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3. Opis techniczny
3.1. Dane ogólne
3.1.1. Przedmiot opracowania:
Zaprojektowanie aranżacji wnętrz pomieszczeń Przemyskiej Biblioteki Publicznej;
3.1.2. Inwestor:
Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego; 37-700 Przemyśl;
ul. J. słowackiego 15;
3.1.3. Zakres opracowania:
Projekt składa się z:
- Inwentaryzacji stanu istniejącego
- Aranżacja wnętrz Przemyskiej Biblioteki Publicznej w pomieszczeniach:
-sala nr.1 – czytelnia dla dorosłych
-sala nr.1/2
-sala nr.2 – sala komputerowa
-sala nr3 – holl z szatnią
3.1.4. Podstawa opracowania:
Ogłoszenie przetargu na: „zaprojektowanie i wyposażenie w sprzęt pomieszczeń czytelni dla dorosłych,
sali komputerowej i hollu z szatnią w nowym budynku przemyskiej biblioteki publicznej”;
3.1.5. Normy i przepisy:
Projekt opracowano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy bhp. Wyznaczone pomieszczenia /
stanowiska dostosowano do użytku dla osób niedowidzących / niepełnosprawnych.
3.2. Inwentaryzacja
3.2.1. Lokalizacja obiektu:
Obiekt usytuowany: 37-700 Przemyśl; ul. Grodzka 8;
3.2.2. Opis stanu istniejącego:
Budynek rewitalizowany, objęty ochroną konserwatorską, został adoptowany na potrzeby biblioteki z
dawnego Klubu Garnizonowego.
W pomieszczeniach zakończono wszystkie prace budowlane;
We wszystkich pomieszczeniach położono tynk oraz posadzki; zamontowano oświetlenie górne i boczne;
Zastosowane materiały oraz kolory przy wykończeniu:
-ścian: tynk biały
-drzwi: drewno; kolor ciemny orzech
-okien: drewno; kolor ciemny orzech
-parapetów: drewno; kolor ciemny orzech
3.2.4. Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa:
-sala nr.1 - 135,8 m2
-sala nr.1/2 - 66,54 m2
-sala nr.2 - 55,54 m2
-sala nr.3 - 54,15 m2
Wysokość pomieszczeń:
-sala nr.1 - h= 3,75 m
-sala nr.1/2 -h= 3,72 m
-sala nr.2 -h= 3,92 m
-sala nr.3 -h= 3,92 m
4.3. Założenia projektowe:
Naczelną ideą opracowanego projektu jest połączenie wydzielonych elementów budynku z przytulnym
stylem i charakterem mebli oraz materiałów wykończenia wnętrz. Połączenie to ma na celu wydobycie
urody zabytkowego budynku, a jednocześnie by całość stanowiła integralna formę, stosowną dla
powstającego budynku Publicznej Biblioteki w Przemyślu.
Projektowane wykończenie wnętrza opiera się na konsekwentnym utrzymaniu przytulnego charakteru
wystroju: 5

- biało / kremowe - kolorystyki ścian;
- brązowo / orzechowe – zabytkowa stolarka;
- złoty dąb – kolorystyka podłogi;
- miodowo / brązowe – kolorystyka mebli;
- okleina naturalna fornir / drewno – wykończenie mebli;
- orzech ciemny– kolor forniru do wykończenia mebli;
- cappuccino, krem, malinowy, czarny – kolorystyka tapicerki krzeseł, foteli, sofek;
- orzech włoski ciemny – drewniane wykończenie krzeseł;
- mosiądz patynowany – kolorystyka wykończenia elementów metalowych;
- złoto / białe złoto – kolorystyka drewnianych ram na lustra;
- białe złoto / białe szkło – lampki bankierskie stanowiskowe;
- satyna – kolorystyka lampki przy stanowisku rekreacyjnym;
- kremowe tworzywo/kamień – blat lady szatniowej;
- czekoladowy – tapicerka na wykończenie lady szatniowej;
- stal nierdzewna – przestrzenny globus w sali komputerowej;
- permanentny plexiglass – dekoracyjne przestrzenne sześciany w sali komputerowej;
- brązowe– żaluzje okienne
Wszystkie elementy dekoracyjne stanowią zawsze uzupełniające tło do wstawionych mebli.
Projekt wnętrza podkreśla urodę starego obiektu przez dopasowanie zabudowy meblowej do kształtu
ścian , oraz do krzyżowo żebrowej konstrukcji sufitu.
W projekcie wydzielono część sali na stanowiska rekreacyjne – gdzie w kameralnym zaciszu można
spokojnie poczytać. W obrębie tej strefy umiejscowiono regały na czasopisma.
Drewniane żaluzje okienne tworzą kameralny klimat. Promienie słoneczne wpadające do pomieszczenia
tworzą malownicze poświaty.
Integralna częścią projektu są oprawy oświetleniowe oraz żyrandole. Ich forma, kolorystyka oraz materiał
z którego je wykonano, w połączeniu z wykończeniem ścian, podłóg oraz mebli nadają wnętrzom
pożądany przez Projektanta charakter.
Cały projekt wykonano mając na uwadze objecie budynku ochroną konserwatorską, oraz fakt że został on
adoptowany na potrzeby biblioteki z dawnego budynku Klubu Garnizonowego. Szczególnie starano się
aby cała aranżacja była spójna oraz harmonijnie wpasowywała się w styl budowli (walory zabytkowe).
3.3.1. Układ funkcjonalno – użytkowy:
Wydzielone pomieszczenia w budynku pełnią funkcję biblioteki:
Układ funkcjonalny wnętrz:
-sala nr. 1 – czytelnia
-sala nr. 1/2 - ciąg komunikacyjny wraz z regałami czytelni
-sala nr. 2 – czytelnia komputerowa
-sala nr.3 – holl wejściowy oraz szatnia 6

4.3.2. Zestawienie wyposażenia: sala nr.1 - czytelnia dla dorosłych
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

nazwa
stolik czytelniczy
oświetlenie stanowiskowe
krzesło czytelnia
regał na książki; przy zabudowie
filarów; h=120
regał na książki; przy zabudowie
filarów; h=120
regał na książki;czasopisma; przy
zabudowie filarów; h=120
regał na książki;czasopisma; przy
zabudowie filarów; h=220
regał na książki;czasopisma;
zabudowa meblowa - regał tył
dopasowany do kształtu sciany
rozdzielacze działowe
drabina metalowa
regał na czasopisma
stanowisko rekreacyjne z siedziskiemsofka 1-osobowa
stanowisko rekreacyjne z siedziskiemsofka 2-osobowa
stanowisko rekreacyjne z siedziskiemstolik szklany
stanowisko rekreacyjne z siedziskiemlampa stojąca
stanowisko rekreacyjne z siedziskiemstolik na szachy
stanowisko rekreacyjne z siedziskiemszachy
wysoka donica na rośliny
roślina
ekspozytor szklany / kartotekówka
stanowisko do obsługi czytelni-lada
stanowisko do obsługi czytelni;
zabudowa meblowa - regał
dopasowany do kształtu ściany
krzesło dla pracownika czytelni
ekspozytor metalowy stojący
żaluzje okienne

ilość
32
32
32
9
6
4
4
1

50
1
6
2
2
2
2
1
1
4
6
2
1
1

1
1
6

