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Centralna Biblioteka Publiczna w Amsterdamie 

 – nowoczesna i przyjazna 

Jako bibliotekarz przebywając w Amsterdamie nie mogłem sobie odmówić 

przynajmniej chwilowej i pobieżnej wizyty w bibliotece publicznej tego miasta. Centralna 

Biblioteka Publiczna w Amsterdamie (Openbare Bibliotheek Amsterdam) jest największą 

tego typu biblioteką w Europie. Nowocześnie wyglądający gmach biblioteki będący 

połączeniem kamienia, szkła, metalu i drewna został zbudowany w 2007 roku na wyspie 

Oosterdokseiland, prawie w centrum Amsterdamu. Z jednej strony leży on około kilkuset 

metrów od Dworca Centralnego, z drugiej zaś sąsiaduje z muzeum techniki dla dzieci, Nemo 

wyglądającym jak kadłub ogromnego zielonego statku. Obok muzeum, przy molo prezentują 

się zacumowane zabytkowe kutry z końca XIX i początku XX wieku, a po przeciwnej stronie 

kanału można zwiedzać okazały żaglowiec będący eksponatem mieszczącego się nieopodal 

Muzeum Morskiego. 

 

Fot. 1. Budynek biblioteki. Źródło: Archiwum własne 
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W gmachu biblioteki na siedmiu poziomach znajdują się księgozbiory odpowiednio 

z różnych dziedzin wiedzy. Najbardziej zaciekawiła mnie czytelnia czasopism, która mieści się 

na pierwszym poziomie naprzeciw wejścia głównego. Poziom ten w kształcie okręgu mieści 

czasopisma rozłożone na niewysokich, delikatnie podświetlonych regałach, obok których 

rozstawiono wygodne fotele. Dominują tu jasne kolory i przyjemnie połączone sztuczne 

i dzienne światło. Widać stąd znajdujący się nieco niżej dział dla dzieci, które mogą tu 

poczytać i pooglądać książki, a także pobawić się. Pełno tu lalek, kukiełek i różnych postaci 

z bajek. Okrągłe regały z obustronnym dostępem mieszczą książki odpowiednio do wieku 

czytelników na różnych poziomach. Dla dzieci najmłodszych na najniższych, przechodząc do 

najwyższych półek dla dzieci starszych. Widać tu różnej wielkości kolorowe fantazyjnie 

wymodelowane fotele i pufy. Na tym poziomie znajdują się też przeszklone miejsca pracy 

bibliotekarzy. Na tym, jak i na innych poziomach zainstalowano wiele stanowisk 

komputerowych. W całej bibliotece znajduje się 1375 miejsc pracy dla czytelników, 50 

multimedialnych i 600 komputerowych z dostępem do Internetu. Biblioteka w Amsterdamie 

jest idealnym miejscem dla miłośników książek, można się tu zagłębić w fotelu z ciekawą 

lekturą, a nawet poczytać w pozycji leżącej. 

 

Fot. 2. Wnętrze biblioteki. Źródło: Archiwum własne 

Jako kilka ciekawostek można by wymienić to, że w bibliotece jest zatrudnionych 200 

pracowników. Otwarta jest siedem dni w tygodniu od godz. 10.00-22.00. W swoich zbiorach 

biblioteka posiada około 1,7 miliona książek i czasopism, a odwiedza ją rocznie około 

2 milionów użytkowników. Korzystanie z biblioteki jest w Holandii płatne. Karta kosztuje 24 

euro na rok. Z opłaty zwolnieni są tylko najmłodsi i najstarsi użytkownicy, do 19 lat i powyżej 
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65 roku życia. Większość czytelników to użytkownicy komputerów, które znajdują się 

wszędzie, na każdym kroku, chociaż widziałem też osoby siedzące sobie w wygodnych 

fotelach i czytające holenderskie kolorowe magazyny i czasopisma. Widać też było kilku 

użytkowników biblioteki oddających książki przy specjalnych oszklonych stanowiskach. 

Biblioteka jest bardzo nowoczesna, przestronna i samoobsługowa oraz stanowi 

przytulne, przyjazne dla czytelnika miejsce. Jest otwarta na wszystkich użytkowników i nie 

ma żadnych barier przy wejściu. Do budynku może bez najmniejszego problemu wejść każdy 

przechodzień i skorzystać z jej zbiorów rozmieszczonych w czytelniach. Ja, mimo, że miałem 

mały plecak, również wszedłem spokojnie i nikt mnie nie zaczepił. Tylko zaraz przy wejściu 

pracownik ochrony widząc moje wahanie zwrócił na mnie uwagę myśląc, że potrzebuję może 

jakiejś informacji. Na najwyższej, siódmej kondygnacji znajduje się kawiarnia z tarasem, 

z którego można podziwiać miasto i sala teatru na 270 miejsc. Oczywiście w mieście 

słynącym z rowerów nie zapomniano o parkingu z 2000 miejscami dla tych pojazdów, 

a mieści się on w podziemiach biblioteki. Rower, ze względu na charakter miasta położonego 

nad kanałami, jest tu bardzo dogodnych środkiem komunikacji. Nawet w czasie gorszej 

pogody nie słabnie ruch rowerowy. Częsty widok to rowerzyści ubrani w peleryny wiozący 

w specjalnych koszach dzieci. 

 

 


