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Τν Luckenwalde απέρεη 30 ιεπηά θαη 50 ρηι. κε ην ηξέλν από ην Βεξνιίλν. H ζύλδεζε κε ηελ 

πξσηεύνπζα κέζσ Βεξνιίλνπ-Λεηςίαο-Γξέζδεο έθεξε σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο από ηα ηέιε ηνπ 19νπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Έγηλε βηνκεραληθό 

θέληξν γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κεηά ηελ πηώζε ηνπ ηείρνπο ην 1989 

εγθαηέιεηςαλ ηελ πεξηνρή 15 ρηιηάδεο θάηνηθνη ζε αλαδήηεζε θαιύηεξεο δσήο, κε απνηέιεζκα 

λα ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πνιιά εξγνζηάζηα. Τα ζπίηηα έκεηλαλ άδεηα θαη άιιαμε 

όιν ην θνηλσληθό ζύλνιν ηεο πόιεο. 

 

Η Βηβιηνζήθε ζηνλ Σηαζκό ηνπ Τξέλνπ ηδξύζεθε από έλα ζύιινγν ηεο πόιεο ην 1896, ήηαλ ε 

θεληξηθή βηβιηνζήθε ηεο πεξηνρήο κε θηλεηό παξάξηεκα θαη ήηαλ γλσζηή θαη αλαγλσξηζκέλε 

γη΄ απηό πνπ πξνζέθεξε ζηελ πόιε. Μεηά ην 2008 νπόηε έγηλαλ θαη ηα εγθαίληα θαη κε 

ρξεκαηνδόηεζε από ην πξόγξακκα URBAN ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο μεθίλεζε ε αλαθαίληζε 

ηνπ θηεξίνπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ηεο πόιεο κε ζθνπό λα ζηεγάζεη ηε Βηβιηνζήθε. Οη 

πόξνη πνπ δηαηέζεθαλ επέηξεςαλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε πνιηηηθνύο 

ηζύλνληεο, ηελ πινπνίεζε πνιιώλ αζηηθώλ έξγσλ. 

 

Τν θηήξην ηνπ ζηαζκνύ είλαη ρηηζκέλν από ην 1917. Σήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζε κία ζύγρξνλε 

βηβιηνζήθε, ρσξίο λα αιινησζνύλ ηα εμσηεξηθά αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ δηόηη απηό 

θξίζεθε δηαηεξεηέν. Τα ζρέδηα γηα ηελ αλαθαίληζε ηεο Βηβιηνζήθε έθαλε ην FF Architecten  θαη 

ε νκάδα ηνπ αξρηηέθηνλα Arge Wff ηνπ Βεξνιίλνπ. Δμσηεξηθά απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ 

επηζθέπηε έλαο ιακπεξόο ρξπζόο θύβνο πνπ έρεη πξνζηεζεί ζηε κηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ,  ν 

νπνίνο ζηεγάδεη ηελ παηδηθή βηβιηνζήθε ζην ηζόγεην θαη ηελ εθεβηθή ζηνλ 1ν όξνθν. 

 

Πξηλ από ηηο εξγαζίεο κεηαηξνπήο είραλ αξρίζεη ζνβαξέο αιινηώζεηο ζην θηήξην πνπ 

πξνθαινύληαλ από ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ ρξόληα πξηλ. Ο ζηόρνο δελ ήηαλ κόλν ε δηάζσζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πόιεο αιιά θαη λα δώζεη λέα ώζεζε ζηελ θεληξηθή ηνπνζεζία  

ηεο πόιεο (πνπ γηα πνιιά ρξόληα ήηαλ ην ζήκα θαηαηεζέλ). 

 

Σην εζσηεξηθό ηεο Βηβιηνζήθεο θαη θπξίσο ζην ρώξν αλακνλήο ηνπ παιαηνύ ζηδεξνδξνκηθνύ 

ζηαζκνύ δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηε, γηαηί θαη εδώ ήζειαλ λα θξαηήζνπλ ηα αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία. Ωζηόζν ην απνηέιεζκα είλαη εμαηξεηηθό. Η αίζνπζα έρεη ύςνο 7 κέηξα κε θπζηθό 

θσηηζκό θαη ζέξκαλζε ζηελ νξνθή, θηινμελεί ην ηκήκα κπζνπιαζίαο κε άλεηνπο ρώξνπο 
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αλάγλσζεο, θαθεηέξηα, κεξηθά ηεξκαηηθά θαζώο θαη ηελ ππεξεζία δαλεηζκνύ ησλ βηβιίσλ. Η 

δεύηεξε αίζνπζα κπνξεί λα θηινμελήζεη έσο 100 άηνκα γηα εθδειώζεηο, όπνηε απηό 

απαηηείηαη. Σηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε αίζνπζα ππάξρνπλ θπξίσο βηβιηνζηάζηα θαη κηα κεγάιε 

ζθάια πνπ νδεγεί ζηνλ πξώην όξνθν, δεκηνπξγώληαο κηα ζύλδεζε κε ηνλ επάλσ ρώξν. 

 

Η βηβιηνζήθε ηνπ παηδηνύ ζηνλ ηζόγεην ρώξν πξνζθέξεη αλνηθηή πξόζβαζε ζηα ξάθηα θαη 

ζηνπο ρώξνπο παηρληδηνύ. Η ζπιινγή ηεο απνηειείηαη από βηβιία CD, DVD παηρλίδηα –παδι. 

Υπάξρνπλ αξθεηνί ππνινγηζηέο θαη ζε απηό ην ρώξν γηα ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο, νη νπνίνη 

πιεξώλνπλ € 2,5 εηεζίσο γηα εγγξαθή, oη  θνηηεηέο θαη νη αζθνύκελνη ζηε βηβιηνζήθε € 5 θαη 

νη ελήιηθεο αλαγλώζηεο € 10. Δπίζεο νη άλεξγνη πιεξώλνπλ εθάπαμ € 2,5. 

 

Η Βηβιηνζήθε εμππεξεηεί ηνπο 20.000 θαηνίθνπο ηεο πόιεο κε 5 άηνκα κόληκν πξνζσπηθό θαη 

δαλείδεη εηεζίσο 50.000 βηβιία. Γέρεηαη 300 επηζθέπηεο εκεξεζίσο. Από ην 2008 ε Βηβιηνζήθε 

είλαη δεκνηηθή ελώ πξηλ ήηαλ δεκόζηα. Φξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία RFID γηα απηόκαην 

δαλεηζκό θαη επηζηξνθή βηβιίσλ. Τν ζύζηεκα δίλεη απηόκαηα απόδεημε δαλεηζκνύ θαη 

επηζηξνθή θαη ηεξεί ηα πξόζηηκα γηα εθπξόζεζκα βηβιία. Τν barcode ηνπ RFID ζπλδέεηαη κε 

ηνλ OPAC θαη δείρλεη αθόκα θαη ηελ ειηθία ηνπ δαλεηδνκέλνπ, έηζη ώζηε λα απαγνξεύεηαη λα 

δαλείδεηαη ν ρξήζηεο βηβιία πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ ειηθία ηνπ. 

 

Η ζπιινγή ηεο  αλέξρεηαη ζηηο 600.000 βηβιία, πεξηνδηθά θαη πνιπκέζα γηα θάζε ειηθία. Η 

Βηβιηνζήθε είλαη αλνηθηή ην απόγεπκα γηα ην θνηλό, ελώ ην πξσί θάλνπλ μελαγήζεηο. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο: 

http://bibliothek.luckenwalde.de/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

http://www.luckenwalde.de/ 
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