HÖGSKOLAN DALARNAS BIBLIOTEK

ETT ÖPPET HUS FÖR
STUDIER, UPPLEVELSER
OCH KUNSKAPSUTBYTE

Högskolan Dalarnas nya bibliotek är en plats för människor och deras
samlade kunskap.
En inbjudande, öppen och inspirerande studiemiljö att besöka, vistas i
och ta del av. En plats att läsa, forska och växa i. Ett öppet hus för alla
– studenter, lärare, forskare och alla vi andra.

Biblioteket, som är ritat av den
danska arkitektbyrån ADEPT
Architects, är ett nytt landmärke
för Högskolan Dalarna och Falun.
Huset är en så kallad pentagon,
en femsiding, utan räta vinklar.
Några direkta våningsplan finns
inte, trappor leder uppåt och runt
den öppna, centrala samlingsplat
sen. Det öppna rummet i mitten
liknar en amfiteater, som används
för allt från allmänna föreläsningar
och gruppdiskussioner till filmvis
ning och digitala utsändningar.
Här är rymd och ljus och från
trappgradängen får du en fan
tastisk överblick – uppåt, nedåt
och åt sidorna. Du kan också få
känslan av att befinna dig i en
labyrint eller kunskapsspiral. Följ
trapporna med blicken upp mot
det vita, lätt lutande taket. Det är
uppdelat i tre olika takytor och
är försett med 54 ljuskupoler där
dagsljuset faller in.

Biblioteket ska vara studenternas vardagsrum och självklara mötesplats.
Alla har dock inte samma behov. Somliga vill umgås och prata, andra
vill ha lugn och ro. Vissa vill bara ta en fika, andra behöver studera kon
centrerat för sig själv eller i grupp. Därför finns alternativa studiemiljöer
att välja mellan – små och stora grupprum, tysta läsrum, öppna studie
platser, bekväma sittgrupper. Här ber vi inte om ”största möjliga tysssst
nad”, men den finns, för den som söker den. Ju högre upp i byggnaden
och ju längre ut mot kanterna du kommer, desto tystare blir det.

På de vita bokhyllorna står huvud
delen av Högskolan Dalarnas
bokbestånd. Och på digitala pek
skärmar i hyllorna synliggörs delar
av det virtuella biblioteket – e-böck
er och e-tidskrifter för den som
så önskar. AV-rummet har all den
utrustning som behövs för att bland
annat ta del av Kungliga Bibliote
kets audiovisuella samlingar.
Vid huvudentrén finns Kafé Meli.
Här kan du köpa med dig en kopp
kaffe och en macka in i biblioteket
eller sitta ner vid något av borden.
Under sommarhalvåret är uteserve
ringen öppen.

Dalarnas nya högskolebibliotek
talar för sig självt. Dessutom har
det en liten hemlighet som inte alla
känner till. När allt är släckt och
det skimrande himlaljuset kommer
in genom takkupolerna – då är
huset kanske som allra vackrast.

Juni 2009		

Högskolestyrelsen beslutar om att bygga ett nytt huvudbibliotek

2010–2011		

Upphandling av arkitekt och arkitekttävling

2010–juni 2012

Projektering och upphandling av byggentreprenör

September 2012

Bygget startar med rivning av gamla gymnastiksalen

6 mars 2014

Kommunfastigheter överlämnar byggnaden till högskolan

17 mars 2014		
Biblioteket öppnar

15 maj 2014
Invigning

Grupprummen har namn efter
städer som Högskolan Dalarna
har samarbetsavtal med:
Tysta läsrum:
Thunder bay, Osaka
Ljud & Bild:
Åbo, Elverum
Undervisningssalen:
Bologna
Övriga grupprum:
Kunming, Sydney, Stellenbosch,
Santiago, St Petersburg, Lime
rick, Cadiz, Istanbul, Hargesia,
Bamberg, Riga, Lyon, Krakow,
Bukarest, Bratislava, Tallin och
Klaipèda
Namnet Kafé Meli kommer från en
av Selma Lagerlöfs noveller.

Fakta
Arkitekt: ADEPT Architects

E-böcker: cirka 110 000

Konstnärlig utsmyckning på fasad:
Jeppe Hein i samarbete med
ADEPT Architects

Tryckta tidskrifter: cirka 230

Fasad: Panel av obehandlat
sibiriskt lärkträ och raster av
högglanspolerat rostfritt stål.

Betaldatabaser: cirka 60

Högsta takhöjd: 14 meter

Sittplatser: cirka 400 varav 50
datorarbetsplatser

Golv: Cirka 2 500 kvadratmeter
av hoppressad bambu
Tak: 54 glaskupoler
3 hissar
Konstrådet bidrar till konsten.
Tryckta böcker: cirka 80 000

E-tidskrifter: cirka 12 700

Filmer: cirka 700

Bidrag från Ljungbergsfonden
möjliggör en stor satsning på
informationsteknologin.
Byggherre:Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet Kb
Byggentreprenör: HMB
Construction AB
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