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PREČNI PREREZ

SLOVENSKI PAVILJON IN STOJNICA NA MEDNARODNEM KNJIŽNEM SEJMU V FRANKFURTU

1_izrez
ustvari se izrez na vezanih 
ploščah za stikanje 

2_stik 
izrez ustvari stikovanje brez 
dodatnih elementov

4_recikliranje
s takšnim stikovanje se po 
koncu lahko poreže stike in 
reciklira plošče

3_element
ustvarjeni stik omogoča 
modularnost elementa in 
lžjo ter hitrejšo sestavo

1_odrasla stojala za knjige
višina police 90cm kjer knjige 
lahko postavimo pod kot 30°;
spodaj prostor za knjige in 
promocijski material.

2_otroška stojala za knjige
višina police 70cm kjer knjige 
lahko postavimo pod kot 30°;
spodaj prostor za knjige in 
promocijski material.

2_prikaz postavitve
police omogočajo naklonsko 
postavitev knjig; tako zaprte 
kot odprte v razmakih na 50cm

3_variacija z dodatno polico
koncept sistema ostane enak a 
se doda debelina 30cm kjer se 
omogoči shranjevanje knjih in 
promocijskega materiala

variacije polic

1_sistem 
police nalegajo na trikotnih 
podporah, ki so vpete v steno; 
kot police je 20°

1_veliki avditorij
Pri šestkotni tlorisni obliki se amfiteatralna 
zasnova ponuja kar sama od sebe. Štirje nizi 
sedalnih stopnic omogočajo prosto organ-
izacijo velikega števila sedišč. V parter, od 
koder dogodke lahko spremljajo tudi gibal-
no ovirani, pa se po potrebi lahko doda še 
premične stole za dodatna sedišča. Enota 
omogoča prirejanje dveh tipov nastopov. Pri 
prvih so nastopajoči na fiksnem dvignjenem 
odru, gledalci pa sedijo na amfiteatralnih sto-
pnicah in na premičnih stolih v parterju. Pri 
drugih pa se premične stole iz parterja odst-
rani in tam organizira središčni oder. V tem 
primeru se premične stole lahko prestavi na 
fiksni dvignjeni oder, s čimer se amfiteatral-
no zasnovo, ki sicer poteka vzdolž 4 stranic, 
podaljša vzdolž celotnega oboda. Na zadnjo 
steno so umeščene dvignjene kabine za si-
multano prevajanje in zaodrje. Pod njimi se 
lahko uredi priročen prostor za skladiščenje 
materiala in opreme. 
Zaradi amfiteatralnih stopnic sega »polni« 
leseni del oboda amfiteatra 2m visoko. S st-
ropa se nad tem obesi lahko tekstilno »kapo«, 
ki po eni strani služi kot ločnica med priredit-
venim prostorom in zunanjostjo, po drugi pa 
tudi kot projekcijsko platno iz notranje strani. 
Po lesenem obodu se na zunanji strani na-
mesti razstavne police za knjige ter zaslone 
»multimedia wall-a« za projekcijo multimedi-
jskih vsebin.
V smislu organizacije in snovanja mes-
ta v malem je veliki oder največji volumen, 
središče dogajanja, okoli katerega se formira 
glavni trg.

2_ilustratorske delavnice za otroke
Ilustratorske delavnice za otroke imajo vzdolž 
šestkotnega oboda dve vrsti sedalnih stop-
nic, ki so namenjene bodisi staršem, ki želi-
jo sodelovati oz. spremljati otroka, bodisi za 
igro otrok samih. Mizice je mogoče sestaviti 
v krožno omizje, kadar otroci ustvarjajo (sa-
mostojno ali v skupinah) in spremljajo učitel-
jevo razlago, mogoče pa jih je tudi umakniti 
ob rob, da se v središču enote odpre pros-
tor za igro ali pa za postavitev stolov, če se 
denimo organizira pravljične urice, ko učitelj 
otrokom bere zgodbe. Pod sedišča na obodu 
je mogoče pospraviti materiale za ustvarjan-
je, igrače in ostalo opremo. Volumen je pri-
lagojen merilu otroka, zato je polni del oboda 
precej nizek, tekstilna kapa pa je od polnega 
dela dovolj odmaknjena, da omogoča po-
gled v notranjost. Po obodu so nameščene 
razstavne police za knjige, ki so nameščene 
nižje kot pri ostalih volumnih, tako da so vidne 
z očišča otroka. Enota je rahlo umaknjena z 
glavnih dostopnih poti in z glavnega trga, da 
otroška igra ne moti drugih dogodkov, ki se 
lahko odvijajo sočasno.

3_pisatelj v izložbi
Prostor za »pisatelja v izložbi« je zasnovan 
kot nizek šestkotni volumen, kjer so po obodu 
nameščene klopi in manjše mizice za tiste, ki 
želijo pisatelja le tiho opazovati, v središču pa 
sta dva manjša »šestkotnika v šestkotniku«: 
pisateljev delovni kotiček z mizo in udobnim 
foteljem in z njim povezano sedišče za obisk-
ovalca, ki se z njim želi pogovoriti. Mogoča 
je tudi izvedba z več sedišči za pogovor s pi-
sateljem.
Enota je umaknjena z glavnega trga, s 
središča dogajanja, da pisatelju pri delu 
omogočimo neko mero miru in zasebnosti.

4_garderobe
Garderobe za nastopajoče so, podobno kot 
skladišča, polen zaprt volumen, razdeljen na 
dva dela. V notranjosti so garderobne omare 
in klopi.

6_speaker’s corner
Speaker’s corner je zasnovan kot manjši 
nizek volumen na osrednjem trgu, kjer so do-
kaj prosto (»salonsko«) razporejena sedišča 
za dogodke neformalne narave. Posameznik 
se lahko z govorom predstavi na manjšem 
odru, ki je umeščen ob obod.

5_café Slovenia
Kavarna je zasnovana kot nizek šestkotni 
obod, vzdolž katerega poteka klop. Umešče-
na je na glavni trg, kjer skupaj z velikim 
odrom tvori središče družabnega življenja v 
»mestu v malem«. Obenem je umeščena tudi 
ob stekleno steno dvorane, da dobi čim večjo 
mero naravne svetlobe, in v bližino jaška s 
komunalnimi priključki, da bo razvod do točil-
nega pulta čim lažji. Po zunanjem delu oboda 
so razporejene razstavne police za knjige in 
klopi za branje in počitek. Police s knjigami 
so umeščene tudi ob točilni pult. Tako si lah-
ko obiskovalci knjigo izposodijo in jo prelista-
jo med odmorom za kavo. Priročno skladišče 
je zasnovano kot manjši zaprt volumen 
umeščen na rob nizkega oboda (»šestkotnik 
v šestkotniku«). Skladišče in pult je mogoče 
umestiti na dva načina, ki sta predstavljena v 
opcijskih načrtih.

7_skladišče
Skladišči sta zasnovani kot zaprta polna 
šestkotnika z razstavnimi policam za knjige 
po zunanji strani oboda in s prostorom za 
shranjevanje v notranjosti. Umaknjeni so ob 
robove dvorane.

8_mali oder
Mali oder je zasnovan na podoben način kot 
veliki. Ima tri vrste amfiteatralnih stopnic in 
prostor za dodatna sedišča, predvsem za 
gibalno ovirane, v parterju. Manjši dvignjen 
oder je bolj prilagojen dogodkom manjšega 
obsega, predvsem okroglim mizam z različni-
mi gosti. Volumen je manjši in nižji kot veliki 
oder, prav tako pa se deli na spodnji, polni 
del, kjer so po obodu nameščene razstavne 
police za knjige, in na lebdečo kapo nad njim. 
Umeščen je ob enega od vhodov v dvorano 
Panorama, torej je eden od tistih elementov, 
ki obiskovalca prvi nagovorijo in povabijo na 
ogled paviljona častne gostje.

9_10 kotičkov posameznih avtorjev
Kotički avtorjev, ki se na sejmu ne bodo pred-
stavljali s fizičnimi izdajami knjig, so zasno-
vani kot majhninizki volumni z obodno klopjo, 
kamor obiskovalci vstopajo posamično ali pa 
v majhni skupini. Vsebine pa se lahko pred-
stavijo zgolj kot potisk na tekstilni kapi ali pa 
kot multimedijske projekcije, za ogled kater-
ih obiskovalec uporabi slušalke. Volumni se 
med seboj povezujejo v »grozde«, na zunan-
jem obodu pa so tudi tu razstavljene knjige.

10_urbana oprema
Urbana oprema »mesta v malem« dopoln-
juje trge in ulice. Sem sodijo drevesa v kor-
itih, vrst, značilnih za posamezne slovenske 
pokrajine, ki v dvorani evocirajo raznolike 
ambiente, ki so navdihovali slovenske avtorje 
skozi zgodovino.  Poleg tega so na robovih 
trgov in ulic razporejene še klopi z nizkimi 
razstavnimi policami za knjige.

“ satovje besed ”; TEKST_KON TEKST_TEKST TURA. .

1_tema povod in namen
V natečajnem predlogu, ki je le prva skica 
in zgolj približek tistega, kar se kasneje de-
jansko ustvari in nadgradi v realno celost-
no doživetje v daljšem, interdisciplinarnem 
procesu sodelovanja med vsem vključenimi 
partnerji, smo nakazali nekaj tem, o katerih 
pišemo v uvodnih mislih:

izhodišče nam je bilo, da ustvarimo slikovi-
to »mesto v mestu«, ki je hkrati tudi »mes-
to jezika« ali »hiša besede«, torej neko 
presenetljivo, a koherentno  »urbano doživet-
je« z lastno identiteto, ki se ti odpre potem, 
ko vstopiš iz »velikega, kaotičnega« mesta 
sejmišča v manjši prostor oz. volumen »slov-
enske« Panorame. V tem ambientu se lahko 
sprostiš, odkrivaš svet in osebnosti literature, 
umetnosti in znanosti, filozofije, antropologi-
je...itd., mimogrede spoznavaš tudi naravo 
in naselbinsko dediščino dežele, se družiš 
in prisluhneš zelo različnim nastopajočim, ob 
klepetu nekaj prigrizneš ter popiješ avtohtono 
pijačo, otroci se igrajo in ustvarjajo, kontem-
pliraš na temo osebnosti, ki te posebej zan-
imajo ali navsezadnje le počivaš oz. si odd-
ahneš...

tloris M 1:200 (zgoraj) vzdolžni prerez M 1:200 (spodaj) prečni prerez M 1:200 (zgoraj)

KONCEPT in RAZLAGA POSAMEZNIH ENOT

1_veliki avditorij
2_prostor za ilustratorske delavnice
3_pisatelj v izložbi
4_garderobe
5_café Slovenia
6_speaker’s corner
7_skladišče
8_mali oder
9_10 kotičkov posameznih avtorjev
10_urbana oprema

1

2

6

4

9

3

7

5

8

7

10

10

9

9
9

programsk shema

“mesto v malem”

morfologija

mreža in modularnost

KONCEPT SESTAVLJANJA PLOŠČ in POLIC ZA KNJIGE

PR
EČ

NI
 P

RE
RE

Z

troslojne masivne lepljene plošče (npr. breza) - polni deli obodov volumnov
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tloris stojnice M 1:100

razstavljena aksonometrija stojnice

stojnica
Ker točne dimenzije in oblika stojnice še niso znane, znano pa je, 
da bo merila 150m2, smo za potrebe zasnove predpostavili, da bo 
ta pravokotne oblike in bo merila 10m v širino in 15m v dolžino. 

Predvideli smo tudi možnost prilagajanja različnim scenarijem, po 
katerih je dostop mogoč iz ene ali pa iz dveh strani. Vsi novi oz. 
dopolnjeni elementi omogočajo tudi postavitev manjše, 100m2, sto-
jnice v prihodnjih letih, ko Slovenija na sejmu ne bo častna gostja. 
Satovje besed, ki je kot izrazita šestkotna geometrija, prisotno v 
zasnovi paviljona častne gostje, je tu reducirano oz. poenostavljeno 
do te mere, da je povezava med stojnico in paviljonom še vedno 
berljiva, elementi opreme pa so kljub temu dovolj anonimno ob-
likovani, da bodo uporabni tudi v prihodnjih postavitvah stojnice z 
drugačno tematiko.

fiksne knjižn police in pergola – ohranjanje in predelava obstoječih
Obstoječe module knjižnih polic širine 2m, ki sestavljajo kompozicijo, dolgo 10m, se uporabi za kompozicijo, dolgo 15m, ki teče vzdolž zadnje stene 
stojnice. Vrzeli med moduli se zapolni z elementi širine 1m – z grafičnimi paneli, kjer so lahko upodobljeni poudarki (poudarek na risbi ali pa npr. 
citat) ali pa s klopmi. Število grafičnih panelov in klopi ter njihovo postavitev v odnosu do obstoječih polic se lahko prilagaja. V prihodnjih letih se 
vstavljene module lahko odstrani in kompozicijo ponovno skrči.
Obstoječo pergolo se zamenja z novo, katere stebri so postavljeni na medsebojnih razdaljah 2m oz. 3m. Neenakomeren ritem omogoča tako 
postavitev v dolžini 15m kot tisto v dolžini 10m za prihodnja leta, ko bo stojnica manjša. Pergolo se v L-obliki zaključi oz. podaljša še ob krajši 
stranici, tako da zapira prostor stojnice z dveh strani i ustvari še prostor za namestitev zaslonov za predvajanje multimedijskih vsebin v bližini info 
pulta in prehodom.

mobilne knjižne police
6 kosov, 4 visoke, 2 nizki (»skrinji«) ali 6 nizkih – opcijske rešitve
Nove police sledijo geometriji 6-kotnikov, ki je prisotna v paviljonu častne gostje, a je ta reducirana oz. poenostavljena do te mere, da bodo police 
uporabne tudi v prihodnjih letih. Trapezasta oblika omar omogoča 3 tipe sestavov 2 ali več elementov: longitudinalnega, L-oblike in U-oblike.

info pult
Novi pult prav tako sledi 6-kotni geometriji. Sestavljen je iz 5 kosov oz. 2 različnih modulov trapezaste in paralelogramske oblike, ki omogočajo 
postavitev v longitudinalno oz. zavito obliko.

stojala za promocijski material
nizke omarice in korita za rastline, ki ustvarjajo mejo med prehodom in prostorom stojnice – nanje se lahko položi letake oz. drugo promocijsko in 
informativno gradivo za mimoidoče. Sledijo enaki, blago 6-kotni, geometriji kot pult, premične omare in steber.

zasloni za multimedijske vsebine
umeščeni so na krajšo steno stojnice pod »podaljšek« pergole.

steber
Elemente konstrukcije in plošče za oblogo se razstavi in »premontira« v obliko pravilnega šestkotnika. Dve stranici se namesto s ploščami zapre s 
tekstilom, ki se ga bo lahko skladno z grafično podobo stojnice v prihodnjih letih menjalo in prilagajalo bodočim grafičnim podobam.

mize in stoli – ohranijo se obstoječe

prečni prerez in krajša fasada stojnice M 1:100

vzdolžni prerez in daljša fasada stojnice M 1:100

predelava obstoječega stebra

možnosti razmestitev in opcijske rešitve  premičnih omaric

info pult

predelava fiksnih knjižnih polic
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