,,T
Ideou návrhu nové knihovny pro
dvora v návaznosti na dva sou

eskou Lípu je vytvo ení t etího otev eného

ít komplex
navrhovaných budov do nov vzniklého ve ejného dvora/ vnitrobloku,
vymezeného novou hmotou knihovny a stávajícím památkovým objektem.
Koncept propojuje hmotov i funk n stávající domy v ulici Prokopa Holého s
novou budovou knihovny v proluce na rohu Je ábkova nám stí. Pro hlavní
asná vrata památkového objektu. Nová nápl domu
respektuje jeho obvodovou ze , historické zdi v p ízemí i v suterénu a ve
druhém pat e vytvá í nové dispozi ní uspo ádání. Hlavní vstup do knihovny je
skrze halu do lobby s recepcí, které voln p echází v první nadzemní patro
nové knihovny. Hned u vstupu jsou po íta ová místnost, klubovna a sociální
zázemí. Hlavní ást p
vstup do kavárny vede p
je otev ená velkými okny
vstoupit v p ímo i lobby knihovny.
Lobby v p ízemí funguje jako (kloub/uzel) st et starých budov s novou
hmotou. V jeho st edu je p
es dv patra zakon ená
stropem ze sklen ných tvárnic, skrz atrium je pr hled od vstupní haly do
knihovní ásti a vertikáln pr hled na ochoz ve 2NP.
Za p
p.158 je nov vybudovaný archiv s
m i bo ním vstupem p ímo z ulice k
do suterénu a do druhého patra,
osobní i nákladní výtah.
Z loby okolo archivu se dá projít na malou klidnou tená skou zahradu, ve
dvo e stávajícího objektu. Skrze velká okna lze vid t pojízdný mechanismus
archivu.
.V
ásti nad kavárnou je umíst n víceú
sv tlíku. Z ochozu lze vyjít na malou st
ásti nad
po íta ovou místností jsou kancelá e zam stnanc knihovny, s horním
osv tlením, st
tlíkem. Oba sv tlíky vytvá í charakter domu.
z lobby v
p ízemí, spojuje kancelá e, atrium a hlavní vstup do sálu.

Knihovní ást je celá v nové budov

ní áru v

Ze dvora vede bezbariérový vstup do p ízemí knihovny, z mezipodesty
na fasád domu, které spojuje suterén s 1NP a 2NP.
ipové brány.
Suteréní ást knihovny je osv
dv r, tak

jako vstup pro tená e z hlavního
frekventované svazky, na konci
knohovny pak pro audiovizuální kout.
V suterénu stávajícího domu se nachází sklady jak pro kavárnu tak pro
í ky a trezor na vzácné listiny.
P ízemí a druhé patro knihovny mají velké okno v obvodové zdi v useknutém
rohu do Je ábkova nám stí, a aby bylo vid t co se v dom d je. Na opa nou
stranu jsou otev ené do dvora prosklenou fasádou. Druhé patro samotné
knihovny je od této fasády ustoupené a vzniká tak pr hled p es dv patra.
V rohu v sev ení dvou k ídel je umíst
, které pohodln
pr chod k

jako na hlavní dv r. Hlavní dv r
ádání venkovních akcí, venkoní tení a zahrádku kavárny a
hlavn ve ejný prostor m sta.
Konstruk ní systém stavby tvo
lokáln dopln né ocelovými profily a sloupky v místech velkých rozpon a
otev eného patra knihovny.
Návrh v
dle pot eby.
kapacity:
kavárna: 128,58m2
klubovna: 28,88 m2
PC u ebna: 37m2
knihovna (+archiv): 1551,9 m2
sál: 151,32 m2
kancelá e: 146,58 m2

