
K N I Ž N I C A  V  Z L A T E J  V E Ž I
N E M E C K O

Luckenwalde sa nachádza 30 minút
cesty vlakom z centra Berlína. Blízke
dopravné spojenie s hlavným mestom
bolo výsledkom dynamického ekono-
mického rozvoja, ktorý sa odohrával 
na konci 19. a začiatkom 20. storočia.
V tom čase sa mnohé spoločnosti, hlav-
ne textilný priemysel, rozhodli usadiť
v Luckenwalde. 

Neprajné podmienky k novým pod-
netom by boli určite v prípade, ak by
mesto Luckenwalde nebolo zahrnuté 
do sponzorského programu Európskej
únie – URBAN. Uvoľnené zdroje pomoh-
li miestnej vláde uskutočniť v meste
mnohé projekty. Najväčším z nich bolo
pretvorenie pamiatkovo chránenej
železnice na mestskú knižnicu. 

Renovácia budovy a zmena mestskej
knižnice boli uskutočnené tímom archi-

Do renovácie a modernizácie bývalej železničnej stanice v nemeckom mestečku
Luckenwalde bola zahrnutá aj zaujímavá prístavba. Za jej zlatou fasádou sa nachádza
oddelenie pre deti a mládež, v súčasnosti využívané ako knižnica. Vzhľadom na problémy
s existujúcou výstavbou okolia je pre ľudí takáto nápadná fasáda výzvou, aby uvažovali
nad potenciálnym vývojom mesta. 

tektov ARGE WFF v Berlíne, ktorí vy-
hrali súťaž. Nová prístavba, zahŕňajúca
knižnicu pre deti a mládež, vytvorila
samostatný orientačný bod ako logickú
bodku za úspešnou renováciou. Kon-
štrukčné jadro, vychýlené v dvoch
osiach a plátované zlatými šindľami

TECU® (vyrobenými zo zliatiny medi
a hliníka firmou KME), vytvára na sta-
ničnom námestí nový priestor s impo-
zantným exteriérom. Prístavba je zreteľ-
nou predzvesťou novej funkcie bývalej
železničnej stanice. 

Jedným z dôležitých cieľov štruktúry
kovovej fasády bolo pokryť šikmú bu-
dovu neprerušovaným, homogénnym
a ostro lemovaným plátovaním bez
poskytnutia určitého poradia. Akoby
šupinové šindľové plátovanie dôsledne
obaľuje rohy budovy a mení usporiada-
nie uhlov na všetkých stranách fasády
bez udržiavania jedného smeru kvôli
pravidelnosti šikmých povrchov. Oken-
né otvory sú, ako pokračovanie plátova-
nia, umiestnené na šupinatom povrchu
a vrhajú svetlo spolu so zlatými šindľa-
mi. Nosná konštrukcia je skrytá za zla-
tými tabuľami na zrnitých sklenených
poťahoch. 

Dôležitou požiadavkou pre vhodné
použitie novej knižnice bola konštruk-
čná nezávislosť. Demolácia spájajúcich
prístavieb vytvorila novú dráhu k želez-
ničným nástupištiam a následne aj auto-
nómnu polohu knižnice. Miestnosti,
ktoré boli renovované v súlade s ochra-
nou kultúrneho dedičstva sú v súčas-
nosti používané ako tradičná knižnica,
bývalá staničná hala je teraz centrálnou
častou knižnice. Okrem najnovších
magazínov sa tu nachádzajú oddelenia
s odbornou literatúrou a kaviareň. Cen-
trálne časti knižnice zodpovedajú pred-

chádzajúcemu prostrediu čakární: 
bývalá čakáreň prvej triedy poskytuje
prístrešie oddeleniu beletrie a nahovo-
rené knihy sú v takzvanom Kaisersalo-
ne alebo v Cisárskej hale. V čakárňach
pre tretiu a štvrtú triedu sa nachádza
rozsiahle schodisko, ktoré vedie na
chodbu a vytvára prepojenie s knihami
na poschodí. 

Prístavba pre deti a mládež vytvára
špeciálny priestor, ktorý sa odpútava 
od kolmého štrukturálneho princípu
budovy železnice – presne tak, ako sa
mladá generácia odpútava z pohodlia
domova. Oddelenie literatúry pre deti
na prízemí ponúka otvorené priestory
na čítanie a hranie, zatiaľ čo knižnica
pre mládež na poschodí je viac intro-
vertným miestom. Mladí ľudia sa nemu-
sia obávať, že budú rušiť iné, tichšie
časti knižnice. 

Od slávnostného otvorenia v júli 2008
sa postupne funkcia, ktorú má nová
knižnica pre mesto Luckenwalde, stáva-
la čoraz viditeľnejšou. Počet užívateľov
a rozsah požičiavaných médií postupne
narastá. Napriek skepticizmu v priebe-
hu projektu sa v súčasnosti budova
stretáva s pozitívnou odozvou. 
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