
 
Библиотеки за тийнейджъри- 

норвежкият опит 
Посещение на екип иноватори към ФГБ в гр. Осло - 

Ноември 2016 



Deichmanske Bibliotekе - общинската обществена библиотека на гр. Осло, 
която има една централна и около 20 филиала, вкл. в затвори и болници 
 
Toyen Dept. - филиал на обществената библиотека в беден и населен с 
имигранти квартал на Осло 
 
Biblo Toyen - специализирана библиотека за деца на възраст от 10 до 15 г.  
  
Furuset Dept. - филиал на обществената библиотека в квартал, населен с 
имигранти 
 
Oslo University College - библиотека на най-големия колеж в Осло 
 

Посетени библиотеки 
 



Библиотеката е 3RD4ALL място 

Eкипът на Deichmanske Bibliotekе и нейните партньори - архитекти и 
дизайнери, изхождат от позицията, че една библиотека е преди всичко 
публично място - място за хората и приемат концепцията, че в развитието 
си библиотеките се превръщат все повече в така нареченото “3-то място”. 
В контекста на тази теория, голяма значимост придобиват въпросите за: 

● Целите, потребностите и желанията на потребителите 

○ на обществото като цяло 

○ на конкретни групи хора - тийнейджъри, имигранти, ученици, студенти...; 

● Дизайнът и интериорът на библиотеката /"A library is its interior"/; 

● Квалификацията и качествата на библиотечния персонал. 



Какво е “3-тото място” 

Създателят на концепцията за 3-тите места - американският професор по градска социология Рей 
Олденбърг, ги характеризира като: 
 

● безплатни или евтини 
● на достъпни места/пешоходно разстояние 
● постоянни потребители 
● гостоприемни и комфортни 
● предлагане на храна и напитки 
● срещаш стари и нови приятели 

 
 
 
 
 



Защо библиотеките се превръщат в 3RD4ALL  

Екипът на Biblo Toyen /арх. Aat Vos/ обяснява тази тенденция с процесите и 
реалностите в съвременното общество и отговаря на въпроси като:  

Какви нови и различни потребности и очаквания пораждат социалните 
промени и новите реалности на съвременния свят; 

Как това променя визията за градските места; 

Какво място трябва да бъде една библиотека. 



Социалните промени         
Обществени процеси: 

различия между богати и бедни  

семейства с един родител  

бежанци - нови граждани  

self-employed  

увеличаване на свободното време 

стари и млади  

грижа за всички граждани 

 

Очаквания към обществените места: 

➢ безплатни/евтини места 

➢ грижи за децата след училище 

➢ социализация 

➢ места извън дома, където да работят 

➢ места за свободното време 

➢ места за срещи и съвместни дейности 

➢ достъпни места за всички 



Новите реалности      
Нови реалности: 

Виртуалност 

Значение на практиката и опита 

Мейк ера 

Високи технологии /CNC, 3D Printing/ 

Low Tech движения /”Изкуство и занаяти”, 
“Направи си сам”, “Назад към земята”, 
“Прост живот” и др./ 

 

Очаквания към обществените места: 

➢ хората могат едновременно да са 
онлайн и да общуват реално 

➢ могат едновременно да получават 
информация и да експериментират 

➢ има условия за творчество и правене 

➢ работилници “Направи си сам” 

➢ ползване на високи технологии  

 



Тенденции в развитието на градските места 

Обновяване на стари сгради 

Създаване на нови, емблематични сгради 

Повторно използване на изоставени сгради 

Голямо внимание към интериора 

Нова функционалност на стари места 

Съчетаване, комбиниране на функционалността 

Създаване на градски работни пространства 

 



Какво място трябва да бъде една 
библиотека 

 



Място, по-добро от дома 
 

Място, което кара хората да излязат от дома 
Гостоприемно и комфортно 

Лично място - хората го наричат “свое” 
“Един градски хол” 

Различни зони - можеш да работиш, да учиш, да си 
онлайн, да се срещаш с хора, да се забавляваш 

 



Централна сграда - Детски отдел Biblo Toyen 



Biblo Toyen Централна сграда - Детски отдел 



Филиал Фурусет Филиал Тойен 



Място, по-добро от търговските обекти 
 

Предлагат се храни и напитки 
Интирнет 

Игри 
Зони за неформални срещи със стари и нови приятели  

Отворени пространства извън обичайните тихи зони 
Сигурност, лоялност 



Biblo Toyen Biblo Toyen 



Библиотеката в Oslo University College 



Филиал Фурусет 



Място, различно, вдъхновяващо, 
насърчаващо 

Biblo Toyen - нетрадиционни решения, които 
провокират творчеството и въображението  



Кабинка за лифт е стая за групова 
работа, дискусии или игри на маса  



Кухня с бар в каросерията на 
голям камион 



Работни места за рисуване и творчество в малък камион 

 
 

 





Места за четене и почивка в симулация на подводница 



Книгите и мебелите нямат постоянно място. Те са на релси са и се 
местят. Така се насърчава откривателството 
 



Легото е поставено отвесно, вместо обичайното хоризонтално 
 



Зъболекарски стол - място за четене 



Място, където можеш да опитваш,  
да правиш и да създаваш 



Зони в библиотеките 



Зони за работа и учене 



Места за групово учене- можеш да си онлайн, но и да 
общуваш реално, да дискутираш и да експериментираш 
 
 

Оslo University College - библиотека и учебен център 



Стая за групова работа във филиал Тойен 



Места за достъп до Интернет с изглед към друга част на 
библиотеката - не губиш връзка с хората 
                   Оslo University College - библиотека и учебен център 



Biblo Toyen 



                                Филиал Фурусет 



Зони за свободното време  



Обособени места за децата след училище във 
филиал Фурусет 



Игрални маси    

Централна библиотека - Детски отдел Филиал Фурусет 



Филиал Тойен 



Студио за музикални занимания  

Библиотека на Oslo University College Филиал Фурусет 



Салон за танци във филиал Фурусет 



Biblo Toyen - изцяло създадена като място за 
прекарване на времето след училище 
 

Целта е да се осигури безопасно място за децата на работещи родители в 
един беден район, с повишена престъпност и разпространение на наркотици 

Желанието на тийнейджърите да имат свое място, без родители, братя и 
сестри, където могат да общуват и да правят неща заедно 



Зони за организирани събития  



Малка и голяма зала за срещи и културни 
събития във филиал Фурусет 



Зали в централната сграда 



Зала за компютърни обучения в централната 
сграда 



Biblo Toyen 
 
Зоната за работна срещи е 
повдигната на подиум - хората 
се чувстват по-значими  



Зони за “мейкър” и “направи сам” занимания  
и за достъп до нови технологии 



Oslo’s Public Library 

Мейкър спейс  



Biblo Toyen 

3D принтер 



Biblo Toyen 



Зони за книги 
 
 В библиотеката “трето място” пространството за книги 

е значително по-малко от останалите пространства 



В Biblo Toyen 



Не се използва класификационна схема за подреждане на книгите: 

подредени по теми или характеристики 

научни и художествени могат да се окажат заедно 

нямат постоянна локация - пренареждат се според функцията и събития 



Ученето, четенето и книгите са част от различни 
забавни дейности 
драма, музика, готвене, 
програмиране,  

3Д принтиране, Лего-
строителство 



Новата сграда на Deichmanske Biblioteke 
 

● отворени пространства извън нормално тихите зони 
● повече зали за срещи 
● повече неформални места 
● по-малко пространство за книги 

 
 
 
https://vimeo.com/48456078 
 
 

https://vimeo.com/48456078
https://vimeo.com/48456078


Нови технологии в полза на потребителите  



RFID система 
 



Самообслужване за заемане и връщане на книги 



Читателска карта с микрочип 
влизане в библиотеката 

заемане на книги 

* Регистрираните читатели могат да 
ползват библиотеката в отсъствието 
на персонал /от 19:00 до 23:00 ч./, като 
имат право само да върнат и да 
заемат книги /не се отнася за Biblo 
Toyen/ 

 

 



Самообслужване за заявяване на ползване 



Обратна връзка с потребителите 



Устройство за отчитане на ползваните книги 





Библиотечният персонал 

Персоналът в библиотеката “Трето място” не е само от библиотечни 
специалисти. 
В библиотеката за тийнейджъри Biblo Toyen няма нито един библиотечен 
специалист. Там работят артисти, педагози и психолози. Директорът е 
режисьор. 



Обобщение 

В ерата на опита и практиката,  

когато домът е навсякъде  

и хората харесват комбинирани градски места 

ТРЯБВА ДА СИ ДОБЪР, ИЛИ СИ ОТИВАШ 
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