
WYŚWIETLANIE FILMU/PREZENTACJE

30 osób
szerokość: ok. 5 m
długość: ok. 6,5 m

wyposażenie:
rzutnik
ekran
stolik
głośniki
30 składanych krzeseł
(z miejscem do magazynowania)
okablowanie

WYSTĘPY SCENICZNE

40 osób
szerokość: ok. 6 m
długość: ok. 9 m

wyposażenie powinno zakładać możliwie elastyczne wykorzystanie 
przestrzeni: 
prowadnice dla tła/kurtyny/kulisów
rury śr. 5 cm do mocowania oświetlenia, głośników, itp
40 krzeseł z miejscem do przechowywania
można stosować systemy sceny składanej (skrzyniowej)

WYSTĘPY SCENICZNE

(WERSJA MINIMUM)

40 osób
szerokość: ok. 5 m
długość: ok. 6,5 m

wyposażenie powinno zakładać możliwie elastyczne wykorzystanie przestrzeni: 
prowadnice dla tła/kurtyny/kulisów
rury śr. 5 cm do mocowania oświetlenia, głośników, itp
40 krzeseł z miejscem do przechowywania
można stosować systemy sceny składanej (skrzyniowej)

PODSTAWOWY ELEMENT 

KONSTRUKCYJNY

RAMA
szerokość: 180 cm
głębokość: 60 cm
wysokość: 300 cm

SŁUPKI

słupki ustawione w module 
ram umożliwiają podparcie w 
sytuacji kiedy nie potrzebujemy 
elementów wymiennych.
Można je wypełniać szkłem, 
ściankami G-K, itp.

ŚCIANA RAMOWA

wypełnienie cegłą z izolacją 
wewnętrzną z wełny mineralnej/
celulozy/itp.

ŚCIANA SZACHULCOWA

wypełnienie mieszanianą gliny i 
słomy/trzciny
wymaga zastosowania szerokiego 
okapu; może byc bielona/
malowana

STRAWBALE

bloki sprasowanej słomy, 
ipregnowane przeciwogniowo, 
przeciwgrzybicznie

BLOCZKI 

GAZOBETONOWE

niedrogi materiał konstrukcyjny o 
dobrych parametrach izolacyjnych

TOALETY

moduł podstawowy

MINISZKLARNIE
szerokość: 160 cm
głębokość: 60 cm
wysokość: 80 cm

izolowana od wewnątrz donica 
może być montowana między 
oknami, tworząc mini szklarnię

SKŁADANE ŚCIANY

szerokość: 50 cm
możliwość wydzielania przestrzeni 
biblioteki

SZATNIA

szerokość: 50 cm
zależnie od potrzeb biblioteki 
można zestawiać duże, małe, 
zamknięte lub otwarte szatnie

OKNA

w zależności od potrzeb można 
stosować otwory okienne w 
dowolnej formie i romiarze.

OKNA W REGALE

w zależności od potrzeb można 
stosować otwory okienne w 
dowolnej formie i romiarze.

AŻUROWY REGAŁ + 

BULAJE

półki głębokości 30 cm i okrągłe 
okna (wneki do siadania dla dzieci, 
sekretne przejścia)

REGAŁ WOLNOSTOJĄCY

półki głębokości 30 cm 
wmontowane obustronnie
łącznie 22,4 mb półek

ALETY

REGAŁ PRZYŚCIENNY

30 cm na izolację i licowanie 
ramy od zewnątrz cegłą 
elewacyjną
łącznie 11 mb półek

REGAŁ PRZYŚCIENNYREGAŁ PRZYŚCIENNY

30 cm na izolację i licowanie ramy 
od zewnątrz deskowaniem
łącznie 11 mb półek

REGAŁ Z MIEJSCEM 

DO MAGAZYNOWANIA 

KRZESEŁ/POJEMNIKÓW

30 cm na izolację i licowanie ramy 
od zewnątrz deskowaniem
łącznie 11 mb półek

SZAFA ZE SKRYTKAMI 

DLA PRACOWNIKÓW/

UŻYTKOWNIKÓW

półki i szafki 20x30 cm

BIBLIOTEKA 2012
Współczesne lokalne biblioteki coraz częściej odchodzą od modelu tradycyjnej wypo-
życzalni książek. Biblioteki specjalistyczne i powiązane z placówkami dydaktycznymi 
to wciąż przede wszystkim magazyny woluminów. Biblioteka gminna natomiast to 
miejsce, gdzie oprócz wypożyczenia lektury i przeglądania prasy, użytkownicy korzy-
stając z pomocy pracowników oraz dostępu do komputerów i Internetu wypełniają, 
drukują i powielają dokumenty, poszukują pracy, rozwijają swoje pasje uczestnicząc w 
warsztatach i zajęciach, spotykają się z ciekawymi ludźmi, oglądają fi lmy itd. Biblioteki 
użyczają swej przestrzeni na zebrania, próby, treningi i występy. Magazynowane są 
w nich nie tylko książki, ale też sprzęt nagłośnieniowy, instrumenty muzyczne i stro-
je lokalnych zespołów. To w bibliotekach spotykają się i tworzą modelarze, hafciarki, 
gospodynie wiejskie czy młodzieżowe drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej. Biblioteki 
pełnią więc role lokalnych ośrodków kultury, aktywności i integracji.
W przestrzeni nowoczesnej biblioteki muszą się nie tylko pomieścić wszystkie przewi-
dziane funkcje, ale także te które dopiero się narodzą wraz ze zmianą czasów i nadej-
ściem nowych użytkowników. Jednocześnie jednak wszystkie te różnorodne zadania 
realizowane być muszą w budynku ekonomicznym, o ograniczonej przestrzeni, możli-
wie elastycznym i wielofunkcyjnym oraz możliwym do wykonania w naszych realiach 
rynkowych.
Pozornie najtańszym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednego lub kilku projektów 
typowych i ich realizacja w kolejnych miejscowościach. Oszczędności na projekcie w 
dłuższej perspektywie jednak mogłyby się okazać znikome a utracony kontekst miej-
sca i możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych poprzez projekt ekologiczny 
i energooszczędny – bezcenne. 
Przedstawiony projekt to rodzaj katalogu rozwiązań – systemu modułów - umożliwia-
jącego szybkie i tanie zaplanowanie nowego budynku. Tworząc indywidualne, dopaso-
wane do specyfi ki lokalizacji projekty możemy wykorzystywać sprawdzone  schematy 
rozwiązań, obniżając cenę projektu i czas jego wykonania. Jednocześnie trzymając się 
tego samego systemu możemy etapować budowę i rozbudowywać obiekt w miarę 
zdobywania funduszy. Modularność rozwiązań dotyczy przy tym dwóch poziomów – 
system przewiduje wykorzystywanie ujednoliconych modułów konstrukcyjnych oraz 
funkcjonalnych.

MODUŁY KONSTRUKCYJNE
Podstawowym modułem konstrukcyjnym jest rama o szerokości 180cm i wysokości  
300cm. Element ten jest bazowy dla konstrukcji budynku – jest elementem nośnym, 
ale jednocześnie jest podstawowym elementem meblowym.
Podstawowy moduł w wersji wolnostojącej mieścić może dwustronny regał z książka-
mi (2 x 30cm). Jako element zewnętrznej ściany składać się może z pojedynczego re-
gału 30cm) i wybranego wypełnienia elewacyjnego (cegła, drewno, pustak, strawbale, 
bloczki gazobetonowe). Książki pełnią wtedy role dodatkowej izolacji. Ten sam moduł 
wypełniać może zestaw szyb – w wersji pojedynczej lub podwójnej z mini-szklarnią 
w przestrzeni pomiędzy szybami. Oprócz podstawowego regału z książkami w zesta-
wie proponowanych rozwiązań znalazły się także: szafki zamykane, schowki na krzesła, 
głośniki, wieszaki i inne elementy gabarytowe.
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ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

40 osób
szerokość: ok. 5 m
długość: ok. 6,5 m

wyposażenie powinno zakładać możliwie elastyczne 
wykorzystanie przestrzeni: 
prowadnice dla tła/kurtyny/kulisów
rury śr. 5 cm do mocowania oświetlenia, głośników, itp
40 krzeseł z miejscem do przechowywania
można stosować systemy sceny składanej (skrzyniowej)

STANOWISKA KOMPUTEROWE 

INDYWIDUALNE

40 osób
szerokość: ok. 5 m
długość: ok. 6,5 m

wyposażenie powinno zakładać możliwie elastyczne 
wykorzystanie przestrzeni: 
prowadnice dla tła/kurtyny/kulisów
rury śr. 5 cm do mocowania oświetlenia, głośników, itp
40 krzeseł z miejscem do przechowywania
można stosować systemy sceny składanej (skrzyniowej)

LAN-PARTY (ROZGRYWKA W 

GRY KOMPUTEROWE)

CZYTELNIA

MODUŁY FUNKCJONALNE 
System modułów przygotowany został nie tylko z myślą o wygodzie projektanta, ale 
przede wszystkim z troska o logikę i funkcjonalność przyjętych rozwiązań na etapie 
użytkowania obiektu. Wśród zaproponowanych modułów funkcjonalnych znalazły się:
• przedsionek i szatnia – w różnych wielkościach dostosowanych do liczby użyt-
kowników
• lada i punkt informacyjny ze stanowiskiem komputerowym dla pracownika i 
możliwością wzrokowego nadzoru całej przestrzeni biblioteki przy minimalnej liczbie 
pracowników
• trzon techniczny - pomieszczenia pracowników i pomieszczenie socjalne – z in-
dywidualnymi stanowiskami pracy, dostępem do dziennego światła i możliwością ci-
chej pracy
• toalety – zespoły toalet do powielenia w większych bibliotekach
• księgozbiór główny i księgozbiór podręczny - podstawowy magazyn książek z 
wykorzystaniem modularnych regałów w układach przyściennym, grzebieniowym i 
wariacjach
• zestawy stanowisk komputerowych – jako stanowiska indywidualne, zamyka-
ne moduły umożliwiające prowadzenie zajęć, układy elastyczne umożliwiające pracę i 
rozrywkę w zespołach
• czytelnia – podstawowa przestrzeń otwarta, wielofunkcyjna, do wykorzystania 
także przy innych działaniach
• przestrzeń aktywności – miejsce projekcji fi lmów, organizacji wystaw, występów 
i większych spotkań
• przestrzeń dla dzieci – od mini-kącika z dostosowanym do wzrostu regałem, po-
duszkami i dywanem,  przez miejsce spotkań z autorem, przestrzeń do głośnej lektury, 
po salę zabaw wyjściem na zewnątrz powiązaną z ogródkiem dydaktycznym
• sale warsztatowe – moduły opcjonalne – wydzielone  pomieszczenia do prowa-
dzenia spotkań, zebrań, lekcji – możliwy wynajem odpłatny (np. nauka języków, kursy 
komputerowe, kursy na prawo jazdy itp.)
• kafeteria – moduł opcjonalny -  samoobsługowa lada z ekspresem do kawy i kil-
ka stolików; możliwość uzupełnienia oferty o własne wypieki lub kanapki (dodatkowe 
możliwości ekonomiczne dla biblioteki)
• księgarnia – moduł opcjonalny – stoisko z książkami/ podręcznikami / artykuła-
mi szkolnymi lub punkt xero
• szklarnia/ogród zimowy – alternatywa dla roślin doniczkowych na regałach z 
książkami; moduł pełni funkcje buforu, dekoracyjną i dydaktyczną (możliwa uprawa 
gatunków rzadkich i eksperymentów ogrodniczych)
• herbarium – nawiązanie do bibliotek klasztornych – miejsce uprawy roślin lecz-
niczych
• ogród dydaktyczny dla dzieci – przestrzeń aktywności najmłodszych – grządki 
warzywne, kwiatowe, owocowe

PRZYKŁADY
Możliwości zastosowania opracowanego systemu widać na przykładach:

1. Niewielka biblioteka powierzchni ok. 250m2. Ze względu na ograniczoną prze-
strzeń zastosowana została duża elastyczność rozwiązań. W dużej wspólnej przestrze-
ni mogą być wydzielane mniejsze, dostosowane do konkretnych funkcji.

2. Przestrzenie o różnych funkcjach są wyraźniej wydzielone w formie, ale zachowana 
jest możliwość otwierania ich lub domykania. W tym rozwiązaniu poszczególne część 
biblioteki mogą działać niezależnie (np. wynajęte komercyjnie) bez zakłócania pracy 
biblioteki.

3. Rozbudowa istniejącego budynku, w którym pozostawione zostały pomieszczenia 
personelu oraz węzły sanitarne. W nowej części rozbudowany program społeczno-kul-
turalny.
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