Poznań, 20 IV 2017 r.
Zgłoszenie projektu w ramach drugiej edycji konkursu na wydziałowy budżet dydaktyczny
„Dydaktyka najwyższej jakości”:

„Strefa relaksu w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. J. T. Pokrzywniaka”

Zespół pracowników Biblioteki WFPiK UAM zgłasza projekt: „Strefa relaksu w Bibliotece
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. J. T. Pokrzywniaka”.
Opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów
Kierując się potrzebami i komfortem użytkowników Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej: pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej

UAM, planujemy zaadaptować pomieszczenie znajdujące się na I piętrze

Biblioteki i stworzyć tam przestrzeń odpoczynku i relaksu. Celem projektu jest przede
wszystkim ulepszenie i uatrakcyjnienie czasu spędzanego w Bibliotece, co zaprocentuje
zwiększeniem jakości studiowania w Collegium Maius.
„Strefa relaksu” to specjalnie wyznaczone z przestrzeni bibliotecznej miejsce umożliwiające
krótki odpoczynek, miejsce spotkań, miejsce pozwalające czytelnikom poczuć się bardziej
swobodnie. Miejsce, które poprzez swoją aranżację zapewni komfortową przestrzeń do
odpoczynku. Pozwoli na chwilę relaksu, na oderwanie się od natłoku nauki, „zresetowanie”
umysłu i powrót do wytężonej pracy z nowymi siłami i świeżymi ideami. Pomieszczenie ma
inspirować do działania i pobudzać do kreatywnego myślenia poprzez wykorzystanie
intensywnych barw czy motywujących cytatów z klasyków literatury.
Odpoczynkowi mają służyć wygodne, wielobarwne, energetyczne siedziska (fotele stylowe,
foteliki klubowe, pufy worki), których świeże kolory wpisują się w kolorystkę wydziałowego
logo „Fredry 10”. Przyjazną atmosferę zapewni odpowiednie oświetlenie. Atrakcyjności
pomieszczeniu nadadzą rośliny doniczkowe wytwarzające tlen oraz pochłaniające
zanieczyszczenia powietrza (skrzydłokwiat, sansewieria, bluszcz pospolity). Całość
uzupełnieni „Tablica kreatywności”, na której będzie można pisać, rysować i prezentować
swoje pomysły.

Harmonogram działań
Termin realizacji: do końca semestru zimowego 2018/2019

Kosztorys

 MALOWANIE POMIESZCZENIA (81m²)
 FARBA BIAŁA, FARBA KOLOR, GŁADŹ MALARSKA
 SIEDZISKA
 fotele stylowe – 2 szt.
 fotele klubowe – 3 szt.
 pufy worki - 2 szt.
 PLAKATY z cytatami oprawione w ramy - 4 szt.
 FOTOOBRAZ NA PŁÓTNIE (100x150)
 STOLIKI KAWOWE – 4 szt.
 LAMPY PODŁOGOWE – 5 szt.
 OŚWIETLENIE HALOGENOWE - 1 szt.
 DONICE CERAMICZNE
 KWIATY DONICZKOWE
 FARBA DO TABLIC (czarna)

1270,00
100,00
4200,00

1180,00
300,00
450,00
250,00
40,00
300,00
120,00
90,00
_________

SUMA:

Osoba do kontaktu:
Józef Malinowski, kierownik Biblioteki WFPiK im. J. T.Pokrzywniaka UAM,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
T:+48 61 829 46 88, T:+48 669 405 676, E:jozefm@amu.edu.pl.

8300,00

