
Библиотека  на колеж „Питърхаус“, 

Кеймбридж, Великобритания.  

Библиотека  на колеж „Питърхаус“, Кеймбридж, 

Великобритания.  

Бодлиевата  библиотека, Оксфорд, 

Оксфордшир, Великобритания.  

Източник: 

http://quest.eb.com/search/Vatican-library/1/109_236646/Rome-Vatican-library-peep-box-sheet 
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Източник: 

Текст и снимки - Таня Стоянова 

Национална библиотека на Нидерландия (Koninklijke Bibliotheek или 

KB). Създадена е през 1798 г. в град Хага, Нидерландия, като през 1806 г. 

Крал Луи Наполеон Бонапарт й дава названието "Кралска библиоте-

ка" (Royal Library). През 1982 г. става известна като национална библиотека 

на Нидерландия. През 1996 г. тя става независима институция, въпреки че е 

финансирана от Министерството на образованието, културата и науката. 

http://quest.eb.com/search/Vatican-library/1/109_236646/Rome-Vatican-library-peep-box-sheet


Източник: 

Текст и снимки - Таня Стоянова 

Публична библиотека на град Единбург, 

Великобритания (Edinburgh Central Li-

brary). Основана през 1890 г. във френски 

ренесансов стил, тя е първата публична 

библиотека в града, издигната с щедрата  

финансова помощ на известния филантроп 

Андрю Карнеги (също създател на 

"Карнеги Хол" в Манхатън, Ню Йорк). 

Главен архитект е известният шотландски 

архитект Джордж Вашингтон Браун (1853-

1939 г.) 

Национална библиотека на Шотландия (National 

Library of Scotland). Сравнително млада библиотека, 

основана през 1925 г. Помещава се в няколко сгради 

в града, като основната се намира на мостът 

"Джордж IV". В нейните колекции влизат копия на 

библията на Гутенберг; "Произходът на видовете" 

на Чарлз Дарвин; "Първо фолио", включващо пър-

вите 36 публикувани пиеси на Уилям Шекспир, и 

др.  

Old College of The University of Edin-

burgh. В него се помещава една от най-

красивите библиотечни зали в Шотландия 

- Playfair Library Hall.  

http://quest.eb.com/search/Vatican-library/1/109_236646/Rome-Vatican-library-peep-box-sheet


 

Източник: 

Текст и снимки - Таня Стоянова 

Зала "Плейфеър" на университетската библиотека в град Единбург, Великобритания (Edinburgh Old 

College Playfair Library Hall). Една от най-пищно украсените зали в Шотландия. В периода 1820-1960 г. 

изпълнява функциите на библиотека, като в днешни дни се използва почти изцяло за организиране на раз-

лични по вид събития и коктейли.  

http://quest.eb.com/search/Vatican-library/1/109_236646/Rome-Vatican-library-peep-box-sheet


Източник: 

Текст и снимки - Таня Стоянова 

Национална библиотека на Латвия (National Library of Latvia). На снимката е 

новата сграда, завършена през 2014 г. Местните жители на град Рига я наричат 

"Замъкът на светлината", в буквален и преносен смисъл, тя отразява в пълния 

блясък светлините на града. Според легендата, изгубените мъдрост и познание 

ще се възцарят един ден от водите на река Даугава...  

Интериор.  
Технологичен 

център.  

Национална библиотека на Латвия 

Инсталация от книги.  
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