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Pr zedmiotem konkursu był now y gmach Uniwersy tetu
Warszawskiego mieszczący Wydział y
Lingwistyki
i
Neofilologii.
Lokalizacja
wzdłuż
ciągu
„uniwersy teckiego”
łączącego
istniejące
zabudowania
Uniwersy tetu z nowo w ybudowaną Biblioteką wskazy wała na
szczególną rolę narożników, w któr ych zlokalizowano wejścia
do poszczególnych w ydziałów.
Architektoniczna formuła jest z jednej strony w ynikiem
poszukiwania formy o możliwie ograniczonej ekspresji oraz
stosownej do w ymagań funkcjonalnych i elastyczności. „Gęste”
fragmenty fasady kr yją za sobą sale dydaktyczne, chroniąc je
pr zed wglądem z zewnątr z oraz operacją słoneczną podczas
gdy układ kor y tar zy w strefie pr zy fasadowej grupuje miejsca
spotkań i nauki indy widualnej eksponując bogate życie
gmachu. Układ fasad i pr zeszklonych kor y tar zy pr zenosi się na
organizację pr zestr zeni wewnętr znych, stanowiąc t wor zy wo
budow y całego gmachu. Napr zemienny układ dziedzińców
określa pr zestr zeń wewnętr znej ulicy – funkcjonalnej osi
gmachu rozdzielającej stref y dydaktyczne oraz pracownicze.

Facult y of Linguistics and
Neophilology
Dobra St., Warsaw
project: 200 6
client: Uniwersy tet Warszawski
competition entr y

The object of the competition was to design a new
building of the University of Warsaw accommodating
the Faculties of Linguistics and Neophilology.
Location along the “university route” linking the
University’s existing development with its new Library
suggested a special role of the adjacent corners,
where entrances to different faculties are situated.
The architectural formula is an outcome of a quest for
a form with possibly limited expression and adequate
to the functional requirements and flexibility required.
The “dense” sections of the façade conceal the

teaching rooms, protecting them from outside view
and solar exposure. The system of corridors along the
façades groups together meeting areas and individual
study places, exposing the building’s vibrant life.
The layout of the façades and glazed corridors is
transposed onto the organisation of internal spaces,
providing fabric for the construction of the whole
building. The alternating courtyard pattern defines the
space of the internal street - a functional axis of the
building, separating the teaching zone from that of the
academic staff and administration.
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