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Nietypowe biblioteki 

wyróżniamy ze względu na:  

1.Architekturę zewnętrzną 

• Biblioteka Méjanes w Aix en Provence  

• Biblioteka Publiczna w Kansas City 

• Contertainer 
 



Nietypowe biblioteki 

wyróżniamy ze względu na:  

2. Aranżację wnętrza 

• Biblioteka Miejska w Hjørring 

• The Brentwood Library  

• Saieta Nams (Dom Spotkań) w 

Janklidzis 



Nietypowe biblioteki 

wyróżniamy ze względu na:  

3. Lokalizację 

• Biblioteki na plaży 

• Biblioteka w winnicy 

• Biblioteki parku 

• Biblioteki w budce telefonicznej 

• Biblioteka na drzewie 

 



(Nie)typowe biblioteki ze względu 

na architekturę zewnętrzną  

Biblioteka Méjanes w Aix en Provence 





(Nie)typowe biblioteki ze względu 

na architekturę zewnętrzną  

Biblioteka Publiczna w Kansas City  







(Nie)typowe biblioteki ze względu 

na architekturę zewnętrzną  

Contertainer 







(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na aranżację wnętrza 

Biblioteka Miejska w Hjørring  







(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na aranżację wnętrza 

The Brentwood Library 







(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na aranżację wnętrza 

Saieta Nams (Dom Spotkań) w Janklidzis 







(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na lokalizację 

Biblioteki na plaży 







(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na lokalizację 

Biblioteka w winnicy 







(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na lokalizację 

Biblioteki w parku  







(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na lokalizację 

Biblioteki w budce telefonicznej  





(Nie)typowe biblioteki ze 

względu na lokalizację 

Biblioteka na drzewie 





Dziękuję za uwagę ;) 
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