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Det är inte mer än 10 år sedan som Växjö 
högskola fick ett nytt bibliotek. Högsko-
lan har sedan dess blivit universitet, nya 
studenter har strömmat till och antalet 
lärare och forskare har ökat avsevärt. Idag 
arbetar ca 14000 studenter och drygt 1000 
lärare, forskare och administratörer på 
universitet. 

Ett ny tillbyggnad till biblioteket stod klar 
2006 som svar på skolans ökade lokalbe-
hov. Med den nya tillbyggnaden  har antalet 
grupprum och läsplatser ökats tredubbelt. 
Det nya biblioteket gränsar till det befintliga 
med en klar och tydlig markering av att vi 
lever i en ny tidsanda. Den öppna fasaden 
leder på ett tydligt sätt rakt in till hjärtat av 
bibliotekets verksamhet.

Ett bibliotek skall vara välkomnande och 
utstråla värme; ge en känsla av trygghet, lugn 
och ro. Den känslan har vi försökt förmedla i 
valet av de röda läsfåtöljerna som står utmed 
glasfasaden och som omsluter den som slår 
sig ned för en stunds läsande. Närheten 
till den vackra och omgivande naturen har 
gett avtryck i den textila inredningen där 
stiliserade björkstammar och blommönster 
kan skönjas.

Bokhyllorna har stor betydelse för bibliote-
kets rumsliga karaktär och för hur rummets 
funktioner läses.  Arkitektoniskt avspeglas 
fasadens uttryck även i inredningen, vilket 
bestämde bokhyllornas strama inramning.
För biblioteket har ABAKO även special-
designat inredning till läsesalar, forskar- och 
läsplatser. Projektet har för oss innefattat 
all planering av lös inredning samt invändig 
skyltning.
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Specialritade bänkar i den öppna studiesalen i bibliotekets övre plan

Sittplatserna kring dagstidningarna är samlade för att skapa en gemensam plats

Bibliotekshyllor i  enkla former Läsplatser med viktade stolar


