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Nowoprojektowany budynek zlokalizowany na Gocławiu u zbiegu ulic Gen. A. E.

Fieldorfa „Nila” i J. Nowaka-Jeziorańskiego w swoich założeniach to Centrum

Edukacyjno-Kulturalne mieszczące Klub Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz

Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku. Utworzenie w nim

nowoczesnego BiblioCentrum, które łączyłoby bibliotekę publiczną i ośrodek

kulturalno-edukacyjny może stanowić połączenie nowoczesnej biblioteki

(„multimedialnej”) z centrum kultury, zawierające w sobie wszystko, co wiąże się

z szeroko pojętą sztuką – muzykę, słowo, obraz.



Tworząc BiblioCentrum pragniemy jak najbardziej zbliżyć się do oczekiwań wszystkim

grup mieszkańców Pragi-Południe, młodych rodziców, ich dzieci, seniorów, uczniów,

studentów, osób pragnących poszerzać swoje kwalifikacje i umiejętności,

a także szukających ciekawych ofert nieszablonowego i twórczego sposobu spędzania czasu

wolnego. BiblioCentrum będzie realizować swoje zadania poprzez:

BiblioCentrum

udostępnianie 
zbiorów

doradztw
o

udostępnianie 
informacji

organizowanie czasu wolnego 
użytkowników

organizowanie szkoleń i 
kursów

dostępność i wydłużony czas 
pracy

atrakcyjność dla różnych grup 
wiekowych

dogodny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych

działania czytelniczo-
animacyjne



Program planowanego przedsięwzięcia powinien wynikać z potrzeb i analizy aktualnego i planowanego stanu

zbiorów bibliotecznych, potrzeb wynikających z rozwoju technik informatycznych i nowych metod gromadzenia,

przetwarzania i udostępniania informacji oraz działań czytelniczo-animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zakłada się, że szacowana powierzchnia Biblioteki powinna wynosić około 800 m2.

Program przewiduje zespoły pomieszczeń podzielone na pięć stref:

I. Strefa dla dorosłych – wypożyczalnia beletrystyczna i naukowa dla dorosłych ze stanowiskami multimedialnymi i czytelnią 

czasopism, 

II. Strefa dla dzieci – biblioteka dla dzieci z kącikiem baśni i miejscem przeznaczonym do organizacji warsztatów i spotkań,

III. Strefa dla młodzieży – przestrzeń zarówno czytelniana jak i do działań animacyjnych, rozwiązana jako wielofunkcyjna, 

atrakcyjna wizualnie dla młodzieży,

IV. Biblioteka Wielokulturowa – Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych wraz z czytel-nią obcojęzyczną i przestrzenią 

przeznaczoną do organizacji konferencji, wystaw, wernisaży, ze stanowiskami multimedialnymi,

V. Pracownia komputerowa – przestrzeń przeznaczona do organizacji kursów i szkoleń 

z wykorzystaniem komputerów, dostępna dla czytelników



Księgozbiór dla dorosłych (w tym czasopisma) 80 m2

Księgozbiór podręczny 10 m2

Czytelnia czasopism 20 m2

Zbiory multimedialne 20 m2

10 wygodnych miejsc do lektury – fotele: 10 x 2 m2 20 m2

Miejsce do pracy własnej z 5 stanowiskami komputerowymi 10 m2

Stanowisko bibliotekarza 10 m2

Razem: 170 m2

Księgozbiór dziecięcy (w tym czasopisma) 60 m2

Strefa warsztatowa dla dzieci 30 m2

Stanowisko bibliotekarza 10 m2

Razem: 100. m2

Księgozbiór młodzieżowy i czasopisma wraz ze strefą czytelnianą 60 m2

Miejsce do nauki dla 10 osób: 10 x 1,5 m2 15 m2

8 wygodnych miejsc do lektury – fotele: 8 x 2 m2 16 m2

Stanowisko bibliotekarza 9 m2

Miejsce do pracy własnej z 5 stanowiskami komputerowymi 10 m2

Razem: 110. m2



Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych ze strefą czytelnianą 100 m2

Wypożyczalnia Multimediów 50 m2

Przestrzeń konferencyjno-wystawowa 50 m2

Miejsce do pracy własnej z 5 stanowiskami komputerowymi 10 m2

Stanowisko bibliotekarza 10 m2

Razem: 220 m2

Pracownia komputerowa wraz ze stanowiskiem bibliotekarza 50 m2

Razem: 50 m2

Sanitariaty (w tym dla dzieci i osób niepełnosprawnych) 20 m2

Sanitariat dla pracowników 5 m2

Razem: 25 m2

Dyrekcja 25 m2

Księgowość 25 m2

Kadry 25 m2

Administracja 15 m2

Magazyn administracyjny 30 m2

Pomieszczenia socjalne x 2 20 m2

Razem: 140 m2
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LOKALIZACJA BIBLIOTEKI: KAMIONEK, UL. LUBELSKA 30/32



Biblioteka zlokalizowana będzie w zrewitalizowanym
budynku, znajdującym się w poprzemysłowej części Pragi-
Południe, w sąsiedztwie dużego węzła komunikacyjnego,
jakim jest Dworzec Wschodni. Taka lokalizacja oznacza łatwy
dostęp do Biblioteki dla wszystkich zainteresowanych.



Zakłada się, że szacowana powierzchnia Biblioteki powinna wynosić nie mniej niż 365 m2.

Program przewiduje zespoły pomieszczeń podzielone na trzy strefy:

strefa dla dorosłych z kącikiem dla dzieci – dla dorosłych i dzieci (stanowiska multimedialne, 
czytelnia czasopism, z księgozbiorem dziecięcym i kącikiem baśni)

strefa dla młodzieży – przestrzeń zarówno czytelniana jak i do działań animacyjnych, 
rozwiązana jako wielofunkcyjna, atrakcyjna wizualnie dla młodzieży,

strefa wystawowa – przeznaczona do organizacji wystaw, galerii, wernisaży, ze stanowiskiem 
informacji kulturalnej BiPIK (Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej).



Planowane aktywności:

 zajęcia dla dzieci w grupach do 10 osób

 spotkania autorskie, konferencje do 50 osób

 zajęcia z multimediami, szkolenia, wideokonferencje do 10 osób

 nauka w małych grupach do 3 osób

 praca indywidualna 2 osoby

 wygodna lektura 4 osoby

 spotkania autorskie, wernisaże                                             50 osób







NOWA ARANŻACJA WNĘTRZA CZYTELNI NAUKOWEJ nr V 

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE 

M.ST. WARSZAWY, UL. MEISSNERA 5



Przearanżowanie Czytelni Naukowej nr V 
zakładało uzyskanie ponadczasowego charakteru wnętrza 
i jego wielofunkcyjności, bez utraty możliwości 
zapewnienia warunków cichej pracy. 
Celem jest m.in. zachęcenie studentów z Gocławia i okolic 
do korzystania z Czytelni. Podział na strefy funkcjonalne 
pozwoli na wykorzystanie jej w różny sposób.



- strefa czytelni prasy i czasopism oraz pracy przeznaczona także dla 
wydarzeń kulturalnych (poza godzinami pracy o charakterze 
„naukowym”), jako duża powierzchnia naprzeciwko wejścia, ze 
stolikami i krzesłami z możliwością różnej aranżacji

- strefa pracy i nauki w ustawieniu bardziej „formalnym”, przy jedno 
lub dwu-osobowych ośmiu stołach ustawionych parami w powiązaniu 
z księgozbiorem podręcznym. przy południowej ścianie bez okien; 
ustawienie stołów do pracy-nauki umożliwi wybór miejsca przez osoby 
prawo i lewo-ręczne (8-16 osób) a także pozwoli na swobodniejsze 
i bardziej wydajne dysponowanie miejscem;



- strefa cichej pracy grupowej (dla ok. max. 7 osób) w wyraźnie wydzielonym miejscu 

(„wykuszu”) przy oknie południowym, z ławą, stołem, krzesłami.

- stacjonarne stanowiska komputerowe, zaprojektowane ergonomicznie (z uniknięciem 

odblasku od okien; 2 osoby) w pobliżu stanowiska bibliotekarskiego;

- zespół obsługi czytelni (stanowisko bibliotekarskie) dla 2 osób, z dobrym dostępem do 

windy, z utrzymaniem widoczności całej przestrzeni

- dodatkowe regały przy wejściu

- strefa wejścia, z humanizującym akcentem w postaci starannie dobranej roślinności 



CZYTELNIA NAUKOWA NR V 
PRZED NOWĄ ARANŻACJĄ



CZYTELNIA NAUKOWA NR V 
PRACE ARANŻACYJNE



CZYTELNIA NAUKOWA NR V 
PRACE ARANŻACYJNE



CZYTELNIA NAUKOWA NR V 
PRACE ARANŻACYJNE



CZYTELNIA NAUKOWA NR V 
NOWA ARANŻACJA



CZYTELNIA NAUKOWA NR V 
NOWA ARANŻACJA



ODMIERZAMY CZAS DO OTWARCIA NOWYCH BIBLIOTEK


