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Őrlik Romans
A LODZI EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK TERVE

Lodz város Egyetemi Negyedében az Egyetemi Könyvtár az egyetlen 
olyan épület , amelynek az Egyetemi Negyed keretét túlszárnyaló jelentősé
ge van* A már elterjedt elnevezés nem is jellemzi teljes mértékben a lé
tesítménnyel szemben támasztott követelményeket* Az Egyetemi Könyvtár 
igazgatósága által összeállított előzetes prp?rammból kitűnik, hogy a 
könyvtárnak Lodz összes tanintézeteit ki kell szolgálnia,amellett nyil
vános könyvtár szerepét is be kell töltenie* A széles feladatkör hatás
sal volt a leendő épület programmjának kialakítására*

Az uj könyvtár majdani alakja a következő összeállításokban kristályo
sodott kis a könyvtár igazgatósága kidolgozta "az építkezéshez elengedhetet
lenül szükséges feltételeket és szükségleteket"| használati programra készüli 
az Egyetemek és Tudományok Mlnisztértujáa jóváhagyta a helyiségek funkcioná
lis összefüggésének rendszerét is tartalmazó programmotJ továbbá az Építés
ügyi Minisztérium jóváhagyta a műszaki-építészeti /az első vázlatokat is 
tartalmazó/ programmot*

Az építész és könyvtáros együttműködése a gondolatok állandó kiegészí
tésére, a lehetőségek gazdagítására és az eddigi összes eredmények kihasz
nálására vezetett, éspedig mind a könyvtártechnika, mind az építészet éa a 
berendezés műszaki fejlesztésének területén*

Világos, hogy az 1952-ben elkészített terv felhasználta az addig el
ért eredményeket, sőt ugyanakkor a maga korának megfelelően továbbhaladást 
is mutat* A korszerű könyvtár szükségletei láthatóan változnak, és est a 
fejlődést az épület megvalósításának pillanatáig szükségszerűen vizsgálni 
kellő Ha már a körülmények úgy alakultak, hogy a fennálló, égető szükség
let dacára az építkezés egyenlőre halasztást szenved, a könyvtárak építésé
nek tarén felbukkanó uj elgondolásokat elemezni kell* Ellenőrizni kell a 
programmot és meg kell vizsgálni a két év óta megvalósításra váró tervet*

A tanulmány a tervet jelenlegi állapotában kívánja ismertetni* Bgveze- 
tésül helyesnek látszik - ha csak felületesen is - a terv útját a funkcio
nális kapcsolatok első vázlatától addig az állapotig jellemezni, amelyben' 
1953 áprilisában az I* Általános Lengyel Építészeti Kiállításon megjelent* 
Az épületnek modellfényképe, melyet a cikk keretében közlünk, továbbá alap
rajzok, homlokzatok és metszetek képezték a kiállítás anyagát* A közölt 
képek megkönnyítik az olvasónak az épület rendszerének és jellegének meg
ismerését*

1949-ben döntötték el az Egyetemi Központ városrendezési tervére ki
irt pályázatot* A formalista és funkcionális alapon álló, valamint a pá
lyázati kiírásban túlzottan nagy hallgatólétszámra támaszkodó akkori meg
oldás egy igen laza, nem városazerü beépítés jellegű tárbeli rendszer
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koncepciójához vezetett*
Az Egyetem átszervezése és az Orvosi Akadémia különválasztása atás az 

Egyetemi Központ mindkét fő szerve arra a gondolatra, tért vissza, hogy 
mindkettőjüknek saját épületeket kell létesíteni* A lodzi egyetem akkori 
rektora Chalasinski ebben az időben bizta meg a szerzőt az Egyetemi Kegyed 
építési programrajának kidolgozásávalo A könyvtárra vonatkozó kérdésekben 
a szerző állandó összeköttetésben volt a rektornak a® építési ügyekben 
teljhatalmú képviselőjével, az egyetemi szenátusi bizottság tagjával, a 
könyvtár helyettes igazgatójával Dyiik-kel, aki a terv iránt igen nagy 
érdeklődéssel viseltetétett*

A hallgatók eredetileg 8*000 főben megállapított létszáma munka so= 
rán módosult* A kiinduló adatok változása, amely a hallgatói létszám 
2*000 főre való csökkentésének volt a következménye, kedvezőtlenül befo
lyásolta a programúi kialakítását* Az Egyetemek Minisztériuma végül is 
4*000 főnyi hallgatólétszámot állapított mag*

Erre a számra támaszkodott a jóváhagyott, úgynevezett minimális épl~ 
tési programra* A kiindulási adatokat a lengyel Állami Tervbizottság elnö
ke, a Beruházási Terveket Felülvizsgáló Főbizottság által végzett elemzés 
ötén, 1953 januárjában hagyta jóvá*

A Jóváhagyott kiindulási adatok az Egyetemi Könyvtár épületére is 
kiterjednek*

Világos fogalmazásban már elohb az Egyetemek Minisztériuma elé ter
jesztették a könyvtár szükségleteit, valamint annak az állapotnak a fel
vázolását, amelyben a könyvtár jelenleg dolgozik* Ezeket és Lodz város 
fejlődő tudományos életével kapcsolatos követelményeket figyalembévévé 
a minisztérium már korábban jóváhagyta a könyvtár épületének kiindulási 
adatait* A kiindulási adatokra és az annakidején a könyvtár igazgatósága 
által összeállított szükségletek kimutatására támaszkodó használati prog
ramja végső magfogalmazása ilymődon lezárult* A könyvtáros és építész 
agyüttmüködése hozzájárult a program kikristályosodásához és a könyvtári 
helyiségek egyes csoportjai funkcionális kapcsolatainak meggyőző, grafikus 
elemzéséhez* Az ilyen formában előterjesztett kiindulási adatokat az Egye
temek Minisztériumának Beruházási Terveket Jóváhagyó Bizottsága bizonyos 
kiegészítések előírása mellett, 1950* szeptember l«~én hagyta jóvá*

Az olvasótermek két általános olvasóteremre való megosztásának ekkor 
felvetett gondolata a könyvtárépítészet terén forradalmi jelentőségű, volt, 
ós döntően befolyásolta az épület elrendezésének és funkcionális kapcsola
tainak kiképzését*

Miután az Egyetemek Minisztériumának Beruházási Terveket Jóváhagyó 
Bizottsága a programmot jóváhagyta, a tervek kidolgozásával a Városterve
zési Iroda lodzi fiókját.bízták meg*

1950 decemberében a szerző és Budlewski építész csoportjai hozzáláttak 
a tulajdonképeni terv kidolgozásához* A szerzőnek a programra kialakításá
ban ás az Egyetemi Negyed kiindulási adatainak összeállításában való rész
vétele, valamint a funkcionális kapcsolatok korábbi átgondolása a vázlatok 
gyors kidolgozását tette lehetővé* Már 1951 februárjában három alternatív 
vázlatterv készült el0 A szerző szeszély szerint azt az elgondolást támo-
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gáttá, amely maradék nélkül teljesíti a könyvtárosok követelményeit® A 
vonatkozó tervvázlatokat mind a szakértők,, mind a Műszaki Tanács elfogad
ta , és annak további kidolgozásához az Egyetemek Minisztériumának Beruházá
si Terveket jóváhagyó Bizottsága 1951® május 3X~én hozzájárult«

így alakult az alábbiakban ismertetett terv hivatalos útja®
A Könyvtár kiindulási terve, amely a műszaki tanácsok, szakértői bi

zottságok tárgyalásain túlmenően, három alkalommal széleskörű megvitatás 
tárgyát képezte, és amely a Poznan-ban 19$2~ban megtartott helyi építésze
ti bemutatón, a lodzi munfcabemutatón éppúgy, mint a varsói Id-engyel Álta
lános Építészeti Kiállításon nyilvánosságra került, eredeti formában mind
máig megmaradt® Mint szerző, ebben a pillanatban olyan elemeket is találok, 
amelyeket a további kidolgozásban lehet, sőt kell is módosítani® Elvben 
viszont a terv az idő és a kritika próbáját kiállta®

A lodzi Egyetemi Könyvtár épületét úgy tervezték meg, hogy egymillió 
kötetre legyen hely a raktárban, 320 helyre a főolvasőteraakben és össze
sen 220 helyre a további olvasótermekben® Ez a három szám és az *>ó®000 
lég mJ-rel egyenlő kubatura tulajdonképen meghatározza a lodzi Egyetemi 
Könyvtár helyzetét, amikoris; az a JagieXXo Egyetem Könyvtára /5 1®00ü ar / 
és a varsói Tervezési és Statisztikai Főiskola könyvtára /32®000 m?f elé 
kerül® Itt kell megemlíteni, hogy mind.a programm kidolgozásánál, mind a 
tervezésnél az épület megnagyobbitására való törekvés jelentkezett® Az el
ső elképzelésekben a kubatura 40oQ00 lég m'’ alatt volt, de mér a kiinduló 
adatok kidolgozásánál 50®000 lég rn̂ -el kellett számolni® A szakértők >és az 
Egyetemek Minisztériumának Beruházási Terveket Jóváhagyó Bizottsága megjegy
zéseink áttanulmányozása után a mUszaki-épitési programm a kubaturát 56®000 
lég m^-re emelte® Itt meg kall említeni, hogy a Birkanmayer professzor ál
tal 1929-ben á Przeglad Biblioteczny-ben /Könyvtári Szemle/ megemlített 
helyzet fordítottja állt elő, mert a Jagíello Könyvtár terve esetében az 
építési programm - az épület funkciói .kielégítésének határozott kárával - 
állandóan csökkent®

A lodzi Egyetemi Könyvtár feltételezett fejlesztési lehetőségeit há
rom millió kötetben jelölték meg, az olvasótermek nagyságának, a különgyttj- 
töményeknek és dolgozószobáknak párhuzamos fejlődése mellett® Ennek figye
lembevétele volt a könyvtárosok által a tervezőkkel szemben támasztott 
alapvető feltétel, ama másik alapvető elv hangsúlyozása mellett, hogy a 
könyveknek, a személyzetnek és az olvasóknak kereszteződésmentes és telje
sen elkülönített mozgását kell biztosítani® A fenti követelményeknek a 
terv eleget tesz® A könyvtár épülete jelenlegi elhelyezésben a több, mint 
100 m hosszú főhomlokzattal a Matejko-utca felé fordul® Monumentális, sza
badon álló, ötemeletes, a raktári részben 11 emeletes, T-alaku alaprajzú 
épületről van szó® A további bővítés a főépülettel párhuzamosan terjedő 
raktár és két szárnyépület megépítésével biztosítható. Ezekkel az épületek
kel teljesülnek a könyvtári követelmények, amikoris ott helyezkednének el 
a különleges olvasótermek, valamint a különgyüjtemények és ezek dolgozószoba: 
bői o Az epületet vasbetonvázas szerkezettel tervezték meg® A raktárnál al
kalmazandó acélszerkezeti váz elgondolását a pozitív tapasztalatok ellenére 
/Jagiello Könyvtár/ el kellett vetni az anyagnehézségek miatt® Az alkalma
zott vasbeton oszlopok komoly nehézséget okoznak, mert a raktár 12 szintje 
és a felvett nagy terhelés miatt igen nagy az oszlopok keresztmetszete az
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alapoknál® Az építész által a sztatikussal szemben támasztott követelmé
nyek: ilyen szempontból igen világosak voltaké 3*0 m oszloposztás mellett az 
oszlopok között a raktár teljes magasságában,a polctok azonos szélességének, 
megtartása érdekében 590 m szabad távolságot kell biztosítani® A 2,3 m eme- 
Xetmagasságu raktárban a keresztirányú födémgerendáknál 2 m belmagasságot5a 
f ödémlemeznél pedig 2,2 m belmagasságot kell biztosítani® A követelményeket 
komoly nehézségek dacára sikerült kielégíteni a sztatika! számításoknál® A 
szerző által felvett 3 főtart ós , konzolos rendszer a raktárépület esetén 
gazdaságos megoldásnak mutatkozott® Az oszlopok közötti mezőket egyenlete
sen leshet terhelni, az oldalátjárókat pedig a külső oszlopokra lehet áttol
ni /az alátámasztás szélességében/®

A főépületben, ahol az olvasótermi traktusokban 12,5 m fesztávval és 
9»6 m magassággal van dolgunk, közbenső alátámasztásos rendszert választot
tunk® Ez a rendszer további pozitív architektonika! következményekkel jár® 
Bizonyos értelemben háromhajós termek képződnek,, amelynek középső hajója az 
olvasók elhelyezésére szolgál® A szélső hajókban a 2,2 m magas ablakparapetlg 
tartó nyílt polcokon kézikönyvtár helyezkedik ©ló •

Ez a rendszer lehetővé tette, hogy a szint normális magasságában /4,6 m/ 
Eüifény elhelyezésére szolgáló rámpát alakítsunk ki® A rámpa a nyári, délutáni 
órákban jelentkező intenzív napfény esetében egyúttal belső ellenző szerepét 
is betölti® A rámpa a központi fűtésnek fölött© vezetett vízszintes fűtőéi©- 
íftöit 1s eltakarja®

Az épület vázszerkezetét eredeti elképzelés szex*int előregyártott nagy- 
elemes habbeton panelekkel akarták kitölteni® Anyagnehézségek miatt a kidol
gozás során az elképzeléstől sajnos el kellett állni, úgy, hogy a sztatika! 
számítások a külső falaknak üreges téglákból való készítését veszik alapul®
A megvalósulás határidejének kitolása és a könnyű betonok alkalmazására vo
natkozó utasítások megjelenése lehetségessé, sőt szükségessé teszik a habbe
ton gondolatára való visszatérést® A főépület homlokzata a főpárkányig homok- 
kőből készülne®

A lábazat erős hangsúlyozása, könnyű részüs kiképzése mellett, Ugyanúgy, 
^int az épület további részében felhasznált kőfaragások kidolgozáséi, biztosit** 
ja az épület megfelelő kifejezését és komolyságát, amit egyébként a bemutató
kon már hangsúlyoztak, - biztosítják a tartalom és a forma szerves kapcsolatát 
A homlokzatok többi része és a raktár nemes vakolattal készül, ez utóbbinak 
raj£a és részletei - a más lépték dacára - a főépülethez kapcsolódnak®

Az épület külső képét kiegészítik a bejárati részt körülvevő, a tudományt 
az ipart, a kézműipart ás a mezőgazdaságot ábrázoló szobrok® A gazdag archi
tektonika! kiképzést kiegészítik az alacsony földszinten lévő ablakok és ajtók di 
£sea kovácsoltvas rácsai® A lámpán és az épület alsó részében elhelyezkedő 
díszítő elemek, mint vázak, halaszterek, kis támfalak és a főbejáratnál, va
lamint a belső parkoló téren kiképzett í; kőparketta” megteremtik a kapcsolatot 
a2 épület és környezete közt®

Az alapjában véve rajzban egyszerű és szerény belső kiképzés nemes anya
gokat használ fel® Az épület belsejében márványt, kőfaragásokat és stukáturát 
alkalmaznak® Dekorációs szövetek felfüggesztése i« tervbe van véve, ami a 
textilhagyományokkal rendelkező Lodzban természetesnek tűnik® A közönség szá- 
^ara rendelkezésre bocsajtott helyiségek bútorzata szintén alkalmazkodik az 
architektonika! jelleghez®
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A könyvtári személyzet dolgozószobáját az egyszerűség jellemzi, 
amellett,hogy az üvegfalak alkalmazásából, bútorok beépítéséből éa az 
adott munkákhoz szorosan alkalmazkodó berendezések felszereléséből adó
dó hatások teljes kihasználására törekednek.,

A raktárhelyiségek, amelyekben a tisztaság fenntartása mellett az 
állandó hőmérséklet és nedvességtartalom biztositása alapvető fontosságú, 
olajmázolással és lakkozott falakkal ill. mennyezetekkel lesznek..kiképez
ve, A padló xilolites, vagy amennyiben lehetséges, linoleumoa lesz. A fő*, 
épületben a padló kiképzése az egyes helyiségek rendeltetésétől függ. A z - 
olvasótermekben gummipadl^ készül, az adminisztrációs helyiségekben és dol
gozószobákban ÜBlgJfaparklsttá,acmühéÍí jellegű'áölgőzosipbáköaáuacilölit, c 
a közlekedési és egészségügyi helyiségekben lasztric és $erakotta._ A hall
ban márványpadlő készül.Különös figyelemmel voltunk a főolvasótermek, a hall, bü'ffe es do
hányzó, valamint a közönség számára hozzáférhető különgyüjteméayoket tar
talmazó helyiségek kiképzésére. A ^enti helyiségek mennyezetéi, különös
képen a főolvasótermek és hallok kazettás mennyezetei egészítik ki a bel
ső diszitést.

Az ajtók és a beépített bútorzat keményfából vagy furnirboritásu 
fából készülnek. A külső bejárati ajtók fémből készülnék. A belső társé-? 
gek butorzására vonatkozó elképzeléseket természetesen csak az egyes bel
ső helyiségek terveinek kidolgozása után rögzitik le végleges formában. 
Természetesen egyértelmű az a törekvés, hogy a belső tér, a bútorzattal 
együtt a koncentrált tudományos munka nyugodt légkörét biztositó, szuggesz- 
tiv egészet alkosson.

A tervek nagy fontosságot tulajdonitanak az olvasótermek és a dolgozó- 
szobák csendjét biztosító, megfelelő hangszigetelésnek. Különös szigetelés
ről kell gondoskodni a zeneterem esetében, bár az a külső hangokra kevésbbé 
érzékeny helyiségek fölött van elhelyezve.

Ha már a belső berendezésről van szó, az épületben előirányzott fel
szereléseket is meg keli említeni^.

V i l á . g i t á s . A  terv azokban az években keletkezett, amikor a 
neonvilágitást kritika nélkül alkalmazták. Sem a tervezők, sem a könyvtá
rosok nem tudtak az újdonság hatásának ellenállni. Bizonyos viták után 
- miután az olvasóterem megvilágítására vonatkozó álláspont nem volt egy
séges - az általános neonvilágitást fogadták el és lemondtak a munkahelyek 
egyéni lámpákkal való megvilágításáról. Elvileg az állandó használatú 
összes helyiségekben a közvetlen vagy indirekt neonvilágitást hozták ja
vaslatba. A raktárakban vegyes fénnyel oldották meg a világítást. Az át
járókban neonvilágitás van, az egyes polcsoroknál pedig egyéni, izzófényew 
körték. Ott, ahol a helyiségek használata szempontjából gyakori fénykíkap- 
csolás szükséges, a hagyományos megvilágítást alkalmazták. Gondoskodás 
történt arról is, hogy az épület általános külső megjelenésében a fény
foltok rendszerének különböző intenzitása és színe ne véletlen jéllegü 
legyen, koordinálatlanságával ne hasson bántóan.

A technika jelenlegi fejlődési fokán nem biztos és nehézkes Üzemű 
neonfények értékelése az elmúlt évek tapasztalatai nyomán alapvetően meg
változott. Az épület megvilágításának kérdését tehát felül kell vizsgálni.
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F ű t é s ®  Az épületet addig „ az Egyetemi Kegyedet a Ladái
Erőműből táplált távfüt éssel nem lehet ellát ni „ saját kazánháziban 
előállított gőzzel fütiko Különös figyelemmel volt&te arra.® .hogy a 
hagy tömegek által használt helyiségekben a hőforrások egyenletesen 
legyenek megosztva9 Erről egyébként más helyen is lesz sző0 A mennye^ 
zetfütés gondolatát a kivitelezés és a helyes üzemeltetés nehézségei 
miatt elvetették®

S z e l l ő z é s  é s  k l i m a t i z á l á s » A  főépületei. 
szivŐ-g nyomőszellőzéssel látták el9 amely a helyiségek nagy magassá
ga mellett a levegő megkívánt tisztaságát is keil8 hogy biztosítsa® 
Érdemes megjegyezni,, hogy a főolvas ói eremben az egy főre eső légtér 
20 lég m? -nél nagyobbo Ez más könyvtárakhoz viszonyítva a felső ha>» 
tárhoz közeleső értéknek felel mego



A raktárépület klimatlzálása azt célozza,, hogy a könyvgyűjtemények 
tárolása szempontjáből kedvező,, azonos hőfokot és nedvességtartalmat 
lehessen biztosítani télen-nyároa egyaránt,, Az újságpapírra nyomtatott 
anyagot„ a napfény hatására érzékeny folyóiratokat két„ ugyancsak kli- 
matizdlt,, földalatti emeletsoroa tároljáfc, A tervek kidolgozása során 
felvetődött a teljesen napiéaymemtes raktár kialakításának lehetősége,,
A végül elfogadott megoldás abbéi áll, hogy a napfényt sárgás-zöld 
nyeraüvegböi készült ablaküvegekkel megfelelően gyengítik, A nyersüveg 
a mesterséges sugarakat is törlő

V i z o Az épület hideg és melegvizszolgáltatő rendszerrel van el- 
látvao A melegvízhálózatnak az egész épületben való létesítése a ©sekély 
szükséglet miattj, ebben a pillanatban túl költségesnek látszik* Ezért 
inkább a helyi gáz„ vagy elektromos vízmelegítők /hőtárolók/ létesítése 
látszik inőokoltnako Az olvasótermek mellett „ a közönség számára készült 
mosdókat elektromos kéyszárlt ókkal látják el az egyáltalában nem higiéni
kus 9 közös törülközők kiküszöbölésére, De ezek már olyan részletek,, a- 
melyeknek tárgyalása túl messzire vezetne» Véleményem szerint az épület 
felszerelése és a tervezett megoldások külön cikk témáját képezhetik,

A vízvezeték-rendszer tarve a tűzoltóság ét nem gondolt éa bürokra
tikus követelményeit kellett,, hogy figyelembe vegyej vagyis tűzcsapokat 
is elő kellett irányozni a raktárhelyiségékben0 A tűzjelzőknek és megfe
lelő fecskendőknek elhelyezését a tűzoltóság nem tartotta elegendőnek, Á 
tűzoltóság fenti álláspontját revízió-alá kellene venni®

G á z ,  A szolgálati lakások^ a konyhák és a műhelyjellegű dolgozó
szobák gázzal vannak ellátva. Az egész épületben a néhány jíogyasztóhtfly 
kiszolgálására készülő„ szétszórt, szerteágazó csőrendszer létesítése 
meggondolandó,, hacsak a mosdókban gázboylereket nem alkalmaznánks amiről 
az előző pontban volt sző. Ez esetben a gázhálózat létesítése indokolt 
volna,

F e l v o n o k  „ A  könyvtár mind személy, mind teherfelvonókkal„ 
valamint könyvié Ív on ókkal éa elevátorokkal /serleges emelomüvekkel/ bő
ségesen lesz ellátva. Az épület helyes működése szempontjából erre a 
pontra különös figyelmet kell fordítani, összesen 10 felvonót és kétirá
nyú elevátort irányoztak elő0 A nagy előtérben két felvonó szolgálja ki 
a közösséget, A szélső épületrészekben elhelyezett két más felvonó szol
gálja ki a személyzetet és a külöagyüjtemények olvasóit. Két kisebb fel
vonó a raktár kiszolgálásét biztosítja. Az egyik kétszemélyes felvonó, a 
könyvfelvonők mellett „ a raktár dolgozói számára készült, A másik# a rak
tár végénél elhelyezett felvonó,, mint tartalék, nagyobb könyvszállitmá- 
ayok szállítására szolgál, A könyvtár funkcionális működése könyvielvonó 
rendszerre támaszkodik. Ez a rendszer két 75 kg, teherbírású köayvfelvo- 
nőből és kétoldalú,, automatikus elevátorból áll, A felvonók a raktár 
egyes emeleteinek és a főolvasőtermak melletti osztályozónak állandó kap
ás óla tát biztosítják, A folyóiratolvasőt9 a matematikai és térmészettado
mányig valamint tanári olvasótermeket az előtér személyfelvonója mellett 
elhelyezett folyóiratfelvonó látja el. Ez a felvonó az említett olvasó
termeket a földalatti folyóiratraktárral köti össze, A másik felvonó 
gazdasági célokra szolgál és többek között a konyhátp btiffétp atbe-t 
látja el.
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Az egyéb berendezések közül a személyzeti bejárat melletti portás
fülkéből kezelt belső teleionközpontot,valamint a hang*- és fényjelző be
rendezéseket kell megemlíteni, amelyek mind az olvasótermeket, mind a 
dolgozószobákat és a raktárt kiszolgálják. Fentieken túlmenően elektro
mos órahálózat és^a már előbb említett tűzvédelmi hálózat létesül. Itt 
sem foglalkozunk az egyes megoldások érdekesebb részleteivel.

A műszaki felszerelés rövid leírásának befejezéseképen fel kell so
rolni a kidolgozásban résztvett szakértőket. A szakmai terveket a követ
kezők készítették; Sztatika! számítások; Brzozowski mérnök /az első fázis
ba* Medwadowskl mérnök/. Fűtés-szellőzés és klimatizálás; Piechowski mér
nök, aki után a munkát Waaowski mérnök folytatta. Világítás és elektromos 
hálózat; Bronifcowski mérnök, Víz és csatornázás; Uniszewsfci. Felvonók; 
Kazimierski. . .

Böviöen, sorra leírjuk az egyes helyiségeket és funkcionális kapcso
lataikat. A főépület helyiségeinek világos rendszere révén az épület függfS." 
leges metszéssel őt szekcióra bontható.

A közönség, a könyvek és*a személyzet közlekdési gócpontjának szere
pét a középső rész, az épület legfontosabb funkcionális eleme tölti be.
A mintegy elosztó állomás szerepét betöltő középrészben érintkeznek a 
könyv és olvasó elkülönülő utjai.

Az alaprajzban és a homlokzatban világosan elkülönített csatlakozó 
szárnyakat az olvasótermek és az olvasókat kiszolgáló egyéb helyiségek 
foglalják elő A két szárnyat a főraktárral funkcionálisan a középső rész' 
köti össze.

Az oldalrizalitokban elhelyezkedő végszekciók külön funkcionáló szer
vek szerepét töltik be és ezért saját közlekedési vonalakkal vannak ellát
va. E lényegében különgyüjtemények elhelyezésére szolgáló épületrészekhez 
külön bejáratok vezetneko Az északi tagban, a földszinten helyezkedik el v 
a könyvtár vezetősége és adminisztrációja.

Az egyes helyiségek kapcsolatának jobb szemléltetése érdekében az ol
vasók, a könyv és a személyzet útjait vizsgáljuk végig.

Az olvasó számára két bejárat áll rendelkezésre; a főbejárat az épü
let tengelyében, amelyen keresztül a ruhatárba és az előtérbe jut, vala
mint az oldalbejárat, a külső parkoló térről, a kerékpártárolón keresztül.
A középső előtérhez kapcsolódva héromszárnyas főlépcső és kát személyfel
vonó kapcsolja össze~az egyes emeleteket. A földszinten, a pihenő előcsar
noktól jobbra /az épület alaprajzára az épület főhomlokzatának oldaláról 
nézve/ helyezkedik el a folyóirat olvasó, a rendelő- és kiadószobával,vala
mint az osztályvezető szobája. A folyóiratolvas ót 80 férőhellyel tervezték, 
ügy, hogy a középső részen a kurrens folyóiratanyag számára polcok és üveg
szekrények lesznek. Az egyéb folyóiratokat az olvasóterem alatt lévő rak
tárból, az osztályozőn és a kiadőszobán keresztül juttatják az olvasóhoz.
Az előcsarnoktól balra van a kiállítási terem, amelyet széles tolóajtó 
kapcsol össze az előadóteremmel. Mindkét helyiség együttesen alkalmas bib
liográfiai és ismeretterjesztő kiállítások rendezésére.
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Az előcsarnokkal közvetlen kapcsolatba* van a külső olvasókat kiszol
gáló kölcsönző. A kölcsönző helyiség#! a nyilvántartási szobából* a vezető 
szobájából* valamint 'az igényelt ás visszahozott könyvek kis kéziraktárából 
állanak. Az igazgatóságot és az északi tagba® lévő adminisztrációt folyóso» 
keresztül lehet megközelíteni.

Az első emeleten az előcsarnokhoz közvetlenül kapcsolódik az olvasói 
katalógus helyisége,, Az előcsarnoktól jobboldalt helyezkedik el a matemati
kai és természettudományi főolvasóterem* ezt mind közvetlenül* mind a kérő
lapok átvételére szolgáló szobán keresztül meg lehet közelíteni* Az alőesar- 
nőktől baloldalt helyezkedik el a méretben és rendszerben teljesen azonos 
humán főolvasőterem. Mindkét olvasóterem 320 olvasóra van méretezve* A kü
lönbségek az asztalok eltérő rendszerében* valamint a kézikönyvtár polcai- 
nak más megoldásában 'rejlenek* A polcok' az egyik esetben a falak mentái*
▼annak elhelyezve, az oszlopvonal mögötti átjárókkal, a másik esetbe* pedig 
az egyes oszlopok között„Az utóbbi esetbe* a kézikönyvtár majdnem 4*000 kö
tettel többet tud magába főgém.

A matematikai és természettudományi olvasóterem még a déli épületrész
be* elhelyezett tartalékolvas őteremmel bővülhet /8o férőhely/.

Minthogy mindkét főolvaaőterem két emeletnek megfelelő magasságot fog
lal el, a közöttük lévő középső térben, a második emelet®* helyezkedik el a 
büffé és dohányzó. A közönség 'a második emeleti előcsarnokból megközelítheti 
a tájékoztató- és bibliográfiai dolgozótermet. A* emeletet "hangosnak* lehet 
•evezni, mert a tudományos munka célját szolgáló helyiségekbe*,kötelező csend' 
•lőirások erre az emeletre sem terjednek ki. • ■ ' Éaffl

A harmadik eraelwtre a főlépcsőháson keresztül, vagy a rendelkezésre álló 
felvonókkal juthatunk. Középütt a bibliográfiai-bibliolőgiai kabinet foglal' 
helyet., A matematikai és térmésséttudományi olvasóterem fölött mikrofilmek i 
leolvasására szolgáló 10 cella, mikrofilm raktár és kiadószotea hé ly áss ke dl k el 
A tanári olvasóterem a zárt gyűjteményekkel közvetlenül összeköttetésbe* van 
/a kiadó szobán keresztül/. A másik oldalon - a humán olvasóterem felett .» 
szintén a zárt gyűjteményekkel összekötött, lő egyéni dolgozószoba vasio Ezen
kívül itt három, a kollektív viták rendezésére alkalmas dóig csősz oh© is ta
lálható. Mind az egyéni dolgozószobák, a mikrofilm cellák, mind a vita rende
lésére szolgáló kollektív dolgozószobák a könyvtári építészetben újdonság 
számba mennek. Remélni kell, hogy az az elgondolás tovább fog fejlődni. A 
*crv .fejlődése a szükséges lehetőségeket biztosítja.

A szélső, északi épületrészben a felsoroltakon kívül az alábbi, a közön- 
&ég kiszolgálására létesített helyiségek vannaki 1

Az első emeleten van a kartográfiai /térképészeti/ olvasóterem, a gyűj
teményekkel és a tudományos dolgozószobákkal, a második emeleten az értékes 
adományok terme, dolgozószobával és a harmadik emeleten a zenemügyUjlamények, 
zeneteremmel. A déli épületrészben a tartalék olvasótermeken, a szolgálati 
lakásokon és a vendégszobákon kivül az alacsony földszinten helyezkedik el a 
grafikai olvasóterem, amelynek gyűjteményei a földszinten vannak. A második 
•meleten van a régi nyomtatványok terme, a harmadik emelete* pedig a* ősnyom
tatványok és kéziratok találhatók megfelelő olvasótermekkel. Mindkét helyiség 
•söpörtot az olvasók az oldallépssőházakon keresztül közelíthetik meg.

Az olvasó rendelkezésére boesájtott helyiségek alapterülete több, mint 
M 0 0  »2, ami az általános aiapterttlet 28,3 %-ának felel meg. Az egyes he



lyiségcsoportok légtér szempontjából a komoly belmagasságl különbségek miatt 
/2,20 - 8,90/ Összehasonlíthatatlanok, ezért arra külön nem térünk ki*

A betűrendes és szakkatalógussal kapcsolatos munka a főkatalógus művele
ti termében folyik, a raktárépület földszintjén. A könyv a feldolgozás után 
a* egyes raktári szintekre kerül, ahol a gyűjteménybe besorolják.

A könyv a raktárból az olvasó kezébe a legrövidebb utón, mégpedig a 
könyvelávát orral az osztályozőba és a kiadószobákon keresztül az egye* olva
sótermekbe, vagy a kölcsönzőbe kerül. Az olvasótermek és a raktár között az 
elevátorral és felvonókkal biztosított összeköttetés a minimumra redukálja a 
könyvre való várakozás idejét, A könyvtárolásra előirányzott helyiségek össz- 
alapterülete 5,850 m2, ami az alapterület 48,7 Sí-ának felel meg. A könyvtári 
személyzet számára az északi épületrészben külön muakabejárat van. A portás
fülkével szemben szekrényes öltöző van, mellette zuhanyozók és mosdók helyez
kednek el. A dolgozók a földszinti előtérből szélednek szét munkahelyükre. Az 
alacsony földszinten van a gyarapítási osztály, a katalőgizáló termek, a fény- 
képészmühely, mikrofilm-mühely, könyvkötészet és konzerváló, A földszinten 
vannak az igazgatósági és adminisztrációs helyiségek, a tanácsteremmel együtt.

A könyvtári személyzet helyiségei a műhelyekkel és dolgozószobákkal 
együtt 1,050 m2=t foglalnak el, ami az összterület 8,7 $-ának felel meg. Az 
igazgatóságra és adminisztrációra 25O m2 esik, vagyis 2,2 %. A szociális be
rendezések és lakások 45O jsr alapterületet foglalnak el, azaz 3,2 $-ot.

Külön csoportot alkotnak a gazdasági helyiségek, mint amilyenek a műhe
lyek, garázs, különleges és egyéb raktárak, amelyek a főépület alagsorában 
összesen kb. 1000 m2 alaptarületet foglalnak el, ez 8,4 5?-nak falel mag, A 
különleges helyiségek terveit a megfelelő hatóságokkal egyeztették, és azok 
megfelelnek a követelményeknek.

Végigfutottunk a helyiségek egyes csoportjain. Az alapterületek összesí
tése megmutatja, hogy az egész alapterület 12,000 m2.

Végül még néhány szóval foglalkozunk az alkalmazott alapterületi normatí
vakkal. Az irodai dolgozórész alapterületei megfelelnek a normáknak, azon 
helyiségektől eltekintve, amelyekben a könyvtári munka különleges körülményei 
miatt bizonyos többletet kellett bíztpsitani. Az olvasótermekben egy személy
re 2,5 m^, a folyóiratolvasóban 4,0 m2 esik. A különgyüjtemények olvasótermei
ben az alapterület különbözőképen alakul, például a kartográfiai olvasóterem 
esetében eléri a 10 m2~t is. A raktárakat úgy méretezték, hogy általában 
200 db. könyv helyezhető el 1 m2 alapterületen. Az egyéb kiindulási adatokat 
más országokból ismert tényadatokkal egyeztették, így a szovjet közlemények
ben megadott normátivákkal.

Végéhez közeledünk e vázlatos tanulmánynak, amelyben a két év Óta megva
lósításra váró terv útját kívántam röviden bemutatni, valamint ismertetni ma
gát a tervet. Az elején említettem az építész és könyvtáros szoros együttmű
ködését a tervezés időszakában, megemlékeztem a szakkönyttárosok által felállí
tott követelményekről, a feltételeket sikerült teljesíteni. Remélni lehet, hogy 
a lodzi Egyetemi Könyvtár épülete, ha majd évek múlva használatba került, fel
adatát jól fogja betölteni és hozzájárul a tanulóifjúság, a fejlődő tudományos 
káderek és a lodzi társadalom szükségleteinek kielégítéséhez. **

** Przaglad Biblioteczny, 1954= jul.-szept.243-257 :


