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O mie de vieţi într-o carte
„Un cititor trăieşte o mie de vieţi înainte de a muri, a spus 
Jojen. Omul care nu citeşte niciodată trăieşte doar una.”

 - George R.R. Martin, Dansul dragonilor

 Dragă pozneţule, sigur îţi place să citeşti dacă ai ajuns să răsfoieşti paginile Ghidului! Şi mie 
îmi plac cărţile pentru că, aşa cum spune George R.R. Martin, când citeşti cărţi e ca şi cum ai trăi mai 
multe vieţi într-una! 
 Ţi-am mai povestit despre cărţi la un moment dat, de această dată o să îţi povestesc despre 
locurile unde cărţile se simt acasă – în bibliotecă. Există biblioteci mai mici sau mai mari (unele 
biblioteci conţin doar câteva rafturi, altele conţin milioane de cărţi), există biblioteci cu cărţi pentru 
oameni mari şi câteva cu cărţi doar pentru copii. 
 Bibliotecile sunt foarte utile când ai nevoie de o carte pe care nu o găseşti într-o librărie, de 
exemplu, dacă nu ai spaţiu acasă să depozitezi multe cărţi sau, pur şi simplu, nu îţi poţi permite să 
cumperi o anumită carte. Cărţile stau frumos aliniate în rafturi, în camere speciale unde ai acces 
doar cu permise de la bibliotecar (un fel de paznic al cărţilor). Acestea sunt aşezate pe categorii, în 
ordine alfabetică, în limbi diferite – există un întreg sistem despre cum funcţionează o bibliotecă, pe 
care bibliotecarul îl cunoaşte. Poţi împrumuta o carte din bibliotecă pentru o anumită perioadă de 
timp sau o poţi citi într-o cameră de lectură chiar acolo.
 Fii atent la bibliotecile de mai jos şi imaginează-ţi pe care ţi-ar plăcea cel mai mult să o 
vizitezi. 

Biblioteca încrederii

 În estul Germaniei, în Magdeburg, există o bibliotecă în 
aer liber deschisă tot timpul, care conține peste 20 000 de cărți. 
Arhitecții germani de la KARO Architekten au creat această 
bibliotecă pe o bucățică de teren părăsită. Locuitorii folosiseră 
deja terenul pentru crearea unei bibiloteci temporare, realizată 
din lăzi de bere. După ce arhitecții au proiectat construcția 
permanentă (biblioteca și o scenă utilizată de școlile din zonă 
pentru piese de teatru), locuitorii au continuat să aibă grijă de 
clădire. Se numește „biblioteca încrederii”, pentru că nu este 
nevoie să îți faci abonament și poți oricând împrumuta orice 
carte, cu condiția să o aduci înapoi sau să aduci alta în loc.
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Microbiblioteca
 găleţilor de îngheţată

 Ce faci când ai mâncat prea multă 
îngheţată? Ei bine, poţi să reciclezi găletuşele 
goale şi să construieşti o bibliotecă. Nu este chiar 
aşa simplu, însă cam aşa au făcut arhitecţii de la 
SHAU în Bandung, Indonezia. Mica bibliotecă a 
fost proiectată cu participarea comunităţii şi este 
alcătuită din parter şi etaj.

 Parterul rămâne liber, se poate folosi 
pentru tot felul de activităţi şi este protejat 
de ploaie şi de soare de cutia de la etaj, care 
cuprinde bibiloteca. Treptele de la bază sunt 
folosite ca gradene pe care te poţi aşeza. La 
etaj se urcă pe o scară în biblioteca luminoasă ai 
cărei pereţi sunt alcătuiţi din 2 000 de găleţi de 
îngheţată. Arhitecţii le-au folosit pentru că erau 
ieftine şi uşoare. Le-au tăiat partea de jos pentru 
o bună ventilaţie şi le-au înclinat spre exterior 
pentru ca apa de ploaie să nu pătrundă în 
interior. Locuitorii din cartier sunt foarte mândri 
de biblioteca lor micuţă!

 În oraşul Newmarket, ON, Canada, există 
o capsulă cu poveşti – spune poveşti pentru că 
este o mică bibliotecă ce se deschide precum 
o carte. Aşezată la marginea unei pieţe urbane, 
capsula a fost realizată de arhitecţii de la Atelier 
Kastelic Buffey (AKB). Este vorba de fapt de un 
volum negru de 2,5 metri pe 2,5 metri, realizat 
din lemn. Volumul ascunde rafturi cu cărţi şi 
locuri de şezut unde poţi citi în pace cartea 
favorită sau poţi împrumuta una pentru acasă. 
Capsula funcţionează doar în sezonul cald, iarna 
fiind mutată la adăpost şi reinstalată sezonul 
următor.

Capsula cu poveşti
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Biblioteca 
plimbătoare

 În Ciudad de Mexico, Mexic, există o 
bibliotecă plimbătoare. Biblioteca mobilă A47, 
un proiect creat de Fundación Alumnos 47, 
are ca scop să aducă împreună comunităţile de 
cititori, mai ales pe cele interesate de cărţile de 
artă. Arhitecţii mexicani de la PRODUCTORA 
au fost cei care au realizat o adevărată clădire 
pe roţi, o bibliotecă mobilă. Rafturile de cărţi sunt un fel de tăvi plutitoare, aşezate în partea de 
sus a camionetei şi pot fi demontate. Pereţii sunt mobili şi se deschid total, iar platformele din 
interior sund flexibile pentru diverse activităţi ce pot avea loc la interior. Şi, în acest fel, cărţile vin 
la tine, dacă tu nu ai timp să mergi la ele...

Rafturi cu sentimente

 ...primele biblioteci erau formate din arhive ce conţineau tăbliţe din lut cu scriere cuneiformă care 
datau chiar şi din anul 2600 î.Hr.?
 ...Biblioteca din Alexandria, în Egipt, a fost cea mai mare şi cea mai importantă bibliotecă a lumii 
antice, dar a ars în totalitate?
 ...în Evul Mediu erau foarte răspândite bibliotecile din mănăstiri care conţineau manuscrise importante, 
iar cele mai cunoscute biblioteci din mănăstiri au fost cea de la Muntele Athos, Grecia, şi cea din 
mănăstirea Sfânta Ecaterina din Peninsula Sinai, Egipt?

Text: arh. Monica Popescu, Asociaţia De-a Arhitectura

Știați că...

       În Parcul Levinski din Tel Aviv, Israel, există o 
bibliotecă mititică, realizată din doar câteva rafturi. 
Arhitecţii de la Yoav Meiri Architects au creat 

mica bibliotecă special pentru imigranţii care se adună în parc 
la sfârşit de săptămână. Biblioteca este deschisă pentru toată 
lumea, adulţi şi copii. Adulţii găsesc cărţi în rafturile înalte, 
copiii în cele mai scunde. Uşile rafturilor cu cărţi pentru copii 
se deschid astfel încât cei mici se pot aşeza pe ele şi răsfoi 
cărţile. Adulţii pot alege din cărţile aşezate nu după autori sau 

după limba în care sunt scrise, ci după sentimentul pe care o carte ţi-l transmite când o citeşti. Dacă 
o carte ţi se pare tristă, o pui în secţiunea de tristeţe, dacă este plicticoasă, o muţi în secţiunea de 
cărţi plicticoase şi tot aşa. Rafturile sunt iluminate, iar cărţile se pot citi şi noaptea, deasupra lor 
există un mic acoperiş care să le protejeze de soare şi ploaie. Sunt aproximativ 3 500 de cărţi în 
chineză, tailandeză, arabă, franceză, spaniolă, turcă, engleză şi chiar în română!
 Deci, ce bibliotecă ţi-ar plăcea să vizitezi, pozneţule?
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