Budżet obywatelski na rok 2020,
Projekt: Rewitalizacja wnętrza wraz z utworzeniem
przestrzeni dla młodzieży w Bibliotece nr XXXIII

Plan prac i zakupów
1. Montaż okien antywłamaniowych oraz usunięcie krat i starych verticali
(pow. Okien to ok. 27 m2)
a. Środkowe okna powinny mieć zamontowane przeniesienie napędu otwierania
2. Utworzenie przestrzeni dla młodzieży
a. Zakup trzyosobowej kanapy:
• Z łatwym do zdejmowania i prania pokrowcem
• Szerokość min 1,5 m, max 1,8 m
• Pokrowiec granatowy, współgrający z kolorem akcentu na ścianach
b. Lampa stojąca, biała, ew. srebrna
c. Przedłużacz
d. Podłogowa maskownica, aby zabezpieczyć kable przedłużacza oraz lampy
e. 2 pufy typu bean bag (ciemnoniebieskie lub granatowe)
f. 2 x podstawka pod laptop na kolana
g. Mały, granatowy dywan
3. Odświeżenie bawialni
a. Wymiana wykładziny na niebieską (współgrającą z kolorem ścian), antypoślizgową, ze
wzorem typu "ulica" (ilustrujące zdjęcie w załączniku nr 2)
b. Zakup białych regałów z płyty wiórowej z okleiną drewnianą, z możliwością
regulowania wysokości półek:
• 2 x regał o wysokości 202 cm i szerokości 80 cm, głębokość 28 cm
• 2 x regał o wysokości 106 cm i szerokości 80 cm, głębokość 28 cm
c. Zakup czterech białych płyt HDF o wymiarach 100 x 80 cm, które będą służyć jako
podkładka do prac plastycznych (np. rysowania)
4. Ogólny remont sali
a. Malowanie ścian
• Dłuższe ściany na biało (ok. 83m2)
• Krótsze ściany na granatowo / szafirowo (ok. 46,5m2)
b. Cyklinowanie podłóg (powierzchnia ok. 7,5 x 7,7 m)
c. Wymiana wykładziny obok wejścia na granatową, współgrającą z nowym wyglądem
pomieszczenia
d. Przeniesienie włącznika zza drzwi do sali zabaw
e. Likwidacja nieużywanego przejścia do sąsiedniego pomieszczenia
5. Nadanie spójnego wyglądu stanowisku bibliotekarzy:
a. Zakup regałów na lektury (białych, z płyty wiórowej z okleiną drewnianą, z możliwością
regulowania wysokości półek)
• 6 regałów o szerokości 80 cm i wysokości 237 cm, głębokość 28 cm
• 2 regały o szerokości 80 cm i wysokości 206 cm, głębokość 28 cm
• 2 regały o szerokości 80 cm i wysokości 106 cm, głębokość 28 cm
b. Zakup płyty HDF o wymiarach 80 x 106 cm, która maskować będzie plecy szaf obok
wejścia
c. Zakup nowej lady bibliotecznej (recepcyjnej) o następujących cechach:
• Wysokość ok. 77 cm, niezabudowana od góry (tak, by możliwy był kontakt z
małymi czytelnikami)

•

Długość ok. 3m, tak, by mogły przy niej pracować dwie osoby (lada może być
złożona z segmentów)
• Kolor biały (ew. akcenty w kolorze granatowym)
• Dwa stanowiska do siedzenia, w tym jedno przystosowane do pracy na
komputerze (podwieszona półeczka, na której można umieścić komputer,
dziura na kable od monitora, myszki, itd.)
• Zasłonięta dolna część biurek (osłonięte nogi)
• Dwie wbudowane szafki na dokumenty z możliwością zamykania na klucz
• Preferowany materiał: drewno
d. Zakup dwóch wygodnych, ergonomicznych krzeseł biurowych
6. Dodatkowo:
a. Zabezpieczenie książek w czasie remontu: popakowanie ich w pudła kartonowe i
wyniesienie ich z sali

