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Gdynia, 3 sierpnia 2017 roku 

 

LAUDACJA 

 

 

Komisja w składzie: 

1. Karin Moder – Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni 

2. Maja Wagner – Przewodnicza Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni  

3. Marek Jurowski – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Gdyni, przewodniczy Komisji 

4. Paweł Radziszewski – kierownik Działu Współpracy i Promocji Literatury Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gdyni 

5. Darek Rybacki – kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Gdyni 

6. Maria Ćwik – kierownik Działu Administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, sekretarz 

Komisji bez prawa głosu 

na posiedzeniu, które odbyło się dnia 3 sierpnia 2017 roku, oceniła nadesłane oferty 

dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 

w lokalu niemieszkalnym U2 w budynku przy ul. Władysława IV 7-15 w Gdyni w kryterium 

„Wartość estetyczna i funkcjonalna”. 

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 12 lipca 2017 roku wpłynęły trzy 

propozycje: 

Nr 

oferty  
Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy 

Nadany symbol do 

przekazania 

obradowania Komisji 

1 

"ARSA" Bomerski i Partnerzy 

Architektoniczne Studio Autorskie sp. p. 

ul. Sobieskiego 60, 80-216 Gdańsk 

U2_X 

2 

Trop Design Sp.z o.o. 

ul. Dymińska 10a lok. 14 

01-519 Warszawa 

  

U2_Y 

3 

Studio 2 

Agnieszka Skrzyńska – Elert 

ul. B. Chrobrego 38A/51 

80-423 Gdańsk 

 

U2_Z 

 

 

Z nadesłanych ofert, Komisja wybrała propozycję oznaczoną symbolem U2_Y, uznając ją za 

propozycje, która:  

1. Najbardziej odpowiada koncepcji placówki – Biblioteki Inspiracji, przeznaczonej dla 

ambitnych tzw. „młodych dorosłych” osób w wieku 25-40 lat, które albo szukają celu 

zawodowego (w przypadku młodszej grupy) lub osiągnęły stabilizację i chcą nadać 

swojemu życiu głębszy sens (w przypadku starszych), której celem jest ukierunkowanie tych 

poszukiwań poprzez oferowanie czytelnikom odpowiedniej literatury oraz tworzenie 

ambitnej oferty kulturalno-społecznej. 
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Zdecydowanie w ofercie U2_Y widać przemyślane rozwiązania oraz zrozumienie koncepcji 

i tematu.  

W przedstawionej propozycji znalazły się tak ważne dla projektu elementy, jak: 

 otwarte i zapraszające wejście główne do Biblioteki  

 brak typowej dla bibliotek lady bibliotecznej oraz wrzutnia w dogodnym dla 

potencjalnych użytkowników miejscu (co pozwala ograniczyć kontakt czytelnik-

bibliotekarz),  

 kawiarnia przy wejściu zachęcająca do odwiedzenia placówki i dodatkowo 

przyciągająca użytkowników 

 dobrze rozplanowane miejsca pracy dla 2-3 osób (w różnych miejscach i w innych 

aranżacjach) 

 amfiteatr, który może być atrakcją samą w sobie, jak również dodatkowo miejscem  

z którego można obserwować, np. spotkania autorskie i odczyty.  

 miejsca odosobnienia (w propozycji nazwane „jaskiniami”), zapewniające maksimum 

intymności dla użytkowników biblioteki.  

 dość dobrze rozwiązany podział na strefy, przestrzenie do wykorzystania do różnorodnej 

i rozbudowanej oferty projektowanej placówki 

 zwrócenie uwagi na wybrane detale – rola oświetlenia (zróżnicowane lampy, 

zapewniające dobre światło, jak i tworzące nastrój), aranżacja z wykorzystaniem roślin 

 

Mankamentem ocenionej najwyżej propozycji wydaje się być natomiast zbyt duża (wręcz 

przytłaczająca) liczba regałów na książki, ograniczająca projektowaną placówkę do jej 

tradycyjnej roli i wprowadzająca zbyt labiryntowy układ całości pomieszczenia (co też może 

być atutem dającym więcej intymności użytkownikom oraz – co zostało podkreślone w 

propozycji – umożliwiające ekspozycję okładkową książek).  Zwrócono również uwagę na 

możliwość odbioru przestrzeni, w której nagromadzona została duża liczba „jaskiń”, jako 

klaustrofobicznej. 

 

2. W największym stopniu uwzględnia potrzeby zarówno użytkowników (dużo, różnych miejsc 

zapewniających intymność i możliwość pracy w małych grupach), jak i pracowników 

(miejsce do prac wewnętrznych, pokój socjalny, powierzchnie magazynowe rozlokowane 

w różnych miejscach dające łatwy dostęp do niezbędnych w codziennej pracy 

materiałów i mebli). Część pomieszczeń – dzięki wykorzystaniu mobilnego mebla 

modułowego – pozwala na dowolna aranżację przestrzeni umożliwiając organizację 

spotkań czy warsztatów.  

3. Efektownie, nawiązując do modernistycznej architektury Gdyni, przedstawia oznakowanie 

wejścia i samej Biblioteki. Interesującym pomysłem jest rozbudowany i wysunięty w stronę 

ulicy Starowiejskiej daszek, na którym można umieścić neon, citylilght albo zwykły szyld bez 

konieczności zbytniego ograniczania jego wielkości. Ponadto ten element propozycji 

został w sposób niezwykle przemyślany uzasadniony z podaniem konkretnych przykładów 

z Gdyni, uzasadniających rozwiązanie.  

Zaproponowane małe okna (obecne rozwiązanie w lokalu) z jednej strony są spójną  

z prezentowaną stylistyką, a z drugiej strony niepotrzebnie ograniczają widoczność 

wnętrza Biblioteki. 

4. Uwzględniła mebel modułowy, który ma być jednym z elementów identyfikujących 

gdyńskie biblioteki. Mebel modułowy wykorzystano do umeblowania części pomieszczeń, 
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umożliwiając tym samym ich dowolną aranżację, pozwalającą na dostosowanie 

powierzchni do zmieniającej się oferty biblioteki. Wydaje się jednak, że wykorzystanie 

mebla modułowego jest przesadzone (jest go zbyt dużo), co daje efekt ciężkości i może 

okazać się w konsekwencji kłopotliwe z ich składowaniem (gdy zajdzie potrzeba większej 

przestrzeni, np. na spotkania).   

 

 

 


