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KNIHOVNA LIBEREC A JEJÍ
STAVBA SMÍØENÍ

Jiøí Cejpek
ÚISK FF UK, Praha

9. listopad 2000 se stal svátkem èeského knihovnictví.
Toho dne do�lo ke slavnostnímu pøedání nové budovy
knihovny a synagogy v Liberci do u�ívání. K této stavbì,
symbolicky nazvané stavbou smíøení, do�lo pod zá�titou
dvou prezidentù � Václava Havla a Romana Herzoga, kteøí
podepsali pøíslu�nou dohodu 30. øíjna 1995.1)

Knihovna Liberec je první stavbou veøejné knihovny
této velikosti v Èeské republice po 72 letech. V roce 1928
byla, jak známo, postavena budova Mìstské knihovny
v Praze. Ve své kategorii je budova Knihovny Liberec svou
stavbou, vnitøním vybavením i koncepcí své èinnosti prv-
ní knihovnou na evropské úrovni.

Knihovna Liberec je polyfunkèní. Kromì toho, �e ji�
od roku 1958 sluèuje ve svých fondech a ve své èinnosti
funkce státní vìdecké a veøejné (døíve krajské lidové)
knihovny, má plnit také funkce knihovny euroregionální
euroregionu Trojmezí Nisa. Má bohaté fondy literatury èes-
ké, nìmecké a �idovské. Slou�í rozsáhlému spektru obyva-
telstva: dìtem a mláde�i, uèitelùm a studentùm a obèanùm
rùzných ras a národností �ijícím v Liberci a jeho okolí. Bez-
bariérové øe�ení interiéru budovy umo�òuje pou�ívat
knihovnu i hendikepovaným. Funkce tradièní knihovny se
tu propojuje s funkcí elektronicky vybaveného informaèní-
ho a multimediálního centra. Je knihovnou pro 21. století.

Stavba budovy vytváøí Knihovnì Liberec pøedpokla-
dy k tomu, aby se stala kulturním, vìdeckým a duchovním
centrem Liberce, Libereckého kraje a euroregionu Troj-
mezí Nisa.

Koncepce stavby

Stavbu smíøení Knihovny Liberec lze struènì charak-
terizovat takto:
1. Knihovna má urbanisticky výhodnou polohu v horní

èásti mìsta v komunikaènì zklidnìné zónì na prodlou-
�ené ose radnice � divadlo.

2. Vysoká stavebnì technická flexibilita architektonické-
ho prostoru knihovny umo�ní pøizpùsobovat se mìní-
cím se po�adavkùm ètenáøù, u�ivatelù a náv�tìvníkù
tohoto kulturního zaøízení.

3. Prostor knihovny je vymezen válcovým obalem støe-
chy a plá�tìm z prùsvitných a prùhledných skel. Tento
plá�� chrání proti slunci promìnlivý (nastavitelný) rastr
slunolamu.

4. Vnitøní prostor nabízí v�eobecnou knihovnu s fondem
krásné a populárnì nauèné literatury, s literaturou pro
dìti a mláde�, hudební literaturou a audiovizuálními
nosièi, vìdeckou a studijní knihovnu, regionální
knihovnu, poradenské a metodické centrum pro obec-

ní knihovny a dal�í druhy knihoven v kraji. Je tu i pros-
tor pro informaèní centrum poskytující informace jak
prostøednictvím klasických metod, tak i moderních
prostøedkù z databází a poèítaèových sítí. Náv�tìvníci
budou mít ve studovnách pøístup k 230 000 svazkùm.
Polyfunkèní sál bude slou�it ke konání konferencí,
výstav, plesù apod. Obèerstvení v kavárnì bude mo�-
no spojit s èetbou èasopisù a novin. Knihovna má na-
hrávací studio a dal�í klidové a relaxaèní zóny vèetnì
odpoèinku v zeleni. Uzamykatelné kabinky budou slou-
�it pro soustøedìné studium. Internet bude mo�no po-
u�ívat u 18 poèítaèù.
Knihovna Liberec tak pøedstavuje sou�ití �tradièní�
knihovny, mediatéky a informaèního centra. Je zamì-
øena na jedince (studium, výpùjèky) i na hromadné akce
(koncerty, výstavy, rùzná setkání apod.).

5. Komunikaci mezi knihovnou, mìstem a regionem za-
ji��uje mediální stìna se dvìma vlo�enými obrazov-
kami, na nì� bude mo�no vyvolávat informace o dìní
ve mìstì a regionu, o aktivitách knihoven apod.

6. Zcela ojedinìlé u nás a pravdìpodobnì i jinde na svìtì
je propojení knihovny se synagogou, která pøipomíná
vypálení pùvodní �idovské synagogy nacisty 9. listo-
padu 1938. Tvar synagogy vychází z tvaru poloviny
Davidovy hvìzdy. Plá�� budovy pøipomíná Zeï ná-
økù. Vnitøní prostor synagogy evokuje atmosféru støe-
dovìkých pra�ských synagog, posiluje soustøedìní,
pøipomíná historii a kulturní dìdictví. �ulové stìny
nesou jeden z textù tóry � v hebrej�tinì psanou Joná-
�ovu modlitbu.

7. Knihovna Liberec je symbolickou branou do �uèící se
spoleènosti� v duchu zprávy Mezinárodní komise
UNESCO �Vzdìlávání pro 21. století�, kterou vedl Jac-
ques Delors, a na ni navazujícího Národního progra-
mu rozvoje vzdìlávání v Èeské republice (tzv. Bílé
knihy). Vedle svých hlavních funkcí vzdìlávacích a
informaèních reprezentuje i funkce obnovení spoleè-
ného duchovního dìdictví, vzájemného porozumìní a
tolerance.

Námitky

Zdá se, �e naprostá vìt�ina øeèníkù a dal�ích úèastníkù
slavnostního pøedání novostavby knihovny a synagogy do
u�ívání pøijala tento kulturní èin s radostí a nad�ením. Nic-
ménì ji� pøed tímto aktem a v jeho prùbìhu jsem zazna-
menal dvì námitky:
- prostor knihovny pùsobí pøíli� industriálnì
- stavìt takovéto velké budovy knihoven je v souèasné

dobì prudkého rozvoje informaèních technologií a
miniaturizace poèítaèových médií pøe�itkem.
První námitka patøí do oblasti pocitové. Zaznamenal

jsem i opaèný názor jedné zahranièní náv�tìvnice ze Spol-
kové republiky Nìmecko, �e prostor knihovny svým uspo-
øádáním a barevností (pøevládá bílá, �edá a barva døeva) a
svými prùhledy na mìsto a okolní pøírodu pøímo náv�tìv-
níka vtahuje. Úèastníkùm slavnostního aktu se ov�em na-
skytl ponìkud nezvyklý pohled na knihovnu bez knih a
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bez ètenáøù, který mohl vyvolat pocit jisté vyprázdnìnosti
a neosobnosti. Stalo se tak jistì proto, �e knihovna chtìla
dodr�et symbolické datum 9. listopadu, kdy se i v Liberci
odehrál hrùzný dìj �køi��álové noci�. Navíc ka�dá atypic-
ká stavba (jde o první stavbu knihovny této velikostní tøí-
dy v Èeské republice) pøirozenì vzbuzuje rozdílné pocity
v rozmezí �líbí � nelíbí�. Pøipomeòme jen takové pra�ské
stavby 90. let, jako jsou �Tanèící dùm� nebo �Zlatý an-
dìl� nebo ze zahranièí u� notoricky známý pøíklad Eiffe-
lovy vì�e èi novìj�ího støediska G. Pompidoua aj. Èas
tuto první námitku provìøí.

Daleko záva�nìj�í je druhá námitka. Doba takovýchto
velkých úèelových staveb prý ji� minula a nastává èas, kdy
vìt�ina knih a jiných tiskovin bude vydávána paralelnì a
postupnì i výhradnì v digitální podobì. Ka�dá rodina bude
mít svùj poèítaè a stále více lidí bude provozovat svou práci
doma. Elektronickou knihu, její� prototypy se nedávno ob-
jevily, si budeme moci stále �obnovovat� nahráváním a vy-
mazáváním textù, obrazù a zvukù podle na�ich potøeb a zálib.
�Kamenné� knihovny se pak stanou nanejvý� památníky
tradièních ti�tìných a rukopisných knih.

Není bez zajímavosti, �e takové a podobné námitky
stíhaly v�echny novì otevírané budovy zejména evrop-
ských národních knihoven. Kdy� byla v polovinì 90. let
otevøena Bibliotheque nationale de France v Paøí�i, na-
zval jeden francouzský architekt její mohutnou stavbu
v Le Monde pøívlastkem �pharaonique�, aby tím vyjádøil
monstróznost této stavby. Obdobné námitky vznikly po
dostavbì budovy British Library v Londýnì. Objeví se
zøejmì i na adresu architektù a knihovníkù Nové Alexan-
drijské knihovny, její� pøedchùdkynì vznikla pøed více ne�
2000 lety. Vzdor tìmto námitkám se budovy i velkých
knihoven na celém svìtì stále staví, a to v hojném poètu.

Je k tomu øada dùvodù. Uvedu alespoò ty nejdùle�i-
tìj�í:
1. Zatím nic neukazuje na to, �e by tradièní papírovou

knihu a jiné tiskoviny zcela vytlaèily poèítaèe, poèíta-
èové sítì typu internet a databáze pøístupné online. Je
pozoruhodné, �e právì v zemích s velmi vyspìlou vý-
poèetní a telekomunikaèní technikou dochází k nej-
vìt�ímu rozkvìtu kni�ní kultury. To ov�em nezname-
ná, �e by nerostl poèet paralelnì vydávaných knih,
èasopisù a jiných dokumentù v oblasti vìdy a techni-
ky, tj. jak ve formì ti�tìné, tak i v digitální podobì.
Svìdèí to v�ak spí�e o je�tì velmi dlouhém sou�ití tìch-
to dvou forem znakových záznamù.

2. Tzv. vyspìlá lidská civilizace, stále více závislá na po-
èítaèích a jejich sítích, je stále køehèí a zranitelnìj�í.
U� dnes, a tím spí�e v blízké budoucnosti, mohou úto-
ky poèítaèových virù, hackerù èi nezodpovìdných
�prýmaøù zpùsobit kolaps nejen jednotlivých institucí,
ale celých odvìtví, a to dokonce, jak se ukazuje, v ce-
losvìtovém mìøítku. Elektronické knihovny jsou køehèí
a zranitelnìj�í ne� �kamenné�.

3. Informatizace spoleènosti naru�uje nezbytnou rovno-
váhu mezi pøímou a nepøímou sociální komunikací ve
prospìch komunikace nepøímé. Dùsledky extrémního
naru�ení této rovnováhy na du�evní a fyzické zdraví

jsou v�eobecnì známy. Novodobé �kamenné� knihov-
ny se proto neprojektují a neprovozují jen jako místa
pro neru�ené studium jednotlivcù, ale také jako místa
spoleèenského styku, spoleèných kulturních zá�itkù,
setkání ètenáøù s tvùrci ve vìdì i v umìní i tìchto tvùr-
cù navzájem, tedy jako místo nepøímé i pøímé komu-
nikace.
Na druhé stranì v�ak budoucí existence novodobých

�kamenných� knihoven závisí na tom, jak se ony samy
chopí mo�nosti a nutnosti vybudovat z nich také moderní
informaèní centrály schopné poskytovat informace � od
tìch, které mají lokální charakter, a� po informace pro
velmi úzké specializace. To lze dnes stì�í realizovat bez
poèítaèù a poèítaèových sítí. Takto se ov�em dnes konci-
pují stavby pøedních svìtových knihoven.

Knihovny veøejné (èi veøejnoprávní) v demokratických
státech v�dy hájily obecnì uznávané v�elidské hodnoty a
bránily se pronikání textù a obrazù po�kozujících èlovìka
a spoleènost do svých fondù tak, jak jsme toho svìdky
napø. na internetu (terorizmus, rasistická a národnostní
nenávist a xenofobie, dìtská pornografie atd.). Obecnì
øeèeno: knihovny jako demokratická zaøízení v�dy dbaly
na jistou kvalitu svých fondù a své èinnosti.

Proto je také zcela pøirozenou reakcí nìkterých pøed-
ních svìtových knihoven vytvoøení projektu CDRS (Com-
prehensive Digital Reference Service � V�eobecná digi-
tální referenèní slu�ba). Zatím se k této slu�bì sdru�ilo na
60 knihoven z rùzných zemí svìta vèetnì Kongresové
knihovny ve Washingtonu. Je to odezva knihoven, jejich�
poèet zøejmì poroste, na chaos a èetné multiplicity, které
dnes panují na internetu a v databázích poskytujících slu�by
online. Podstatou projektu CDRS je vytvoøení tzv. vyhle-
dávacích a informaèních bran (portálù), které by mìly za-
jistit snadný a rychlý pøístup ke kvalitním klasickým a elek-
tronickým zdrojùm prostøednictvím internetu a dal�ích
poèítaèových sítí.2)

Na základì tìchto nìkolika hlavních argumentù jsem
pøesvìdèen, �e postavení nové budovy pro Knihovnu Li-
berec nelze pova�ovat za pøe�itek.

Konference

Druhý den po slavnostním pøedání knihovny do u�ívá-
ní se ve Velkém sále knihovny konala mezinárodní konfe-
rence na téma �Nová role knihoven ve spoleènosti a zku-
�enosti z provozù a slu�eb moderních knihoven�.
Konferenci obratnì moderovala Zlata Hou�ková z Národ-
ní knihovny v Praze.

Heinrich Badura z rakouského Spolkového minister-
stva vzdìlávání, vìdy a kultury pøedstavil evropské knihov-
ny jako pamì� Evropy, jako instituce nezbytné pro dal-
�í vývoj tohoto kontinentu se v�emi svými zdìdìnými
i v souèasné dobì vyznávanými duchovními, kulturními a
materiálními hodnotami.

O Knihovnì Liberec a její novostavbì pak hovoøila
dvojice, na ní� spoèívala hlavní odpovìdnost za projekt a
realizaci stavby: architekt Radim Kousal a øeditelka
knihovny Vìra Vohlídalová.
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Dal�í program konference naplnili nìkteøí pøedstavi-
telé zahranièních a na�ich knihoven, kteøí hodnotili pøi-
pravované nebo ji� uskuteènìné projekty knihoven a in-
formaèních center v Evropì.

Klaus Kempf z Bavorské státní knihovny v Mnichovì
pøedstavil projekt univerzitní knihovny v italském Bolza-
nu, který se má uskuteènit v kulturnì, etnicky a jazykovì
neobyèejnì slo�itém prostøedí Ji�ního Tyrolska. Klaus
Dahm z té�e knihovny  pak hovoøil o plánování a podpoøe
budování knihoven v Bavorsku.

Rostislav Hladký, øeditel Informaèního centra Palac-
kého univerzity v Olomouci, uvedl své zku�enosti z re-
konstrukce olomoucké Zbrojnice jako historické budovy
z 18. století na modernì vybavené univerzitní informaèní
centrum.

Henryk Hollender, øeditel univerzitní knihovny ve Var-
�avì, zhodnotil roèní provoz v nové impozantní budovì
této knihovny.

Také øeditelka Mìstské knihovny v Praze sdìlila úèast-
níkùm konference své zku�enosti  a rady po roèním pro-
vozu v budovì knihovny z roku 1928, která pro�la ve dru-
hé polovinì 90. let dùkladnou rekonstrukcí.

V závìru konference se podìlil se svými zku�enostmi
z pøípravy projektu novostavby Státní technické knihovny
její øeditel Martin Svoboda.

Z konference bude vydán sborník.
V návaznosti na tuto konferenci by se mìlo konat

v Olomouci v záøí roku 2001 dal�í mezinárodní setkání na
téma �Knihovny a architektura�.

Závìr

Vyprojektování, vybudování a slavnostní uvedení do
provozu v Èeské republice zatím ojedinìlé stavby Knihov-
ny Liberec bylo nepochybnì velkým a odvá�ným politic-
kým a kulturním èinem, jedním z krokù do sjednocující se
Evropy. Av�ak tato stavba smíøení je pouze jistým prosto-
rem strukturovaným tak, jak to odpovídá stávajícím pøed-
stavám tvùrcù knihovny o budoucích kulturních a duchov-
ních potøebách rùzných vrstev na�í spoleènosti, resp. té
èásti spoleènosti, která obývá mìsto Liberec a jeho okolí.
Teprve naplnìní tohoto prostoru knihovními fondy, ètená-
øi a dal�ími náv�tìvníky a ka�dodenní èinností � a pøede-
v�ím mírou uspokojení vzdìlávacích, informaèních a dal-
�ích potøeb u�ivatelù � bude mo�no tento èin plnì
zhodnotit. V�em, kteøí se na této slu�bì obyvatelùm Li-
berce a jeho �irokého okolí budou podílet, je tøeba pøát,
aby se jim tato záslu�ná práce v bohaté míøe podaøila.
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PØEHLEDY

Základní parametry budovy

U�itková plocha � knihovna 12 500 m2

� synagoga 245 m2

Prostor pro 1 200 000 svazkù knih
230 000 volnì pøístupných svazkù
300 ètenáøských míst ve studovnách
180 míst v sálech
Veøejné parkovi�tì s 82 místy

Náklady na stavbu

Èeská republika 404 029 000 Kè
UE - program Phare a CBC 72 661 000 Kè
Vláda SRN 10 245 000 Kè
Èesko-nìmecký fond
budoucnosti 30 000 000 Kè
�výcarský kanton St. Gallen,
Èesko-nìmecké fórum �en a
soukromé osoby 666 000 Kè

Náklady celkem 517 601 000 Kè

Investor stavby:
Státní vìdecká knihovna v Liberci
(Ministerstvo kultury ÈR)

Hlavní projektant stavby:
Ing. Arch. Radim Kousal, Sial, spol. s r.o., Liberec

DÌJINY LIBERECKÉHO KNIHOVNICTVÍ
V DATECH

Nìmecké knihovny

1846 Otevøena první soukromá pùjèovna knih.
1885 Reichenberger Lehrerverein (Liberecký uèi-

telský spolek) otevøel knihovnu s názvem
Deutsche Volksbibliothek s více ne� 9000
svazky.

1901 V prostorách radnice zahájila èinnost Mìst-
ská knihovna, její� souèástí se staly Deutsche
Volksbibliothek a nìkolik spolkových kniho-
ven.

1909 Mìstská knihovna se pøestìhovala do nových
prostorù.

1923 Zalo�ena Bücherei der Deutschen.
1938 Po obsazení pohranièí nìmeckými vojsky se

Bücherei der Deutschen stala ústøední kni-
hovnou novì vzniklé sudetské �upy s hlav-
ním úkolem propagovat národní socialismus.
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Èeské knihovny

1863 Zalo�ena Èeská beseda v Liberci; od zaèátku
se poèítalo s vlastní spolkovou knihovnou.

1867 Knihovna Èeské besedy, kterou spravoval kap-
lan P. Josef Bernát, se pøestìhovala z jeho bytu
do spolkových místností.

1880 Správcem knihovny se stal Karel Pekárek.
1904 Slouèením nìkolika spolkových knihoven vznik-

la Lidová èeská knihovna s více ne� 3000 svaz-
ky a se studovnou.

1938 Po obsazení pohranièí nìmeckými vojsky byla
èást fondù Lidové èeské knihovny pøevezena
do Turnova, zbytek znièili nacisté.

1945 Nìmeckou Mìstskou knihovnu pøevzala èeská
Mìstská knihovna, z ní� pozdìji vznikla Kraj-
ská lidová knihovna. Bücherei der Deutschen
byla konfiskována jako základ pro novì vznik-
lou studijní knihovnu, pozdìji Státní studijní
knihovnu.

1947 Státní studijní knihovna v Liberci dostala právo
povinného výtisku.

1954 Do�lo k po�áru budovy Státní studijní knihov-
ny, pøi nìm� bylo znièeno na 250 000 svazkù.

1958 Slouèením Státní studijní knihovny a Krajské
lidové knihovny vznikla Knihovna Václava Ko-
peckého; øeditelem knihovny se stal PhDr. Li-
bor Mrázek.

Po r. 1968   Odvolán dosavadní øeditel PhDr. Libor
Mrázek, knihovna pøejmenována na Vìdeckou
knihovnu Václava Kopeckého a pøevedena pod
správu Okresního národního výboru v Liberci.
Ve druhé polovinì 70. a v 80. letech byla èin-
nost knihovny silnì utlumena.

1990 Øeditelkou knihovny se stala Mgr. Vìra Vohlí-
dalová.

1995 Pod zá�titou prezidentù Václava Havla a Ro-
mana Herzoga bylo 30. 10. 1995 rozhodnuto
o stavbì budovy knihovny a synagogy jako
o stavbì smíøení.

2000 9. listopadu byla nová budova knihovny a sy-
nagogy slavnostnì pøedána do u�ívání jako
Knihovna Liberec.

Foto pøevzato z publikace  �Stavba smíøení.  Knihovna Liberec�  vydané SVK Liberec v roce 2000


