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DŮVODY KONCEPTU

Extenzivní přístup k tématu nové městské knihovny v Milevsku může zadavatele zaskočit, ale návrh předkládáme s pečlivostí a opatrností. Přejeme si aby
zadavatel náš návrh vnímal ve vší vážnosti. Jsme si vědomi že odpovědí na otázku je vždy více a budeme rádi když pomůžeme ke kompetentnímu
rozhodnutí zadavatele.

Motivace k předložení extenzivního návrhu:
1/ Důsledné splnění požadavků města na knihovnu, které přesahují prostorové nároky bývalé radnice.

2/ Perspektivní využití dvou problematických objektů - dům městské policie, přístavba (spořitelna).
3/ Živý areál v centru města - “Dětská knihovna” a Muzeum maškar propojené muzejní zahradou.

4/ Posilování tratičního městského života pomocí přirozených životních potřeb.
5/ Posilování historického skeletu města pomocí živé instituce.

NÁVRH

HLAVNÍ BUDOVA KNIHOVNY
(BÝVALÁ RADNICE)

V hlavní budově knihovny je situováno oddělení pro dospělé, metodické oddělení a reprezentativní prostory společensko kulturního centra města.
Galerie se zázemím v prvním podzemním podlaží, přednáškový sál (1.PP, 1.NP) a reprezentativní sál v 2.NP. Hlavní vstupy z náměstí do domu jsou
pochopitelně zachovány, do vstupní haly knihovny je vložen výtah. V 1.NP jsou rovněž umístěny nástupní prostory do obou sálů, hygienické zázemí, šatna
a zázemí pro zaměstnance. Sklady a depozitáře se nacházejí v přímé návaznosti na sály a galerii. Městská knihovna – oddělení pro dospělé je v 1. a 2. NP.
Naproti vstupu se nachází veřejná čítárna a studovna. Nově vložené příčky a některé dveře jsou navrženy ze skla tak, aby byl interiér srozumitelný pro
snadnou orientaci. Rovněž  pokládáme za důležité posílit pocit transparentnosti z moderní demokratické instituci.

“VĚŽ”
(MĚSTSKÁ POLICIE)

Věžovitý dům na náměstí je věnován ztv. Dětské knihovně, resp. oddělení pro děti a mládež. V přízemí je kromě samotných svazků situována dětská
herna, ve vyšších podlažích jsou navrženy čítárny. “Věž” je napojena krytou cestou v zahradě na Muzeum maškar. Vstup je veden přes bistro, které je
navrženo jako součást muzea.

“BISTRO”
(SPOŘITELNA)

Do původní přístavby pro spořitelnu je navrženo bistro, které je přístupné z ulice, z muzejní zahrady a přímo zevnitř muzea. Provoz bistra tak nabízí
občerstvení a kavárenské posezení pro návštěvníky městské knihovny, muzea, ale i pro lidi z ulice.
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