
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

Koncepcja filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, przy ul. 

Władysława IV 7-15 w Gdyni 

 

Dane ogólne: 

1. Filia ma powstać w budynku mieszkalnym, w lokalu użytkowym na parterze, na skrzyżowaniu 

ulic Władysława IV i Starowiejskiej w Gdyni; 

2. Zamawiający i właściciel lokalu: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 

3. Koncepcja: Darek Rybacki, Dział Komunikacji Zewnętrznej MBP w Gdyni 

4. Podsumowanie 

 

Ad. 2 

Mediateka Starowiejska/Biblioteka Inspiracji 

Biblioteka Inspiracji to miejsce przeznaczone dla ambitnych tzw. „młodych 

dorosłych”, milenialsów, 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).   

Celem Biblioteki Inspiracji jest ukierunkowanie tych poszukiwań poprzez oferowanie 

czytelnikom odpowiedniej literatury oraz tworzenie ambitnej oferty kulturalno-

społecznej. Placówka jest miejscem, w którym użytkownicy czują się komfortowo i 

modnie. 

W Polsce żyje obecnie 9 milionów tzw. „milenialsów”, co w przybliżeniu stanowi ok. 

25% całej populacji. Jest to grupa najbardziej produktywna, zaangażowana w 

kulturę i stabilna finansowo. 

*** 

Persona 1. Paulina F., fotografka, pianistka, menadżer ds. organizacji eventów, 32 

lata  

Biblioteka? Gdybym miała przyjść, szukałabym spotkań ze znanymi fotografami, ew. 

dobrych wystaw fotograficznych czołowych w tym środowisku nazwisk. Na literaturę 

mam mało czasu, ale chętnie wypożyczyłabym audiobooki, bo dużo jeżdżę 

samochodem. Obsługa w takiej bibliotece musiałaby być maksymalnie uproszczona 

i przyspieszona, a najlepiej zautomatyzowana – sama wiem, czego chcę. 

Persona 2. Arek S., prawnik, 27 lat  



Interesuję się modą męską, prawem, fotografią, animacją. Lubię czytać poradniki, 

np. dot. modnego ostatnio nurtu slow-life. Od biblioteki wymagałbym całkowitego 

oderwania się od standardów – zarówno jeśli chodzi o oferowaną literaturę, jak i 

obsługę.       

*** 

Zbiory w dużej mierze oparte są o literaturę faktu, w tym reportaże, biografie, 

wywiady czy publicystykę. W Bibliotece ogromną popularnością cieszy się segment 

poradnikowy, który uznawany jest za największy w Trójmieście. Biblioteka może 

pochwalić się także na bieżąco aktualizowanymi zbiorami specjalistycznymi (np. 

poradnikami dot. mody, mediów, marketingu, prawa czy grafiki komputerowej).  

Przykładowe pozycje (bestlendery): „Hygge. Duńska sztuka szczęścia”, „Duchowe życie zwierząt”, 

„Magia olewania”, „Naucz się żyć”, „Od oddechu, do oddechu – biografia Wojciecha Młynarskiego”, 

„Tu byłem. Tony Halik”, „Marketing”. 

Na miejscu posłuchać można nowości muzycznych: płyty „Spirit” Depeche Mode czy „Getaway” 

RHCP. Dostępne jest stanowisko z winylami. Ważną częścią zbiorów są audiobooki. 

*** 

Oferta kulturalna to przede wszystkim szeroko pojęte warsztaty. Zarówno kierowane 

do specjalistów, jak i amatorów. Dodatkowo ważnym elementem oferty kulturalnej 

są przemówienia motywacyjne, coachingowe, a także spotkania z podróżnikami, 

biznesmenami, politykami czy działaczami społecznymi.   

Najpopularniejsze wydarzenia 2020 roku: „Photoshop dla początkujących”, „Odnajdź siebie – mowa 

motywacyjna Łukasza Jakóbiaka”, „Warsztaty zdrowego odżywiania”, „Spotkanie z Janem Gehlem”. 

Ważnym składnikiem oferty kulturalnej Biblioteki są panele dyskusyjne ze specjalistami 

dotyczące bieżących problemów społecznych. Tu np. problem uchodźców, 

postrzeganie patriotyzmu czy funkcjonowanie mediów.  

W Mediatece uruchomione zostanie Laboratorium Wspomnień – Memory Lab – 

miejsce do archiwizacji prywatnych dokumentów: zdjęć, tekstów, filmów i nagrań 

dźwiękowych. 

*** 

Infrastruktura jest maksymalnie zautomatyzowana, niestandardowa. Nie ma jako 

takiej lady bibliotecznej. Książki można wypożyczać bez kontaktu z bibliotekarzem. 

Biblioteka dysponuje wrzutnią, dzięki której można oddawać książki o dowolnej 

godzinie.  

Całość stworzona została z myślą o najnowszych trendach user experience i w 

oparciu o badania grupy docelowej.  

Wewnątrz biblioteki znajdują się modnie urządzone sale, w tym: miejsca cichej pracy, 

stanowiska muzyczne, filmowe i inne. Biblioteka posiada przyjazną i rozległą 

przestrzeń do organizacji spotkań, warsztatów czy paneli dyskusyjnych. Pozostaje przy 



tym kameralna. Na miejscu można napić się dobrej kawy czy herbaty, podładować 

sprzęt elektroniczny za pomocą paneli fotowoltaicznych. 

Placówka nie oferuje stałych stanowisk komputerowych. Sprzęt jest całkowicie 

mobilny – są to tablety, laptopy, ultrabooki wypożyczane przez bibliotekarzy. Nie ma 

czytaków.  

Biblioteka Inspiracji zintegrowana jest z aplikacją „Szukaj Inspiracji”, która pozwala na szybkie 

odnajdywanie interesujących czytelnika zbiorów, dowiadywanie się o nowościach czy ułatwianie 

pracy. Czytelnicy mogą wprowadzać do aplikacji motywujące hasła – najlepsze z nich wyświetlają się 

wszystkim userom. 

Hitem Biblioteki Inspiracji są tzw. „łódki” – wygodne, kameralne boksy, w których czytelnik może 

„schować się” przed światem. Każda „łódka” ma niezależny system audio, który oferuje odsłuchiwanie 

wybranych odgłosów natury (deszcz, śnieg, wiatr, szum drzew itd.) podczas lektury książki, pracy lub po 

prostu relaksu. 

*** 

Biblioteka Inspiracji dysponuje strefą rodzic-dziecko, która skierowana jest dla 

najmłodszych. Jej celem jest umożliwienie swobodnego korzystania ze zbiorów 

młodym rodzicom przy jednoczesnym znalezieniu zajęcia dla pociech.  

Strefa nie koliduje z innymi punktami biblioteki. Nie przeszkadza innym użytkownikom. 

Skonstruowana jest w taki sposób, aby rodzic mógł obserwować dziecko, samemu 

komfortowo pracując lub czytając książkę.   

Strefa posiada niezależnego animatora, który organizuje czas wolny najmłodszym.  

*** 

Biblioteka Inspiracji jest uznawana za jeden z największych sukcesów Gdyni na polu 

organizacji kultury. Opisywana jest jako przykład w mediach lokalnych i 

ogólnopolskich. Budzi zainteresowanie branży. 

Jest wiodącą placówką całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. 

 

Ad.6  

a) Placówkę w centrum miasta odwiedza dziennie 160 osób; 

b) Filia funkcjonuje w trybie dwuzmianowym, z 3 osobową obsadą na jednej zmianie; 

c) Filia nie posiada lady rozumianej standardowo, książki można wypożyczyć bez kontaktu z 

bibliotekarzem, ale w filii powinno być minimum jedno stanowisko niestandardowe, 

„kawiarnianie”, gdzie Czytelnik może się np. zapisać do biblioteki;  

d) Filia posiada wrzutnię, jest w pełni zautomatyzowana,  

e) Filia nie oferuje stałych stanowisk -> dostępne są dla czytelnika laptopy, tablety; dodatkowo 

oferuje możliwość archiwizacji dokumentów – Memory Lab (z technologii analogowej na 

cyfrową),  



f) System nagłośnieniowy: jeden/ dwa panele sterujące, głośniki podwieszane w suficie, 

możliwość strefowego wyłączania 

g) System elektromagnetyczny (np. bramki)  

h) W przestrzeni Biblioteki muszą się znaleźć:  

- regały z książkami (ok 10 000 woluminów), audiobookami, płytami winylowymi;  

regały mobilne, stylistycznie nawiązujące do regałów z Biblioteki z Pasją (filia w budynku 

PPNT) 

- miejsce na potrzeby warsztatów: różnego typu szkolenia, spotkania motywacyjne (nie 

warsztaty plastyczne) -> jako niezbędne wyposażenie: flipcharty, stoły i krzesła z możliwością 

złożenia i szybkiego schowania  

- projektor i ekran do wyświetlania filmów oraz na potrzeby warsztatowe 

- strefa rodzic-dziecko nie kolidująca z innymi punktami filii 

- magazynek 

- miejsce do pracy dla bibliotekarza  

- pokój socjalny dla pracowników 

- toalety koedukacyjne (liczba właściwa w przeliczeniu na użytkowników) oraz dla osób 

niepełnosprawnych 

- mini-szatnia 

i) Odbiorca główny: ambitny młody dorosły. 

 


