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ILLESZKEDÉS

A terv fontos részei a kertek. Az épületekhez, a kialakuló
térrészekhez egy-egy privát kertsáv tartozik, melyeket a
belső megnyitott tömb változó növényzetű és sűrűségű

térsora kapcsol össze egy rendszerré.

Északi tömbbelső felőli nézet

III. tömbmegnyitás

IV. tömbmegnyitás

V. tömbmegnyitás

II. tömbmegnyitásI. tömbmegnyitás

VI. tömbmegnyitás

Déli Deák tér felőli nézetNyugati Lenck-villa felőli nézet a fedett-nyitott passzázzsal

Tervezett helyszínrajz

Érkezőszinti alaprajz Első emeleti alaprajz
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.14.

15.

1. Fogadótér
2. Átriumtér
3. Kiállítótér
4. Előadóterem
5. Recepció, ruhatár
6. Mosdóblokk
7. Self-office
8. Lépcsőháztér
9. Loggia
10. Raktár
11. Teherlift
12. Passzázs
13. Szabad könyvtár
14. Kávézó
15. Közlekedő

I. kert

II. kert

I. kert

II. kert

III. kert
IV. kert

V. kert

I. tér II. tér II. liget

I. liget

A tervezési feladat Sopron; Deák tér, Csatkai utca, II. Rákóczi Ferenc utca és
Erzsébet utca tömbjében új, könyvtár-kulturális komplexum létrehozása, mely

magába foglalja a Városi Könyvtárat, Városi Levéltárat és Múzeumi
Könyvtárat. Tervemben a tömb átfogó rehabilitációján túl a Múzeumi Könyvtár

épületével foglalkoztam.

KONCEPCIÓ
A színes beépítést tartalmazó tömb nem biztos hogy hibaként értékelendő: A
területen megfigyelhető természetesen mutatkozó É-D irányú sávosság, mely

kijelöl fő irányokat. A tömb működhet egyfajta szűrőrétegként a történeti belváros
és a külső városrész között, melyet éppen a sokszínű átmenet jellemez.

A könyvtár épületek a fő irányokra illeszkednek, a kialakuló központi térsorra
szervezve. Mindegyik fő épülettömeghez tartozik egy keskeny kikötés a tömb

pereméhez mely kapcsolatot teremt a külső és belső térsorok között.
K-Ny irányban a terv fontos részét képező kertek és ligetek vezetnek át a tömbön,

sávonként eltérő minőségű zöldfelületekkel.

MÚLT
A területet a keretes beépítésű tömbök jellemzik, mely az eredeti

hosszanti elnyúlású szíjtelkeket váltotta a XIX. században.

JELEN
A tervezési tömbben is elkezdődött a keretek megalkotása, azonban

nem fejeződött be és hiányos keretek furcsa viszonya alakult ki. A tömb
keleti és nyugati peremén a Ruß-villa és Lenck-villa, a hozzájuk tartozó

villakertekkel méginkább tagolja a helyet.

A területen érzékelhető É-D irányú ,,szűrőrétegekbe,,
illeszkedő épülettömegek
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14.
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1. Okatóterem
2. Átriumtér
3. Olvasótér
4. Szabadpolcos
könytár
5. Iroda+tároló
6. Mosdóblokk
7. Loggia
8. Lépcsőháztér
9.Self-office
10. Raktár
11. Teherlift
12. Galéria
13. Közlekedő
14. Tároló

ÉPÜLETKONCEPCIÓ
Az épület formálásában megjelenik a területen
jellemző rétegesség. Hosszanti irányban 2 fő

funckionális sáv kapott helyet. A déli keskenyen
elnyúló rész a kiszolgáló tereket foglalja

magába. Az északi megvilágítású térrészben a
fő funckiók találhatóak.

Az épülethez a tömb peremére kinyúló galéria
épülete tartozik, melyet a privát kertre szervezett
fedett-nyitott passzázs köt be az épülethez és a

tömbbelsőhöz.

Tömegformálás

Ruß-villa
zeneiskola,interaktív kiállítótér

mélygarázs feljárat a tömbbelsőre

teremgarázs lejárat

tér alatti teremgarázs

kollégiumi épületek


