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LOKALITA - SITUACE VZTAHŮ STÁVAJÍCÍCH
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Opera house

KONCEPT 

SYNTÉZA

Návrh chce podnítit zamyšlení nad novým modelem knihovny, která má zároveň reflektovat tradice a zvyky občanů města Kodaně.
KNIHOVNA je místem setkání, podnětných dialogů, kulturních akcí, místem pro nerušenou četbu i společných přednášek. Dánové řadí knihovnu jako instituci na 3.MÍSTO DŮLEŽITOSTI
1. místo je domov, 2. veřejný prostor (trávení volného času venku) a po něm přichází na řadu 3. knihovna (významná kulturní společenská instituce)
Knihovna již dávno není místem tichého strnulého prostoru zaměřeným pouze na knihu. Je místem komunitního setkání, radosti ze společných her, místem vzdělání a kulturního života. 
KULTURA  A TRADICE KODANĚ  - jedním ze zásadním znaků dánské kultury je “hygge”. Smysl pro přátelství, radost vytvářet společenství, užívání si dobrého jídla, pití s přáteli. Žádná uspěchanost, život 
je radost a zábava. Dánové jsou pohostinní, nejraději tráví čas ve společenství; venku.
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internet
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INTERAKCE
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public space aktivators

public space connector

public space connector public space connector
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   PARK

Funkční využití

volný výběr - hlavní hmota domu
 výhledy, knihy, prostor setkání, 
četby, výměna názorů, komunikace

mediatéka
 prostor audiovizuální tvorby,   
virtuální svět knihovny

dětské oddělení
 pestrý svět dětských, her, bádání, 
poznávání
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    knih

   děti
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        prostor
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Koncept projektu je založen na myšlence vytvoření dynamického prostoru TVORBY a PREZENTACE zapojením strnulého neprostupného parku a využití  protilehlé úzké parcely pro vytvoření 
interakce.
Vytvářím SOCHU, která park ohraničuje. trhá se na dvě inverzní části, „úlomky hmoty ztracené v parku“ prostor aktivují. Park se otevírá nábřeží, stává se přístupným a otevřeným.

INTERAKCE - PARTICIPACE - MOBILITA - SPOLUPRÁCE - DYNAMIKA - FLEXIBILITA

parcela adice 

“ VYDAT SE CESTOU 
SMĚREM OD „STATICKÉ 
LIBRARY 1.0“ K 
DYNAMICKÉ LIBRARY 2.0 ”

Aktivní zapojení uživatele

VLASTNÍ TVORBA a 
PREZENTACE

Principy:
1) soustředěnost na uživatele
2) zprostředkování multi-
mediální zkušenosti – součástí 
knihovny jsou zvukové a obrazové 
komponenty
3) bohatost sociálních 
kontaktů – webový prostor knihovny 
zahrnuje přítomnost uživatelů. To 
přináší možnost plné vzájemné 
komunikace (synchronní i asyn-
chronní) mezi veřejností a knihov-
nou.
4) inovativní přístup – 
knihovna jakožto poskytovatel 
veřejných služeb se mění podle 
potřeb společnosti. Pamatovat na 
průběžnou změnu svých služeb a 
stále objevovat nové cesty

NÁVRH


