від відвідувань бібліотек! 

Здавалося б, все замінює Інтернет. Але є місця по 

справжньому священні, вони зберігають дух книг, 

їхніх авторів. Це долі і життя, це оповідання та 

пригоди, це сама історія постає з полиць і проголошує 

своє право на гідність і повагу. А ця тиша, цей 

неповторний запах книжкових сторінок, безліч книжкових полиць... Якесь 

хвилююче очікування, передчуття чогось нового і цікавого . 

Якщо ви так ставитеся до бібліотеки, то вас неодмінно зацікавлять маловідомі факти 

бібліотечної історії. 

Читаючи, людина переживає віки...  

О. Герцен  

Перші відомості про бібліотеки відносять до часу існування 

Шумерської держави (3000 р. до н.е.). Книги-таблички 

зберігалися тоді у глиняних глечиках. На кожній полиці була 

глиняна «етикетка» завбільшки з мізинець з назвою галузі 

знання. Збереженню фондів допомагало грізне застереження: 

«Того, хто посміє забрати ці таблиці, нехай покарає своїм гнівом Ашур і Белит, а ім'я 

його і його спадкоємців назавжди буде віддано забуттю в цій країні».  

В Арабському Халіфаті бібліотеки називалися 

«будинками мудрості». Перш ніж увійти до бібліотеки, 

читач здійснював обмивання біля джерела, що 

розташовувалося при вході. Підлога бібліотеки 

покривалася килимами, на яких і сиділи читачі.  

 У 43 р. до н.е. Марк Антоній подарував 

Пергамську бібліотеку єгипетській цариці 

Клеопатрі. Це був воістину царський подарунок! 

 

 

 

 

 



 

Одна з найзнаменитіших античних бібліотек –Александрійська 

- заснована на початку III ст. до нашої ери. В елліністичному 

світі вона була центром освіти і науки. В її фондах 

знаходилося близько 750 тис. згортків. Понад півтори тисячі 

років тому вона була зруйнована, існує безліч версій відносно 

того, як же це сталося. Найпопулярніша з них свідчить про те, 

що бібліотека була спалена під час захоплення Александрії 

турками-османами.  

 На початку XXI століття унікальне книгосховище, що стало легендою, було 

відновлено зусиллями кількох країн. Зараз це головна бібліотека Єгипту, культурний 

центр, розташований на березі Середземного моря у місті Александрія. Бібліотека 

одночасно є й меморіалом Александрійської бібліотеки, загубленої в давнину, і 

сучасним центром науки і освіти.  

Римляни придумали публічну бібліотеку, хоча й у трохи дивній формі. Будь-хто міг 

почитати книгу в. лазні – там була спеціальна кімната, де книги не піддавалися 

впливу води і пари. Лазні в Древньому Римі будувалися всюди, виходить, і з 

бібліотеками не було проблем.  

У Середні віка в монастирях існували бібліотеки, 

при яких діяли скрип торії (майстерні по 

переписуванню рукописів). З винаходом Іоганном 

Гутенбергом у XV столітті книгодрукування 

кількість бібліотек стала збільшуватися, а в новий 

час - з поширенням грамотності - підвищилася і 

кількість відвідувачів бібліотек. 

У громадських бібліотеках середньовічної Європи 

книги приковували до полиць ланцюгами. Такі 

ланцюги були досить довгі для того, щоб зняти 

книгу з полиці і прочитати, але не давали винести 

книгу за межі бібліотеки. Ця практика була 

поширена аж до ХVІІІ століття, що було обумовлено великою цінністю кожного 

примірника книги. 

Найзагадковіша бібліотека в історії - легендарна бібліотека Івана Грозного. Це 

колекція книг і документів, останнім власником якої ймовірно був Іван IV. За однією 



з версій бібліотека була ним захована. Пошуки 

ведуться вже кілька століть, однак вона досі не 

знайдена. Є припущення, що бібліотека замурована в 

підземеллях Кремля. 

 Перша у світі публічна бібліотека – загальнодоступна 

установа, що утримується за рахунок податків, – була 

відкрита в американському Бостоні в 1854 році. У заяві 

мерії міста було сказано: «Майбутнє демократії 

залежить від освіченості громадян. Освіченість 

громадян залежить від розвитку публічних бібліотек. 

Кожен громадянин має право на приналежні 

суспільству джерела інформації». Це була так звана американська мрія в її 

оригінальній версії: кожний може домогтися успіху, якщо буде мати необхідні 

знання. 

 Однією з найбільших бібліотек за всю історію 

людства є Бібліотека Конгрессу США у 

Вашингтоні. Бібліотека налічує більше 75 млн. 

найменувань, включаючи книги, фотографії, 

записи, музичні композиції. Бібліотека відкрилася 

у 1800р. із загальною вартістю книг у 5 тис. 

доларів. Для перевезення комп'ютерного парку бібліотеки знадобилось би 75 

вантажівок. На побіжний перегляд кожного з примірників зберігання бібліотеки 

довелось би затратити 137 років життя без сну та відпочинку. 

На 838 кілометрах полиць нараховується понад 151,8 мільйона екземплярів. Саме 

тут є найменша в світі книжка, сторінки якої гортаються голкою. Окрім того, 

зберігаються більш ніж 5500 інкунабул (рідкісні видання до 1501 року). Також в 

установі чимало рукописів, періодичних видань, карт, звукозаписів і мікрофільмів. У 

бібліотеці працюють аж 18 читальних залів. Розміщена вона в трьох будівлях на 

Капітолійському пагорбі, поєднаних між собою 

підземними переходами. 

Найбільшою електронною бібліотекою на 

сьогоднішній день є Всесвітня  цифрова 

бібліотека. Її урочисте відкриття відбулося 21 



квітня 2009 р. Засновником цього глобального проекту стала Бібліотека Конгресу 

США. Учасниками міжнародного проекту є національні книгосховища й архіви 

різних країн. Завдяки цій унікальній бібліотеці мільйони людей можуть отримати 

безкоштовний доступ до скарбів культури та архівів різних країн світу 7 мовами, у 

тому числі й українською. 

 «Космічна» бібліотека на борту орбітального комплексу 

«Мир» налічує більше ста книг - від робіт К.Е. 

Ціолковського до романів І. Ільфа та Є. Петрова. 

 

 

Скільки у світі бібліотек? 

 

«Скарбницею усіх багатств людського духу» називав 

бібліотеки видатний німецький філософ і математик 

Готфрід Лейбніц. Ще бібліотеки називають 

«стовпами цивілізації», «храмами душі». Вони 

завжди відігравали ключову роль у розвитку науки 

та культури. Якими стануть бібліотеки у XXI столітті? Чи не зникнуть вони в епоху 

електронної інформації, коли замість друкованих з'явилися електронні книги, коли 

не вщухають суперечки - «а чи є майбутнє у бібліотек»?  

Нині, за даними Міжнародної Федерації Бібліотечних Асоціацій та Установ, у світі 

налічується більше 569,6 тис. бібліотек.  

Найбільші «бібліотечні» континенти - Європа 

(більше 440 тис. бібліотек) і Північна Америка 

(більше 125 тис.). Найменше бібліотек в Африці - 

всього 1,2 тис. бібліотечних відділень. У 

бібліотеках світу працюють близько 807 тис. 

чоловік, на їхнє утримання витрачається 

приблизно 8,7 трлн $ на рік. 

У бібліотеках світу зберігається понад 20 млрд. 

книг, 1,5 млрд. мікрофільмів і більше 10 млрд. 

одиниць періодики. Найбагатшими зібраннями 

володіють бібліотеки Європи (більше 16 млрд. 

одиниць зберігання), Північної Америки (12 млрд.) 



й Азії (1,5 млрд.). До речі, Північна Америка посідає перше місце у світі за кількістю 

бібліотечних книг, а Європа - за розмірами газетно-журнальних зібрань. 

Абонентами бібліотек є приблизно 2,5 млрд. чоловік (за оцінками Бюро Перепису 

Населення США нині населення Земної кулі перевищує 6,5 млрд.). За цим 

показником беззаперечним лідером є Європа - 1,8 млрд. чол. На другому місці - Азія 

(215 млн.), на третьому - Північна Америка (77 млн.). 

За даними Інституту Статистики ЮНЕСКО, до числа країн з найбільшою кількістю 

бібліотечних книг на душу населення відносяться: Грузія - 16 335 книги на 1000 

жителів, Монако (9781), Ліхтенштейн (4968). Білорусь - на 19-му місці (667 - на 1 

тис. жителів), Молдова - на 21-му (598), Росія - на 26-му (513), Україна - на 55-му 

(88). У середньому на 1 тис. жителів Землі припадає 832 бібліотечні книги.  

Ми глибоко переконані – у людства ніколи не зникне потреба в книгах, читанні та 

інформації, вона була і буде завжди.  

Як вірно сказав академік Дмитро Лихачов: «Якщо, не дай Бог, 

через війну або якийсь страшний катаклізм загинуть музеї, 

театри, університети, але бібліотеки яким-то чином 

залишаться, - культура буде відновлена». 

 

 

ДИВОВИЖНІ КНИГОЗБІРНІ СВІТУ 

Нова бібліотека в Норвегії 

Чи пам'ятаєте ви роман Германа Мелвілла «Мобі Дік, 

або Білий кит»? Володіючи крапелькою уяви, можна 

відчути себе Мобі Діком та опинитися у китовій 

утробі, відвідавши нову норвезьку публічну бібліотеку 

в місті Веннеслі. Інтер'єр бібліотеки спроектований 

американською дизайнерською компанією, що зробила 

його схожим на черево гігантського дерев'яного кита.  

Нова бібліотека - це ціле затишне містечко, що 

включає до себе, крім самої бібліотеки, великий 

навчальний центр, кілька місць для проведення зборів, 

адміністративну зону та кафе.  

Особливістю конструкції є 27 дерев'яних ребер, що 

плавно переходять з даху будівлі до основи. Вони 



об'єднують структуру, інфраструктуру, меблі та інтер'єри у єдиний архітектурний 

стиль. Фасад бібліотеки зроблений зі скла, а зовнішні 

лоджії виконані в стилі, характерному для міської 

забудови. Внутрішні приміщення бібліотеки з'єднані 

дуже зручним і просторим проходом. 

Бібліотека є відкритою та доступною для будь-кого. 

Перший «читаючий» тролейбус в Україні 

Одна з найстаріших книжкових скарбниць півдня України – 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

О. Гмирьова – у 2011 році відмічала 130-річчя від дня свого 

заснування. Саме у цей ювілейний рік у рамках програми 

«Бібліоміст» бібліотека ініціювала і почала реалізовувати 

новий проект «Створимо націю читачів!», важливим кроком 

якого стала яскрава та неординарна акція «Бібліомаршрут» з використанням 

«читаючого» тролейбуса.  

Упродовж місяця здійснювався спеціальний 

бібліомаршрут тролейбуса № 6, пасажири якого 

отримали у подарунок вірші, буклети, листівки з 

інформацією про книжкові новинки, найбільш 

популярні твори художньої літератури, ідеї проекту, а 

також узнали, в чому полягає унікальність фонду 

обласної наукової бібліотеки.  

BiblioMetro 

 Місцева влада Мадрида відкрила на восьми станціях 

метро так звані філіали BiblioMetro. Це невеличкі 

кіоски, що нагадують бібліотеки. У кожному 

знаходиться близько 500 книг. Подорожній може 

підійти і вибрати собі одну зі списку, а потім 

безкоштовно користуватися нею до 15 днів.  

Вікенд з книгою 

Влітку у Варшаві за прикладом інших європейських міст з'явилися білборди, які 

закликають людей більше читати . Переможці проведеного в рамках акції «Вікенд з 

книгою» конкурсу отримали в подарунок книгу кримінально- пригодницького 

жанру.  



Читання - це вид спорту 

У США пропаганда читання серед дітей і підлітків 

проводиться у вигляді  захоплюючого змагання. Наприклад, 

Публічна бібліотека Сент-Луїса під гаслом «Читання - це вид 

спорту» закликає школярів під час літніх канікул 

записуватися в читаючі команди, члени яких пишуть відгуки 

про прочитані книги або беруть участь у конкурсах на кращу 

ілюстрацію до них. По ходу змагань діти набирають або 

втрачають ігрові очки, а в результаті отримують різноманітні 

призи.  

Бібліотека і скарби 

Публічна бібліотека містечка Бозмен в штаті Монтана регулярно організовує 

конкурс «відкопати скарб». Під час змагань учасники миють справжнє золото на 

копальнях, весело їдять чилі, вчаться кидати ласо, ставити підкови і займаються 

іншими не менш захоплюючими справами.  

Готель для читачів 

У центрі Нью-Йорка існує готель «Бібліотека», призначений спеціально для 

книголюбів. У номерах розміщено більше шести тисяч книг. Замовляючи номер, 

потрібно вказати шифр за бібліотечно-бібліографічним каталогом, завдяки чому 

працівники підготують спеціально для відвідувача підбірку відповідної літератури.  

Читання в Німеччині 

 У Берліні Американська меморіальна бібліотека 

приваблює молодь до читання під гаслом «Прочитай 

книжку, от батьки отетеріють!» Популярна в Німеччині 

акція під назвою «Ночі читання», коли в бібліотеку можна 

прийти після 9 вечора і залишитися там на всю ніч. 

 

Ніч вампірів 

 

У Міській бібліотеці Гютерслоо пішли далі і провели «Ніч вампірів», яка 

перетворилася на справжній костюмований бал, де по ходу дійства читають або 

розповідають страшні історії, показують  жахіття, проводять різноманітні ігри та 

конкурси, а після 12 години всі учасники лягають спати прямо на підлозі.  

 

 



Побачення у бібліотеці 

Бельгійські бібліотеки, щоб принадити до читальних залів відвідувачів, обіцяють їм 

романтичне побачення. Влаштовують масову зустріч, на якій присутні можуть 

познайомитися, а потім за допомогою книг запросити одне одного на побачення. 

Бібліотека на колесах 

На вулицях столиці можна побачити перший в 

Україні автобус-бібліотеку "Книгобус".За 

допомогою освітньо-розважальних програм 

організатори планують залучити до читання спершу 

столицю, а пізніше і всю країну. 

"Книгобус" розфарбований в яскраві кольори, на 

даху у нього динаміки, а всередині – справжній рай для дітей: більше 100 найкращих 

книг, деякі з них справжні знахідки, а ще гаджети (смартфони, ноутбуки і планшети) 

з освітніми програмами та веселими іграми, акустична система, плазма і справжній 

дискобол. Також "Книгобус" перевозить цікаву виставку "Видатні діячі" від Pictоric 

– 20 плакатів з портретами відомих українців, зображених провідними українськими 

ілюстраторами.  

Ідея книжкового автобусу не нова, якщо не сказати, 

стара, як світ. Все почалось із довоєнної Америки, 

проте тоді бібліобус 

виглядав як віз із 

книжками, запряжений 

кіньми. Було щось 

подібне у 70-80 роках у СРСР. Оновлені  бібліобуси 

(bookmobile) у Росії курсують ще з 2003 року. У 

Львові книжкові  трамваї – у Харкові та Вінниці бібліобуси!   

«Жива бібліотека» 

У світі все популярнішим стає проект «жива 

бібліотека», започаткований у Данії в 2000 році. 

Роль книжок тут виконують живі люди. «Читачі» 

приходять, заповнюють бібліотечну картку, 

обирають «книжку» і читають її впродовж певного 

часу. Читати – в цьому випадку означає 

«розмовляти, ставити запитання». Проект замислювався як соціальний і 

спрямований на виховання толерантності, адже «книжкою» може стати людина 



будь-якої професії, статі, віросповідання й уподобань. «Жива бібліотека» дає змогу 

дізнатися, як вони живуть, від самого першоджерела. 

 

Місце зустрічі – вокзал 
 

Бібліотека імені Хосе Васканселоса розташована 

буквально впритул до будівлі залізничної станції 

Буенавіста в Мехіко. Вона побудована з бетону, 

залізних конструкцій, дерева, мармуру і скла, 

розміщена на чотирьох ярусах, а 580 тисяч видань 

розставлені на залізних стелажах. зали обладнані сучасними комп’ютерами з 

безкоштовним інтернетом, є дитячий зал з комп’ютерними іграми, мультимедійний, 

де можна послухати курси іноземних мов і музику, подивитися фільми й документи 

в цифровому форматі. Тут проводяться концерти, театральні вистави, виставки і 

навіть уроки танців. 

 Найбільша книжкова полиця має вигляд 

гігантської полиці, заставленої книжками. Це ряд із 

22 здоровенних корінців примірників розміром 

майже 3 х 8 метрів кожен, виготовлених з міцного 

термопластику. Свого часу дизайн фасаду, такої собі 

книжкової поліці для Гулівера, розробили у 

Публічній бібліотеці Канзас-Сіті (Міссурі, США). Унікальний проект займає цілий 

квартал. При виборі книг враховувався читацький інтерес мешканців міста. 

Улюбленцями стали твори Лао-цзи, Платона, «Ромео і Джульєтта» Шекспіра, 

«Володар кілець» Толкієна, «Сто років самотності» Маркеса, а також «Пригоди 

Гекльберрі Фінна» Марка Твена, «451 градус за Фаренгейтом» Рея Бредбері та інші. 

Бібліотека може бути будь-де! Не вірите? Тоді погляньте на цю дивовижну 

вуличну книгозбірню в американському містечку Коур-

д'Ален (Айдахо). Місцева жителька перетворила 110-

річне мертве дерево на безкоштовну маленьку бібліотеку. 

І виглядає вона неймовірно!  

Всередині стовбура зробили простір та встановили 

затишні полички з книжками і освітлення. А щоби 

книжки не замокали під час негоди, на пеньку 

облаштували дах. 



 

Читання в парках 

 У Відні влітку відкривають бібліотеки прямо в 

численних парках міста. Видані книги можна почитати 

на місці або взяти додому. 

 

 

Книжкова будка 

 

 Жителі британського селища Уестбері-саб-Мендіп зробили з 

телефонної будки найменшу у світі бібліотеку. Вона працює 

цілодобово. Принцип роботи простий – відвідувачі кладуть на 

полицю уже прочитану книгу і беруть нову. 

 

Вулична бібліотека в Болгарії 

 

Вулична бібліотека побудована на 240 

дерев'яних шматках, а повний обсяг бібліотеки - 

1500 книг. 

 

 

Вуличні бібліотеки в Києві 

У парку ім. Т. Г. Шевченка небайдужі люди встановили невеличкі будиночки-

«шпаківні»: один із дитячою, а інший з дорослою літературою. 

 

 

 

 

 

 

У Києві на Русанівці з’явилася вулична бібліотека. Стелажі з книжками розміщено 

просто на фасаді будівлі на бульварі Давидова. 



Також полички з книжками з’явилися на стіні громадської 

бібліотеки ім. Лесі Українки.  

 В холі  станції метро «Золоті ворота» і в касовій залі станції 

«Політехнічний інститут» з’явилися книжкові полиці.                                              

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Бокс-читалка на Серафімовича, 3-а (Березняки) 

 

В арт-резиденції «Берег», що 

на Трухановому острові, 

відкрили  першу в Києві 

бібліотеку просто неба. Можна 

просто прийти, вибрати книгу, 

взяти стільчик або 

примоститься прямо на траві. Внести свій вклад – доповнити бібліотеку книгою 

можуть всі бажаючі – як і взяти безкоштовно щось почитати: найщедрішому 

подарують приз 

«ЧаРівні телефонні будки» 

 

У Рівному в Парку культури та відпочинку імені Тараса 

Шевченка урочисто відкрили найменшу бібліотеку в 

Україні, яка має назву «ЧаРівні телефонні будки».  



«ЧаРівні телефонні будки» - це перша втілена акція в рамках громадської ініціативи 

«Крок у Європу». Вона має на меті популяризацію читання серед рівнян, 

урізноманітнення дозвілля мешканців та гостей міста, які відпочивають у парку, 

пропаганду престижності читання та сприяння європеїзації міста Рівного. 

Міні-бібліотеки на львівських зупинках 

Львівські пасажири при очікуванні транспорту зможуть 

почитати книги з вуличної бібліотеки. 

У Львові активістивстановлюють на автобусних і 

трамвайних зупинках шафки з книгами для всіх охочих.  

Зокрема, шафи вже є біля критої зупинки трамвая Русалка-

Дністрова і біля площі Галицька навпроти пам'ятника 

Данилу Галицькому. Код від замка - 38. Кожен охочий може 

взяти книгу на два тижні, згідно з правилами місцевого 

букросингу (рух з безкоштовного обміну книгами). Для 

ідентифікації до кожного видання прикріплені наклейки. 

 

Вулична бібліотека у Вінниці 

 

У Вінниці, у Всесвітній день книги 2019 року, 

відкрили незвичайну вуличну бібліотеку. 

Перехожі можуть безкоштовно брати книги з 

шафи, спокійно почитати у сквері чи на природі 

або ж взяти додому. Головне – повернути після 

прочитання на місце. Вибір літератури досить 

широкий, тут кожен зможе підібрати щось на свій смак: фентезі, класику, 

детективи, художню літературу, навіть модні глянцеві журнали. Причому, 

поповнювати бібліотеку можуть усі вінничани, подарувавши книгу, котра може 

бути цікавою іншим. Якщо книгa нaстільки сподобaлaся, що розлучитись ви з 

нею не в силaх, можнa принести нa зaміну іншу. Шафа-бібліотека відчинена з 

восьмої ранку до восьмої вечора, її встановили у мальовничому місці, де люблять 

гуляти мами з дітьми та пенсіонери. 

 

 



Сонце, море, книга: в світі з’явились «пляжні бібліотеки» 
 

Пляжі на популярних узбережжях просувають нову послугу: 

 з книгою у шезлонгу.  

 

Попутник для польоту 

 

Скористатися бібліотекою пасажирам пропонує 

італійський аеропорт у місті Барі. Будь-який 

охочий може взяти із собою в політ книжку або 

журнал безкоштовно. А здати її можна при 

поверненні до Барі або надіславши поштою. 

Читацький квиток оформляти не потрібно: система 

«Книги в політ» тримається винятково на людській порядності. Творцем бібліотеки 

став керівник аеропорту Доменіко Ді Паола, який віддав 250 книг з особистої 

колекції до початкового фонду. На полицях у кафе і в залі очікування знаходяться 

книжки різних жанрів – від белетристики і туристичних путівників до філософських 

праць – різними мовами. 

Томи в кишені 

Цього року в трьох містах України – Києві, Львові й Одесі – з’явилися мобільні 

книгозбірні. На корінцях зображених на паперових полицях книжок розміщені 

спеціальні QR-коди, які фотографуються камерою будь-якого сучасного смартфона 

або планшета. З їх допомогою можна безкоштовно завантажити книжку в 

електронному форматі через мережу Wi-Fi. Повертати такі примірники, звісно, не 

потрібно. У «мобільній бібліотеці» представлено понад 500 книжок різних жанрів – 

класику і твори сучасних зарубіжних і українських авторів, зокрема, Андрія 

Куркова, Сергія Жадана, Марини і Сергія Дяченків. 

 

 

 



 

Незвичайні бібліотеки світу  

Незважаючи на наявність Інтернету в кожному 

будинку і десятки мільйонів електронних книг, що 

продаються у світі, все ще є люди, які ходять до 

бібліотек. І для них будують нові бібліотечні 

будівлі, деякі з яких стають справжніми шедеврами 

архітектури, а авторами таких будівель стають відомі архітектори. Так, у вересні 

цього року відкрилася найбільша в Європі нова бібліотека у Бірмінгемі 

(Великобританія).  

На будівництво, за проектом голландського 

архітектурного бюро Mecanoo, витрачено 

290 млн. доларів. Площа - 35 тис. кв. м. 

Будівля має 10 поверхів. Фасад бібліотеки 

прозорий, по периметру його огортає 

алюмінієва сітка, філігранні металеві кільця складаються в візерунок на золотому, 

срібному і скляному тлі.  

 

Національна бібліотека республіки Білорусь, Мінськ 

 

Вона була добудована в 2006 році і має 22 поверхи. 

Будівля має неправильну форму, що робить 

бібліотеку однією з незвичайних у світі. Архітектори 

Михайло Виноградов і Віктор Крамаренко. 

 

 

Бібліотека Гейзеля, Університет Каліфорнії, Сан Дієго 

 

Бібліотека Гейзеля, головна бібліотека 

Каліфорнійського університету, що 

розташований в місті Сан Дієго. Названа на 

честь Теодора Сьюзі Гейзеля, який вніс значний 

вклад у її розвиток. Восьмиповерховий будинок зі скла і бетону - один з кращих 

зразків ретрофутуризму 1960-х (1968, арх. Вільям Перрейра).  



 

Бібліотека TU Delft у Нідерландах 

Побудована в 1997 році Дельфтським бюро 

архітектури Mecanoo. Розташована вона у 

внутрішньому дворі університету. Дах бібліотеки 

покрито травою, яка служить природною ізоляцією.  

 

Публічна бібліотека Сіетла, Вашингтон, США 

Центральна бібліотека Сіетла розташована в 11-

поверховому будинку зі скла і сталі в центрі міста 

Сіетл у Вашингтоні. Нова будівля була відкрита в 

2004 році. Щорічно її відвідують близько 2 

мільйонів осіб. 

 

La Tete au Carre у Ніцці, Франція 

 

Всередині незвичайної будівлі розташована  

бібліотека. 

 

 

Бібліотека у Стокгольмі (Швеція) 

 

Будівля нової бібліотеки в столиці Швеції являє 

собою два перевернутих скляних конуса, що накриті 

горизонтальною плитою. Тут не тільки місце, де 

можна читати книги. Це також громадський центр, 

який призначений для спілкування, проведення 

масових заходів.  

 

Національна бібліотека Чехії (Прага) 

 

Відкрилась у Празі в 2011-му році. Зовні вона схожа 

на величезний капелюшок мухомора, що «втомився» і 

осів на землю навколо ніжки. 

 



 

Бібліотека в італійському місті Перуджа 

Виконана у вигляді літаючої тарілки. 

 

 

 

Новий корпус бібліотеки університету Чикаго 
 

На поверхні являє собою скляний купол, яким накрита 

громадська зона з читальними залами. Основне 

багатоповерхове книгосховище на 3,5 млн. одиниць 

зберігання розташоване під землею. Справа від купола 

знаходиться старий бібліотечний корпус, Бібліотека 

Регенстіна, прекрасний зразок модернізму, побудований в 1970 році за проектом 

архітектора Уолтера Нетша. 

 

Бібліотека у м. Медельїн (Колумбія, Санто-Домінго) 

Бібліотека побудована 2007 року в рамках програми 

соціального оновлення міста Медельїн, яке сильно 

постраждало від насильства і незаконного обігу 

наркотиків у 1980-ті і 1990-ті роки. У трьох будівлях, 

що спроектовані відомим колумбійським дизайнером 

Джанкарло Маззанті, розмістилися бібліотека, 

навчальні аудиторії, будинок культури і центр ділового спілкування. Конструкції з 

монолітного залізобетону, що укладені в тонкий сталевий «панцир» і облицьований 

кам'яними плитками різних відтінків, виглядають як масивні природні скелі. На 

найвищій точці знаходиться оглядовий майданчик, з якого відкривається велична 

панорама міста. 

Бібліотека – це дім, де живе книга. Коли людина 

читає, то слово підіймається з білої сторінки і 

достигає свідомості живої людини, воно перестає 

бути словом. Воно перетворюється в пильний 

погляд, рух руки, сльозу, посмішку, думку – воно 

стає життям. І це так чудово, що люди не схочуть 

і не зможуть відмовитися від книги, поки існує вона, як явище природи. 


