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izHodiŠČa 

Projekt nove stavbe NUK smo zasnovali na naslednjih 
izhodiščih:

NUK II – JAVNI PROSTOR 
Bistvena značilnost univerzitetne knjižnice je javnost prostorov, 
ki privablja uporabnike z bivalnim ugodjem, raznovrstno upo-
rabo in dostopnostjo. Javnost objekta omogočajo in izražajo 
predvsem ustrezen javni predprostor, smiselna prehodnost 
objekta z javnimi potmi ter vizualno povezovanje interiera s 
kvalitetno okoliško mestno strukturo.

NUK II – POUDAREK 
narodna knjižnica, ki je varuh narodne pisne duhovne dedišči-
ne, je v samem bistvu prostor hrambe. Skladišče knjižnice je v 
natečajnem projektu oblikovano kot zaprta visokotehnološka 
stavba,  ki kot stolp s pretežno zaprto fasado, predstavlja spo-
ročilo na nivoju mesta. v merilu okoliških javnih prostorov je 
stolp zgolj delno zaznan v ozadju nižjega javnega dela objekta.

NUK II – PREPLET 
Kakšna naj bo stavba, ki združuje programe dveh po naravi 
tako različnih knjižnic? Predlagana rešitev je stavba, ki izhaja 
iz njene dvojne narave. Združuje nizko, uličnemu prostoru 
prijazno, prehodno in vizualno odprto podobo z v jedru visoko, 
zaprto formo osrednjega skladišča. Stavba knjižnice je hkrati 
živahen javni prostor in tiha zakladnica. 

StArtING poINt

the new nUK library building concept was formed on the basis 
of three complementary motives:

NUK II – PUbLIc SPAcE
the most relevant characteristic of university library is the 
openness of its interior. it invites knowledge-seeking visitors 
with a multitude of usage options, comfort and accessibility. 
the “publicness” of nUK building is achieved through an 
adequately designed entrance area, logically placed public 
internal passages and organic visual connection with the sur-
rounding urban environment. 

NUK II – LANDmARK
national library is the keeper of Slovenia’s written heritage. 
From a pure functional point of view it may be considered as a 
warehouse. in the presented construction plan it is designed 
as an “all-in-one” high technology building/system with a 
partially closed facade that constantly communicates with the 
city and its people. in the scale of the nearby public spaces, 
the tower of the national library would not act as the dominant 
object relative to the lower public part of the nUK library.

NUK II – INTERTwINEmENT
What principles should a building that brings together the 
purposes of two such distinctive library types follow? the pro-
posed solution is a building that reflects its double nature. it 
combines a low-profile, visually open and spectator friendly 
contour with a dominant, tall and monolithic central tower. 
the nUK library building is both – a vibrant public space and a 
silent treasury.

JAVNI NATEČAJ NUK II
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Osnovna ideja projekta z ureditvijo skladiščnega stolpa v 
sredini kareja omogoča znižanje obodne pozidave ob Zoisovi 
in emonski cesti na javnemu prostoru prijaznejše višine. Pred-
vsem ob trgu francoske revolucije bi bilo neprimerno graditi 
višji objekt, ker bi v veliki meri degradirali sedaj zelo simpa-
tičen in priljubljen javni prostor. tudi na vogalu Slovenske in 
Zoisove ceste ne vidimo potrebe in smisla v gradnji do višine 
stavbe filozofske fakultete, saj so venci stavbnega niza obsto-
ječega kareja bistveno nižji.

v postopku analize lokacije za umestitev objekta je bila spre-
jeta odločitev, da se objekt na Rimski 1 ohranja. Kljub temu, 
da ne gre za neko izjemno stavbo samo na sebi, pa stavba 
smiselno zaključuje stavbni niz ob Rimski ulici in pomembno 
sooblikuje trg francoske revolucije. Ker objekt pripada knjižnici 
smo v njem predvideli umestitev programa, ki omogoča prije-
tnejšo in bolj raznolike oblike uporabe objekt nUK ii  - fitnes, 
skupni prostori za druženje, celice za počitek,...

1.2 JAVNI PROSTOR
na stavbni niz ob Rimski cesti projekt namenoma ne posega in 
z ohranjanjem vogalnega objekta, ki zaključuje stavbni niz pro-
ti trgu francoske revolucije ohranja njen značaj nedotaknjen. 

Ob Slovenski cesti je v natečajnem elaboratu upoštevana na-
črtovana ureditev arkad na vzhodni strani cesti, ki se nadaljuje 
tudi v novi objekt. 

1. opIS proStorSkE IN  
ArhItEkturNE zASNoVE

Projekt vsebinsko in oblikovno izhaja iz dvojne narave načrto-
vane stavbe. Dvojnost se začenja že z združitvijo dveh različnih 
knjižnic v eni stavbi. Lokacija nove stavbe narekuje karejsko 
pozidavo katere osnovni logika je prilagajanje. a stavba nUK ii 
je objekt nacionalnega pomena. ta že zaradi ikoničnosti Plečni-
kovega nUK i v naši kulturi ne more biti zgolj korektno pozidan 
kare. Dodatno dimenzijo projektu daje dejstvo, da se sodobna 
javna stavba za 21. stoletje gradi na ostankih rimske emone.

natečajna rešitev jemlje dvojnost, ki je vgrajena v sama iz-
hodišča načrtovane gradnje, kot konceptualno izhodišče. 
Rezultat je stavba, ki združuje nizko, uličnemu prostoru pri-
jazno, prehodno in vizualno odprto podobo z v jedru visoko, 
zaprto formo osrednjega skladišča. Stavba knjižnice je hkrati 
prehajajoč javni prostor in zaprt stolp. Stavba istočasno pred-
stavlja karejsko pozidavo in poudarek v urbanističnem merilu. 
Z oblikovanjem skladišča kot stolpa postane to v merilu mesta 
označevalec objekta. Zaprt volumen predstavlja sporočilo v 
večjem merilu, v merilu okoliških javnih prostorov pa je stolp 
zgolj delno zaznan v ozadju nižjega javnega dela objekta.

1.1	Urbanistično	arhitektUrna	izhodišča
načrtovana stavba predstavlja zaključek karejske pozidave 
stavbnega otoka med Slovensko, Rimsko, emonsko in Zoisovo 
cesto.  natečajni projekt sledi natečajnim pogojem v smislu pri-
lagajanja obstoječim stavbnim masam in se na stikih z obstoje-
čimi objekti kareja zniža in ob Slovenski cesti poravna oziroma 
ob emonski ulici približa višini vencev obstoječih objektov. 

ivan vurnik: maketa projekta Univerzitetne knjižnice  
v Ljubljani, 1934

Jean Jacques annaude: ime rože, 1986
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Ob Zoisovi cesti  je predvidena ulična ureditev s profilom, ki 
skladno z natečajno nalogo predvideva širok pas javnega 
prostora pred novim objektom. avtobusna postaja je urejena v 
podaljšku pasu za kratko ustavljanje (»drop off«) pred vhodom 
v objekt. Med cestiščem in objektom so še zeleni pas z nada-
ljevanjem nizkega drevoreda značilnega za celotno Zoisovo 
cesto, kolesarska steza ter širok pločnik. iz nivoja pločnika se 
široko stopnišče spusti na notranji atrij knjižnice. Del arheolo-
ških izkopanin, kjer je ohranjen impluvij, je izveden kot poglo-
bitev v javnem prostoru, ki služi hkrati kot osvetlitev južnega 
roba arheološke etaže objekta. Od križišča med aškerčevo in 
Slovensko cesto vodi ob južni fasadi objekta klančina, ki pelje 
v prehod skozi objekt na nivoju arheološke etaže na mestu 
ohranjene rimske ceste. 

Prostor emonske ulice je preoblikovan v trg pred glavnim 
vhodom v objekt. S prestavitvijo zapore za promet na začetek 
emonske ulice in njeno preureditev v enosmerno  cesto za 
potrebe dostave tega območja centra, se količina prometa do-
volj zmanjša, da je prostor lahko urejen kot skupna prometna 
površina, »shared space« podobnega značaja kot je ureditev 
Prešernovega trga. S to prometno ureditvijo in ureditvijo širo-
kega stopnišča, ki vodi k glavnemu vhodu v objekt, bo stavba 
nUK ii dobila ustrezen javni predprostor. ta je ena glavnih 
značilnosti javnih stavb. 

Pogled iz Zoisove ceste

Pogled iz emonske ulice

Pogled iz aškerčeve ceste

Pogled iz vegove uliceUreditvena situacija
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na zemljišču nUK ii je zagotovljenih 300 parkirnih mest za 
kolesa. Parkirna mesta so urejena na več mestih in sicer del 
na trgu pred glavnim vhodom, del pokritih ob prehodu skozi 
kare pod stavbo skladišča, del pa v sklopu zunanje ureditve 
ob Zoisovi cesti ob križišču s Slovensko cesto. na tem mestu je 
predvideno tudi postajališče sistema izposoje koles Bicikelj.

	1.4	arheologija
Skladno z natečajno nalogo so arheološki ostanki v celoti 
očuvani na licu mesta na nivoju kletne etaže. Programsko so 
tam zbrani programi, katerim arheologija prinaša dodatno 
atraktivnost in ne funkcionalnega zapleta – kavarna, klub, 
trgovina, nočna čitalnica, spodnja avla,... Konstrukcija objekta 
je se izogiba vseh ključnih elementov rimske gradnje, kot so 
bili določeni v konservatorskem načrtu.

Po rimski cesti (cardo) je speljana zunanja pot preko sredine 
kareja. Cesta v prečni smeri (decumanus) povezuje atrij in 
javni vhod v knjižnico na nivoju arheološke etaže (nivo -2,00). 
notranji odprti atrij objekta je urejen na nivoju arheološke 
etaže in omogoča počitek in zunanje delo na javnih sediščih v 
prijetnem okolju med ostanki rimske emone. 

1.3	Vhodi,	dostopi	in	prometna	UrediteV	
Glavni vhod v stavbo nUK ii je iz emonske ulice. Prostor emon-
ske ulice je preoblikovan v trg. Drugi javni vhod v objekt je iz 
poglobljenega dvoriščnega atrija. atrij je del prečne povezo-
valne poti preko kareja. na obeh koncih objekta so urejeni 
prehodi na notranjost kareja, kjer se na nivoju rimskih izkopa-
nin nahaja notranji atrij. ta je dostopen tudi iz prehoda skozi 
objekt, ki atrij povezuje s Zoisovo.

Prometno je emonska ulica preurejena v trg, ki je zasnovana kot 
skupna prometna površina z enosmernim prometom za potrebe 
napajanja tega dela starega centra. Potopni količek za omeji-
tev dostopa do vegove ulice je prestavljen na začetek Zoisove 
ceste, tako da bo pred objektom potekal izključno enosmerni 
promet. izvoz iz območja zaprtega za promet se uredi po Rimski 
cesti, ki je že sedaj urejena kot enosmerna ulica.

Dovoz do objekta za dostavo s kombiji je skladno z natečajno 
nalogo predviden iz emonske ulice in sicer na severovzhodnem 
vogalu objekta. na tem delu fasade objekta se nahajajo vrata 
preko katerih dostavna vozila zapeljejo v objekt. Med objektom 
knjižnice in stavbo Rimska 1 je urejen dovoz do šestih parkirnih 
mest od katerih sta dva predvidena za invalide. Dovoz  do do-
datnih parkirnih mest, ki se nahajajo v pritličju JZ lamele objek-
ta je  urejen iz Slovenske ceste preko prehoda med objektom 
knjižnice in obstoječo zazidavo ob Slovenski cesti.

tloris pritličja

vzhodna fasada Pogled proti vhodu
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v čitalnicah so poti obiskovalcev organizirane tako, da se 
uporabniki ne motijo z vstajanjem. Med mizami je veliko 
prehodov, ki omogočajo enostavno dostopanje do miz, ki so 
ustrezno dimenzionirane za hkratno uporabo knjig, zvezkov in 
računalnika. 

2.2	podporni	program
vhodna avla je pregleden dvoetažen prostor, ki ga povezuje 
osrednje stopnišče na mestu in v smeri rimske ceste decuma-
nus. Stopnišče povezuje oba javna vhoda v knjižnico. Glavni 
vhod je urejen iz zunanjega vhodnega stopnišča iz emonske 
ulice, drugi vhod pa je urejen iz zahodne smeri iz notranjega 
atrija na nivoju arheološke etaže. večnamenska vhodna avla 
je prostoren prostor, ki omogoča zadrževanje večjega števila 
ljudi. Prostor je opremljen s počivalniki, klopmi, usmerjevalnim 
sistemom, informacijskimi panoji in zasloni. Ob obeh vhodih je 
prostor za varnostnika / receptorja. 

Garderoba se nahaja v arheološki etaži kot zaliv osrednje 
večetažne avle. Obsega del varovane garderobe ter prostor 
garderobnih omaric.

v prvem nadstropju se nad prehodom skozi objekt nahaja 
dvoetažna večnamenska dvorana za 200 obiskovalcev. Ozka 
tlorisna zasnova omogoča delitev dvorane z akustično steno 
na dve manjši dvorani.

2. opIS rAzporEDItVE proGrAMSkIh  
SkLoPov iN FuNkcioNaLNiH Povezav

Program knjižnice je tlorisno organiziran po obodu objekta 
okoli skladišča kot osrednjega volumna kompleksa. na obeh 
koncih objekta so predvsem administrativni prostori z nižjimi 
etažnimi višinami. ti proti sredini objekta prehajajo v višje, tudi 
večetažne, javne dele knjižnice. Objekt ima tri komunikacijska 
jedra, osrednje stopnišče pa se nahaja v svetlobniku ob daljši 
notranji stranici skladišča. 

Prostor ob vhodu in pred njim je zasnovan tako, da spodbuja 
posedanje, zadrževanje in druženje. v zunanjosti je zelo po-
memben element široko dostopno stopnišče v notranjosti pa 
atraktivni večetažni prostor s prostori za posedanje.

2.1	knjižnica	
iz pritličnega dela osrednje avle pelje stopnišče pol etaže više 
v smeri svetlobe proti notranjim programom knjižnice. na vrhu 
stopnic je informacijski pult 1 kjer se poti uporabnikov razce-
pijo. na levo vodi pot do večnamenske dvorane, na desno pa 
proti čitalnicam. čitalnice, območja prostega pristopa in spe-
cialnih zbirk se razprostirajo na štirih nadstropjih osrednjega 
dela stavbe. etaže so nanizane okoli osrednjega svetlobnega 
jaška ob notranji steni skladiščnega stolpa. v nižjih etažah se 
nahajajo poltihe čitalnice, časniki v prostem pristopu in pro-
stor digitalne knjižnice. Specialne zbirke se nahajajo v višjih 
nadstropjih, kjer so umeščene tudi bolj zaprte in tihe čitalnice.

GLA
VNI V

HOD

UVOZ
VHOD ZAPOSLENI

KNJIŽNICA

PODPORNI PROGRAM

DELOVNE ENOTE

SKLADIŠČE

JEDRO

DODATNI PROGRAM

POT OBISKOVALCEV

POT ZAPOSLENIH

POT KNJIGE

POT MIMOIDOČIH

Organizacijska shema
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Gostinski prostori nove stavbe nUK so organizirani v arheolo-
ški etaži in na ta način izkoristijo izjemen ambient, ki ga nudi 
avtentičen prostor rimskih ostankov. Kavarna je urejena ob 
Zoisovi ulici, orientirana je tako na notranji atrij kot na Zoisovo 
ulico. Prostor ob cesti se tako dodatno aktivira z javnim pro-
gramom, kar je zelo pomembno za kvaliteto javnega prostora 
ob objektu. Klub nUK  je urejen med osrednjo avlo in poglobi-
tvijo ob arheoloških ostankih ob Zoisovi cesti.

2.3	deloVne	enote	knjižnice
Delovne enote knjižnice so zasnovane na obeh koncih objekta. 
Objekt je tu ožji, kar pomeni da so ti prostori dobro osvetljeni 
tudi v globino. Prostori so ustrezno oddeljeni od javnega dela 
knjižnice. Hkrati se prostori nahajajo dovolj blizu javnemu 
delu, da imajo lahko po potrebi neposreden stik z javnimi deli 
knjižnice. Organizacija pisarn in drugih delovnih prostorov 
omogoča skupno delo in hkrati dovolj zasebnosti za zbrano 
delo. Odprtost zasnove omogoča prilagoditev za skupinsko ali 
individualno delo. Ločevanje pisarn je predvideno s sistemi 
montažnih predelnih sten, ki omogočajo poljubno združevanje 
ali ločevanje pisarn, kombiniranje prosojnih, polprosojnih ter 
zaprtih sten ter zagotavljajo dobro zvočno izolacijo pisarn.

Prostori ekspedita se nahajajo v pritličju severnega dela vzho-
dne lamele na mestu, kjer je urejen uvoz dostavnih vozil. na 
ta način je ekspedit optimalno lociran med točko dovoza in 
skladiščem.

2.4	skladišča
Skladno z natečajno nalogo so predvidena skladišča, ki so 
delno opremljena s standardnimi knjižničnimi policami, delno 
pa z avtomatskimi tračnimi regali. Zasnova skladišča v stolpu 
omogoča tudi tehnološko sodobnejše rešitve avtomatizira-
nega visokoregalnega skladiščenja, saj se etažne višine skla-
dišča lahko prilagajajo izbrani tehnologiji. Zasnova objekta 
omogoča ureditev sodobnega samodejnega prenosa gradiva, 
ki povezuje vhodne avle, skladišča, informacijske pulte ter 
prostore ekspedita.

2.5	tehnični	prostori
tehnični prostori - vzdrževalci, strojnice, toplotna postaja, 
agregat, UPS... - se nahajajo v prvi in drugi kleti jugozahodne-
ga dela objekta. Stojnice klimatov so locirane v prostorih pod 
poševno streho vzhodne lamele objekta.

2.6 ObJEKT RImSKA 1
v objektu Rimska 1 je predvidena umestite programov, ki ne 
spadajo neposredno v knjižnično stavbo, vendar predstavljajo 
pomembno dopolnitev ponudbe v okolici knjižnice. Gre za 
program fitnesa, skupnih prostorov (jedilnica + kuhinja + pro-
stor za druženje) ter celic s posteljami za kratkotrajni ali nočni 
najem. Prisotnost teh programov ob objektu nUK ii omogoča 
prijetnejšo in daljšo uporabo knjižnice. Udobje, možnost 
raznolike uporabe in dostopnost pa so ključni cilji delovanja 
knjižnice.

Primer visokoregalnega skladišča
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arheologija pogojuje način temeljenja na uvrtanih pilotih do 
premera 150 cm. Maksimalna nosilnost pilotov premera 150 
cm in dolžine 14,50 m je n= 9700 kn.   Pozicije pilotov so 
odvisne od lokacije arheoloških dopustnih con, od pozicionira-
nja stebrov konstrukcije, obremenitev pod stebri konstrukcije 
in od interakcije stebri- piloti. Pri prenosu obremenitve na 
pilote je pogoj usklajenega temeljenja enakomerno posedanje 
pilotov. 

Objekt mora biti v celoti temeljen na pilotih zaradi enakomer-
nega posedanja objekta, ob upoštevanju arheoloških pogojev.

3.3		trajnostni	Vidik	s	poUdarkom	na	ekologiji,	 
energetiki	in	zasnoVi	napeljaV
izbrana kompaktna zasnova objekta, ki jo v veliki meri nare-
kujejo tudi urbanistični pogoji, je narekovala organizacijo pro-
grama znotraj relativno enovitega volumna, kar je energetsko 
ugodna rešitev. 

Streha objekta je v celoti zazelenjena. Z ekološkega vidika je 
to zelo smiselna rešitev. Zelenje po eni strani izboljša izolacijo 
strehe, predstavlja vizualno izboljšavo mestne pete fasade, 
predvsem pa predstavlja zadrževalnik vode ob nalivih, kar je 
eden glavnih razlogov uvrstitve obvezne zazelenitve  streh v 
urbanistične odloke.

Stekleni deli fasad so iz troslojne termopan zasteklitve, ki 
bistveno zmanjša toplotne izgube objekta in dviguje standard 
uporabe prostorov neposredno ob zunanjih steklenih povr-
šinah. Fasade so na delih, kjer niso zastekljene, obložene z 
ustrezno debelino toplotne izolacije. 

Stavbno pohištvo je skoraj v celoti leseno, prav tako so leseni 
tudi tlak in večina pohištva v objektu. Z uporabo lesa sloven-
skega izvora se sledi smernicam Pravilnika o zelenih javnih 
naročilih.

velike steklene površine čitalniških in pisarniških prosto-
rov zmanjšujejo potrebe po umetni osvetlitvi. Prostori, ki 
se nahajajo na fasadi objekta imajo možnost naravnega 
prezračevanja. 

Osrednji večnadstropni volumen ob osrednjem stopnišču knji-
žnice ima na strehi svetlobnik, ki ga je možno odpirati. tako se 
poleti topel zrak dviga skozi strop ven, pozimi pa se topel zrak 
po prezračevalnem kanalu vrača nazaj v pritličje. 

3. oPiS BiStveNiH eLeMeNtov arHitekture

3.1	oblikoVanje	fasade	in	opis	Uporabljenih	
mATERIALOV
Uporabljena je rešitev fasade, ki omogoča z istimi elementi 
izdelavo pretežno odprte steklene fasade objekta čitalnic in 
ostalih javnih delov zgradbe ter hkrati bolj zaprtih delov admi-
nistrativnega dela stavbe do povsem zaprtega skladiščnega 
stolpa. Prefabricirani montažni elementi v beli barvi, ki omo-
gočajo vse nianse odprtosti znotraj strogega osnovnega rastra 
so konične oblike in tvorijo na skrajni zunanji strani ozek rob 
tako v vertikalni kot horizontalni smeri. Okenski okvirji so lese-
ni. Predstavljajo materialni stik notranjosti v pretežno leseni 
izvedbi z zunanjostjo. Okna so senčena s screen senčili, ki se 
zlagajo za prefabricirane betonske fasadne elemente. Osnovni 
raster zasteklitve je 2,10m, kar predstavlja tretjino konstrukcij-
skega rastra. Po višini se okenske odprtine prilagajajo razgiba-
nemu prerezu.

v notranjosti objekta prevladuje kombinacija materialov les, 
vidni beton in steklo. notranjost na nek način predstavlja 
negativ zunanjosti. Uporabljeni so »enaki« materiali, le da v 
obratnem razmerju. 

3.2		gradbene	konstrUkcije
Celotni objekt »nUK 2« je sestavljen iz dveh dilatiranih objek-
tov. Prvi objekt,v katerem je zaklonišče, ima dve kleti, pritličje, 
pet etaž in je temeljen na a.b. temeljni plošči. Konstrukcija je 
a.b. monolitna, stensko-prostorsko okvirna, z etažnimi monoli-
tnimi ploščami debeline d=25 cm in podporami v ortogonalni 
mreži rastra 6,25 m. Potresne vplive prevzemajo stene a.b. 
jaška in jedra okrog stopnišča. nosilne potresne stene poteka-
jo od temeljne plošče do vrha objekta.  

Drugi objekt je tlorisno razgiban, v obliki črke L in ima prvo klet 
samo v delu dveh jaškov za dvigala in stopnišča. v prvi kleti 
so arheološki ostanki in stebri na pilotih, ki nosijo stensko–
okvirno a.b. monolitno konstrukcijo. Razpetine plošč določajo 
njihove debeline, ki so d =25 cm za razpetine do L= 7,0 m in 
d= 55 cm (z uporabo plastičnih žog za zmanjšanje lastne teže) 
za razpetine L= 14,0 m. Konzolni deli plošč ležijo na nosilcih. 
Objekt ima dve višini. večji del objekta je na višini od +20,00 
do +27,50 m, manjši del objekta pa na višini +42,00 m. v 
nadaljevanju je možno tudi dodatno dilatiranje objekta po 
višinskem kriteriju in pod pogojem možnega prevzema potresa 
vsake dilatacije posamezno. Potresni makroelementi bodo 
skrbno določeni.  

temeljenje drugega objekta se izvaja na uvrtanih pilotih različ-
nega premera in globine, kar je odvisno od nosilnosti pilotov.

+3.60 m

+7.30 m

+12.40 m

+17.30 m

+22.20 m

+27.50 m

-2.00 m

0.00  - 297 mnmv

+3.60 m

+7.10 m

+10.50 m

+22.20 m

-2.00 m

+1.20 m

+17.30 m

+13.90 m

0.00 m

vzdolžni prerez

Pogled z Barjanske ceste
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POGLED IZ AŠKERČEVE CESTE

POGLED IZ EMONSKE ULICE

UREDITVENA SITUACIJA Z ZUNANJO IN PROMETNO UREDITVIJO, M 1:500

POGLED IZ ZOISOVE CESTE

POGLED IZ VEGOVE ULICE

PROSTORSKI PRIKAZ CELOTNEGA OBMOČJA

NUK II – JAVNI PROSTOR 
Bistvena značilnost univerzitetne knjižnice je javnost 
prostorov, ki privablja uporabnike z bivalnim ugodjem, 
raznovrstno uporabo in dostopnostjo. Javnost objekta 
omogočajo in izražajo predvsem ustrezen javni 
predprostor, smiselna prehodnost objekta z javnimi 
potmi ter vizualno povezovanje interierja s kvalitetno 
okoliško mestno strukturo.

NUK II – PUBLIC SPACE
The most relevant characteristic of university library 
is the openness of its interior. It invites knowledge-
seeking visitors with a multitude of usage options, 
comfort and accessibility. The “publicness” of NUK 
building is achieved through an adequately designed 
entrance area, logically placed public internal 
passages and organic visual connection with the 
surrounding urban environment. 

NUK II – POUDAREK 
Narodna knjižnica, ki je varuh narodne pisne 
duhovne dediščine, je v samem bistvu prostor 
hrambe. Skladišče knjižnice je v natečajnem projektu 
oblikovano kot zaprta visokotehnološka stavba,  ki kot 
stolp s pretežno zaprto fasado, predstavlja sporočilo 
na nivoju mesta. V merilu okoliških javnih prostorov je 
stolp zgolj delno zaznan v ozadju nižjega javnega dela 
objekta.

NUK II – LANDMARK
National library is the keeper of Slovenia’s written 
heritage. From a pure functional point of view it may 
be considered as a warehouse. In the presented 
construction plan it is designed as an “all-in-one” 
high technology building/system with a partially 
closed facade that constantly communicates with the 
city and its people. In the scale of the nearby public 
spaces, the tower of the national library would not act 
as the dominant object relative to the lower public 
part of the NUK library.

NUK II – PREPLET 
Kakšna naj bo stavba, ki združuje programe dveh 
po naravi tako različnih knjižnic? Predlagana rešitev 
je stavba, ki izhaja iz njene dvojne narave. Združuje 
nizko, uličnemu prostoru prijazno, prehodno in 
vizualno odprto podobo z v jedru visoko, zaprto formo 
osrednjega skladišča. Stavba knjižnice je hkrati 
živahen javni prostor in tiha zakladnica. 

NUK II – INTERTWINEMENT
What principles should a building that brings together 
the purposes of two such distinctive library types 
follow? The proposed solution is a building that 
reflects its double nature. It combines a low-profile, 
visually open and spectator friendly contour with a 
dominant, tall and monolithic central tower. The NUK 
library building is both – a vibrant public space and a 
silent treasury.
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TLORIS ARHEOLOŠKE ETAŽE, M 1:200

POGLED S ZOISOVE CESTE

KNJIŽNICA

PODPORNI PROGRAM

DELOVNE ENOTE

SKLADIŠČE

JEDRO

DODATNI PROGRAM

POT OBISKOVALCEV

POT ZAPOSLENIH

POT KNJIGE

POT MIMOIDOČIH
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TLORIS PRITLIČJA, M 1:200

VZHODNA FASADA

PREREZ B-B

KNJIŽNICA

PODPORNI PROGRAM

DELOVNE ENOTE

SKLADIŠČE

JEDRO

DODATNI PROGRAM

POT OBISKOVALCEV

POT ZAPOSLENIH

POT KNJIGE

POT MIMOIDOČIH
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TLORIS 1. NADSTROPJA, M 1:200
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KNJIŽNICA

PODPORNI PROGRAM

DELOVNE ENOTE

SKLADIŠČE

JEDRO

DODATNI PROGRAM

POT OBISKOVALCEV

POT ZAPOSLENIH

POT KNJIGE

POT MIMOIDOČIH



63838
TLORIS 2. NADSTROPJA, M 1:200

JUŽNA FASADA

PREREZ A-A

KNJIŽNICA

PODPORNI PROGRAM

DELOVNE ENOTE

SKLADIŠČE

JEDRO

DODATNI PROGRAM
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TLORIS 3. NADSTROPJA, M 1:200

POGLED Z VEGOVE ULICE

PREREZ C-C
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ORGANIZACIJSKA SHEMATLORIS 4. NADSTROPJA, M 1:200

GLA
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