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ZASOBY BIBLIOTEK POLSKICH  

BN BJ Koszykowa

Politechniki Miasta wojewódzkie Miasta powiatowe



Ilość zadań 
i różnorodność funkcji 
wykonywanych przez  biblioteki 

determinują działania architekta



BIBLIOTEKA NARODOWA
1928 – 2018

1960

















Wystawa

rękopisów 

Chopina



Decyzja 
o przeprowadzce 
do gmachu archiwów 
przy ulicy Hankiewicza







otwarty konkurs krajowy
na projekt budynku BN
ogłoszony przez SARP
17 listopada 1961 r.  



21 lutego 1963 roku 
I nagroda – praca nr 18 



dwie II. nagrody





1963 rok, 
początek złej passy
dla gmachu BN







1. Budynek magazynowy - 13 500 m²

2. Budynek przeznaczony na biura - 15 000 m²      

3. Forum czytelnicze 30 000 + 115 - 145 000 m²

4. Budynki  gospodarcze - 2 000 m²

Razem - 165 500 m²

1977 rok podjęto 
budowę































Refleksja
Podsumowanie
Strategia ochrony



Lokalizacja budynku, konstrukcja, 
jego samowystarczalność 
- bezwładność klimatyczna, 
ochrona 
przed wpływem promieni słonecznych,
odporność ogniowa,

bezpieczeństwo.



Świadomość 

różnorodności materiału bibliotecznego, 

jego liczby, dynamicznego charakteru zasobu 
oraz wiedza z zakresu konserwacji

stwarzają podstawę 

do opracowania strategii jego ochrony









Działanie



W Bibliotece Narodowej 
w ramach strategii ochrony 
zdecydowano
o modernizacji 
budynku magazynowego



































2013 rok 
- wymiana 
okien
oraz 
wyposażenie 
ich w rolety







Zmiany 
funkcjonalne i estetyczne 
w pozostałych 
budynkach biblioteki

od 2009 r. 



2010-2013 - Adaptacja pomieszczeń 

dla repozytorium cyfrowego - serwerowni





2012–2013 
r. Zarządzanie 
energią 
w budynkach 
Biblioteki 
Narodowej









2012–2014 
Modernizacja toalet
w przestrzeni publicznej 
oraz w budynku 
Biblioteki



2013 r. 
”Dostosowanie powierzchni 
Biblioteki Narodowej do 
Cyfrowego modelu pracy"



2014 
- zagospodarowanie 
terenów zielonych 
wokół budynków Biblioteki Narodowej 













Nowe pokrycie 
dachu 
w budynku BL-

T



2016 – 2017 –
„Realizacja zaleceń 
wynikających 
z ekspertyz ppoż.” 















2018



Sierpień 2018 roku





Sierpień 2018 
Drzwi 
prowadzące do 
nowej 
przestrzeni 
publicznej w BN







KONKURS           2015 rok

PROJEKT 
grudzień 2015 - listopad 2016  



Całkowita powierzchnia 
objęta projektem:
– 8 707 m² 





























Dziękuję za uwagę


