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Program zájezdu 

• Společná návštěva nové budovy Univerzitní 
knihovny) 

• Prohlídka Městské knihovny (samostatně); 
nebo procházka historickým centrem města 

 



KNIHOVNA A VÝUKOVÉ CENTRUM 
UNIVERZITY EKONOMIE A PODNIKÁNÍ 

Universitätsbibliothek der Wirtschafts 
universitat Wien - zkratka WU   
 



Knihovna a výukové centrum 
Univerzity ekonomie a podnikání 

Universitätsbibliothek der Wirtschafts universitat Wien - zkratka WU   
• Návrh - světoznámá architektka Zaha Hadid (2008-2013).  
• Objekt  futuristických tvarů, spojující jakoby dvě rozdílné hmoty – 

architektura křivek a ostrých úhlů 
• Urbanistické pojetí okolí, které má sloužit jako veřejné náměstí. 
• Nová knihovna a výukové centrum je novým srdcem univerzitního 

kampusu.  
• Z knihovny je obřím okem výhled do přilehlého parku a na město. 
• Knihovna je umístěna v těsném sousedství parku Prater. 
• Celý areál pojat jako soubor ekologických staveb. Pláště budov i 

vnitřní zařízení byly naplánovány tak, aby měly co nejnižší 
energetickou náročnost. 
 



 



Dokumenty v knihovně 

• 620 000 knih, 82 000 eBooks, 1 000 periodik,  
19 000 eJournals and 135 databází.  

• Dokumenty z oblasti podnikání a řízení, 
ekonomie, práva, informačních systémů, 
matematiky, statistiky, ekonomické geografie, 
historie, sociologie a příbuzných oborů.  

• 1 500 studijních míst, 94 PC pracovních stanic. 

• 13 kopírek, tiskáren a skenerů 

 

 



Ze statistiky… 

• Návštěvníci   
 872.181 

• Registrovaní uživatelé
 16.522 

• Výpůjčky   
 170.442 



Interiér 
• Užitná plocha – 42 000 m2. 

• Knihovna má klidné zóny, prostory pro komunikaci nebo 
skupinové práce, projekt pokoje (on-line rezervace a pokojová 
použití pouze pro studenty Wu), knihovní Café. 

• Přízemí otevírá velký vestibul určený pro setkávání 
návštěvníků jak knihovny, tak samotného vzdělávacího centra.  

• Od vestibulu se volný prostor zvedá do výše šesti pater 
lemující propletené rampy a schodiště s rozmanitými 
průhledy, mosty, galeriemi a terasami. 

• Do celé hmoty objektu je zasazena knihovna jako cizorodé 
těleso. Nabízí otevřený prostor a dvě podlaží s prostory pro 
studium i výběr knih. Vrcholem je pak výhled velkým 
zkoseným okem na přilehlý park, před budovu na náměstí i 
celou Vídeň.  



6 podlaží 

 

1. vchod do knihovny, informační pult, vracecí automat, automat 
na bankovky a mince, automat na poplatky, půjčovací automat, 
šatny 

2. tištěná kolekce knih, projektové místnosti, samoobslužná 
půjčovací zařízení, centrum pro cestování, jazykové centrum 

3. referenční knihy, projektové místnosti PC stanice, místnosti pro 
studium, skenery 

4. informace, projektové místnosti, samoobslužná půjčovací 
zařízení, PC stanice, skenery, komunitní studijní místnosti, 
místnosti, kde lze komunikovat, časopisy a noviny, kavárna 

5. projektové místnosti, čítárna, skenery, odpočinkové zóny, 
telefonní zóna 

6. projektové místnosti, čtecí zóny (tiché), skenery, telefonní zóny 



Knihovna Univerzity ekonomie 
a podnikání ve Vídni 

























































































































Městská knihovna ve Vídni 

Buechereien Wien - Büchereien Wien 

 



Hlavní knihovna města Vídně  

• Otevření knihovny v roce 2003. 
• Velkoryse dimenzované vnější schodiště, otevřené do náměstí 

Urbana Loritze až po střechu budovy.  
• Dojem z budovy zesilují vnitřní prostory:  

světlá a otevřená vstupní zóna, do jádra budovy spuštěná 
oválná světelná šachta a prosklená zadní fasáda s výhledem na 
Vídeň.  
 



Dokumenty v knihovně 

• 240 000 knihovních jednotek 

• 60 000 audiovizuálních médií 

• 62 pracovních PC 

• 48 pracovních stanic s přístupem k OPAC 

• 40 audiovizuálních pracovních míst 

 






































