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WSTĘP
Biblioteka Politechniki Łódzkiej postanowiła zmienić wnętrza swojego zabytkowego 

budynku. 9 października 2015 roku ogłoszono Konkurs „Biblioteka z wyobraźnią” na aran-
żację przestrzeni użytkowej na dwóch piętrach Biblioteki Głównej. Zaadresowano go do 
studentów studiów magisterskich Zakładu Projektowania Wnętrz w Instytucie Architektury  
i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Przedmiotem konkursu było wykonanie projektu zagospodarowania i aranżacji wnętrz 
na dwóch piętrach Biblioteki, a celem planowanych zmian była reorganizacja przestrze-
ni bibliotecznej w sposób jak najbardziej zachęcający użytkowników do korzystania z po-
mieszczeń, zasobów i usług oferowanych przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej. Projekty mia-
ły przewidywać realizację tradycyjnych funkcji biblioteki (magazynowania i udostępniania 
zbiorów i świadczenia usług), ale także dopuszczały nowe funkcje i usługi - jeśli byłyby one 
uzasadnione potrzebami użytkowników i nie stały w sprzeczności z rolą, którą Biblioteka  
Politechniki Łódzkiej spełnia w strukturze uczelni.

Patronat nad Konkursem objęli: Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki, Biu-
ro Architekta Miasta Łodzi, Łódzka Okręgowa Izba Architektów w Łodzi, Młodzi w Łodzi. 
Wydarzenie sponsorowały następujące firmy:  AGG Architekci Grupa Grabowsci Sp. z o.o., 
Tamizo Architects Group oraz Grupa Atlas Sp. z o.o.



KRÓTKA HISTORIA 
LOKALI BIBLIOTEKI
GŁÓWNEJ PŁ

O tak, pokoleniom bibliotekarzy Politechniki Łódzkiej przez prawie 60 lat nie mogło za-
braknąć wyobraźni, a może bardziej nadziei na gmach biblioteki akademickiej z prawdzi-
wego zdarzenia! Gmach, w którym gromadzone zbiory mogą być udostępniane czytelni-
kom w sposób przyjazny, w którym oferowane usługi mogą być realizowane na najwyższym 
poziomie. Nikt ze starszego pokolenia pracowników jednak nie przewidział, że rozwijająca 
się technologia informatyczna tak zdecydowanie wpłynie na działalność, wydawałoby się 
najbardziej tradycyjnej jednostki szkoły wyższej – biblioteki naukowej.

Biblioteka Politechniki  Łódzkiej powstała 22 października 1945 roku. Jest to symboliczna 
data powołania do życia przez senat Politechniki Łódzkiej Komisji Bibliotecznej, która pod 
przewodnictwem profesora Bolesława Konorskiego otrzymała zadanie utworzenia biblio-
teki uczelnianej. Pierwszą siedzibę książnica miała w dwóch pomieszczeniach o łącznej 
powierzchni 30 m2 na pl. Zwycięstwa 2. Lokal był oddalony od centrum szkoły, co stano-
wiło dla pracowników i studentów PŁ pewną niedogodność. Jednak okres tuż powojenny,  
pełen trudności życia codziennego sprawił, że nie odległość była największym problemem, 
a brak literatury do pracy naukowej i nauki.  Po 2 latach w 1947 r. zbiory zostały przeniesione 
do dziesięciokrotnie większego pomieszczenia na ul. Gdańską 155. Przez 5 pierwszych lat 
trwały intensywne prace organizacyjne (opracowano strukturę, regulaminy, zorganizowa-
no czytelnie,…) i prowadzono działania zmierzające do powiększenia zbiorów. W 1950 roku 
było ich 26 000, książek i czasopism. Po siedmiu latach w 1957 r. księgozbiór rozrósł się do  
65 000, a wielkość lokalu pozostała na tym samym poziomie. Dopiero dwa lata później  



w 1959 r. przydzielono bibliotece pomieszczenia (622 m2) na II piętrze  w nowym gmachu 
Wydziału Włókienniczego. Miały to być pomieszczenia tymczasowe, do czasu znalezienia 
docelowego lokalu. Prowizorka trwała ponad 40 lat. W ciągu tego czasu biblioteka otrzy-
mywała dodatkowe pomieszczenia magazynowe w innych budynkach PŁ, co wprawdzie 
ratowało sytuację lokalową ale jednocześnie przysparzało problemów organizacyjnych. 
Czwartą (obecną)  lokalizacją Biblioteki PŁ jest samodzielny budynek pofabryczny przy 
ul. Wólczańskiej 223 o powierzchni ponad 9 000 m2. Pięciokondygnacyjny obiekt, które-
go autorem jest architekt Szymon Nebelski, został wzniesiony ok. roku 1910 w surowej kon-
strukcji żelbetowej, wypełnionej cegłą, bez zbędnych detali architektonicznych. Od strony 
zachodniej przylega do niego późniejszy dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek  
o długości ok 40 m. W 1913 r. właściciele uzyskali zgodę władz na dobudowanie od strony 
wschodniej wieży, w której na wspornikach ulokowano zbiornik z wodą. Dziś, wieża całko-
wicie pozbawiona zakładanych funkcjonalności, stanowi interesujący element architek-
tury budynku. Budynek w całości pełnił funkcję magazynu dla pobliskiej fabryki wyrobów 
wełnianych o pełnym cyklu produkcyjnym. Należał do Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów 
Wełnianych Fryderyka Wilhelma Schweikerta. Polska historia niemieckiej rodziny Schwe-
ikertów sięga 1800 roku, kiedy z Wirtembergii przybył Johan Jakob Schwiekert i osiedlił się  
w Starowej Górze. Jego syn Fryderyk Wilhelm był sukiennikiem w Pabianicach, z czasem 
założył tkalnię na ul. Piotrkowskiej, a w końcu stał się znanym i bogatym fabrykantem łódzkim. 





Historia budynku i jego właścicieli jest wpisana w koleje I i II wojny światowej, kryzysów 
gospodarczych pierwszego trzydziestolecia dwudziestego wieku, wojennej i powojennej 
polityki. W końcu lat dwudziestych w dotychczasowym budynku składu materiałów przy 
ul. Wólczańskiej 223 rozpoczęto produkcję kaloszy, śniegowców i obuwia gumowego.  
Po wybuchu II wojny światowej Schweikertowie, zgodnie ze swoim pochodzeniem pod-
pisali volkslistę. Umożliwiło im to kontynuowanie działalności gospodarczej na terenie 
tzw. Kraju Warty, włączonym do III Rzeszy. Przez cały okres wojny fabryka prosperowała,  
a produkcja obuwia prawie w całości szła na potrzeby Wermachtu. W 1944 roku, rodzina  
w obliczu zbliżającej się klęski Niemiec, wyjechała na zachód. Dużą część parku maszyno-
wego fabryki zdołano wywieźć do Wiednia. Po wojnie budynek jako mienie poniemieckie 
został znacjonalizowany i w 1946 r. umieszczono w nim Łódzką Fabrykę Wyrobów Gumowych. 

Zakup budynku w końcu ubiegłego wieku przez władze Politechniki Łódzkiej był, mię-
dzy innymi, elementem prowadzonej od lat działalności rewitalizacyjnej obiektów zabytko-
wych. I choć fabryka nie widnieje ani w Wykazie zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
nieruchomości woj. Łódzkiego ani w Wykazie obiektów zabytkowych figurujących w woje-
wódzkiej ewidencji zabytków na dzień 25-11-2015, stanowi ciekawy element odnowionego 
starego  kompleksu pofabrycznego w kampusie B uczelni. W końcu lat 90 tych w Pracowni 
Architektonicznej ARTA w Łodzi rozpoczęto prace nad projektem adaptacji pomieszczeń 
na potrzeby biblioteki akademickiej.  

Biblioteka PŁ rozpoczęła działalność w nowych pomieszczeniach po wakacjach  
w 2002 r. W tym czasie była najnowocześniejszą biblioteką w Łodzi i jedną z kilku w kraju 
pod względem warunków lokalowych, wyposażenia, w tym w sprzęt komputerowy i zwią-
zanych z tym wszystkim nowych możliwości świadczenia usług. Przez całe 14 lat bibliote-
karze bacznie obserwowali zarówno trendy w nowoczesnym bibliotekarstwie jak i oczeki-
wania lokalnego środowiska użytkowników. Kilkakrotnie, wychodząc naprzeciw kierunkom 
rozwoju lub oczekiwaniom czytelników, przystosowywano pomieszczenia i usługi do no-
wych wymagań. Przytoczę tylko 2 przykłady takich działań. W 2011 r. otwarto, dotychczas 
zamknięte, magazyny zbiorów drukowanych aby czytelnik mógł samodzielnie przeglądać 
i wybierać potrzebną mu literaturę, bez konieczności korzystania z pomocy bibliotekarza 
(który bez względu na zmiany zawsze jest gotowy do niesienia pomocy). W 2007 r. utworzo-
no Galerię Biblio-Art., która zaanektowała pomieszczenia dawnego pokoju katalogowego 
na sale wystawiennicze. 7 lat później w 2014 r. przeprowadzono remont tych pomieszczeń, 
w wyniku którego wnętrza zyskały profesjonalny design. 

 Paradoksalnie, na początku istnienia Biblioteki PŁ, wtedy gdy powierzchnia liczona  
w metrach kwadratowych, niezbedna na zbiory drukowane była najbardziej potrzebna, był 
jej brak. Teraz, kiedy dominują zbiory elektroniczne, w dużej mierze dostępne on line, biblio-
teka ma przestrzeń 300 razy większą od pierwszego lokalu. W latach 50-tych problemem był 



brak przestrzeni na czytelnie i pracownie biblioteczne. Dziś mając piękne czytelnie, pokoje 
do pracy cichej i grupowej bibliotekarze zastanawiają się, jak inaczej zagospodarować 
te miejsca, bowiem niewielu jest chętnych do pracy na miejscu w bibliotekach. W latach 
70 i 80 tych ubiegłego wieku cierpieliśmy na chroniczny brak powierzchni magazynowych 
na zbiory drukowane. Dziś, te przestrzenie są magazynami starzejących się woluminów, do 
których coraz rzadziej zaglądają nawet bibliotekarze. Za „chwilę” wszystko będzie w sieci,  
a dostęp do źródeł nie będzie ograniczony lokalizacją zbiorów, regulaminami bibliotecz-
nymi, zakazami i nakazami.  Niewielu naukowców, zwłaszcza w naukach technicznych, 
będzie odczuwało potrzebę sięgnięcia po zakurzony wolumin. 

Czy tradycyjne słowo „biblioteka”, które dziś jeszcze kojarzy się m.in. z miejscem, zmieni 
znaczenie  na wirtualny „dostęp”? Czy czasownik „czytać” będzie bardziej znaczył „korzy-
stać”? Wydaje się, że to nie jest to samo! Signum temporis! 

Elżbieta Skubała
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Bibliografia:
1. „Historia zaklęta w kamieniu” - rys historyczny budynku Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej.

Autor: Maciej Przybyszewski http://cybra.p.lodz.pl/Content/1872/page100.html
2. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. Łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

http://www.wuoz.bip.lodz.pl/page/12,zabytki.html
3. Wykazów obiektów zabytkowych figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków na dzień 25-11-2015

http://www.wuoz.bip.lodz.pl/page/156,wykazow-obiektow-zabytkowych-figurujacych-w-wojewodzkiej-ewidencji-
zabytkow-na-dzien-25-11-2015.html

4. Czesława Garnysz: BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ: ponad 60 lat historii. Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź,  2009
http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=3526&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

5. Ryszard Bonisławski, Joanna Podolska: Górna i nie tylko... Bezpłatny dodatek do Gazety Wyborczej, październik 2007
http://bi.gazeta.pl/im/4/4636/m4636454.pdf



IDEA KONKURSU
Celem konkursu „Biblioteka z wyobraźnią” było nadanie nowego oblicza tradycyjnym 

wnętrzom Biblioteki oraz wprowadzenie nowych funkcji wskazanych przez uczestników 
konkursu. Organizatorzy liczyli na nowatorskie spojrzenie studentów Wydziału Budownictwa 
i Architektury i ciekawe rozwiązania, które przełożą się na wyższy komfort dla pracowników 
oraz użytkowników Biblioteki.

Konkursowe projekty obejmowały zaproponowanie nowych aranżacji na dwóch pię-
trach Biblioteki:

• na 1. piętrze Biblioteki - czyli przestrzeń przed Galerią Biblio-Art, bufet i jego otocze-
nie, wypożyczalnia i przestrzenie otwarte, 

• na 3. piętrze - obejmującym korytarz, Czytelnię Główną i Zbiorów Specjalnych oraz 
pokoje do pracy indywidualnej i grupowej.

Zmianom nie podlegały takie elementy jak słupy konstrukcyjne czy lokalizacja wypo-
życzalni i toalet. Oczekiwanie organizatorów skierowane było bardziej na oryginalne i funk-
cjonalne zmiany w zakresie kolorystyki wnętrz, lokalizacji ścian działowych i drzwi wewnętrz-
nych, systemu informacji wizualnej, a także mebli, podłóg oraz wykładzin. Przestrzeń objęta 
konkursem powinna przewidywać zarówno funkcje pracy cichej indywidualnej, jak i pracy 
grupowej oraz relaksu. Należało też przewidzieć „strefę malucha”, czyli przestrzeń przezna-
czoną funkcjonalnie dla użytkowników biblioteki z małymi dziećmi. Dopuszczano też aran-
żację przestrzeni z inną funkcjonalnością, wskazaną przez uczestników konkursu, np na kino 
lub przestrzeń multimedialną.





WRĘCZENIE NAGRÓD
Do konkursu ”Biblioteka z wyobraźnią” na projekt nowej aranżacji przestrzeni biblio-

tecznej I i III piętra  zostało zgłoszonych 29 prac. Komisja konkursowa, w siedmioosobowym 
składzie, na trzech kolejnych posiedzeniach, dokonała szczegółowej oceny projektów.  
Po gorących dyskusjach, w ostatnim etapie konkursu, pozostało siedem prac.

 Wszystkie siedem, uznano za szczególnie oryginalne, a zaproponowane rozwiązania, 
inspirujące do pozytywnych zmian w zakresie lepszego funkcjonowania biblioteki. We-
dług komisji konkursowej wybrane prace dobrze oddają charakter miejsca, choć są różnie  
interpretowane przez odbiorców. Część autorów w swoich projektach starała się wydobyć 
i wyeksponować strukturę i charakter zabytkowego budynku pofabrycznego, inni skupili się 
głównie na nowej, bardziej przyjaznej użytkownikowi aranżacji przestrzeni.

 Skład komisji konkursowej: 
1. mgr inż. Błażej Feret, dyrektor Biblioteki PŁ
2. mgr Elżbieta Skubała, zastępca dyrektora Biblioteki PŁ
3. prof. dr hab. Marek Janiak, Architekt m. Łodzi
4. mgr inż. Anna Grabowska, AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o.
5. mgr inż. Mateusz Stolarski, Tamizo Architects Mateusz Stolarski
6. dr Iwona Sójkowska, Biblioteka Politechniki Łódzkiej
7. mgr Barbara Balwicka, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Galeria Biblio-Art







Komisja nie była jednomyślna w kwestii wyboru dwóch najlepszych prac. Dlatego 
zgodnie podjęto decyzję o nieprzyznaniu głównych nagród, zastępując je siedmioma  
równorzędnymi wyróżnieniami.

 Oto nagrodzone prace (symbole) i ich autorzy:

MARZENIE HYDRAULIKA: Joanna Magierska, Agnieszka Gołębiowska, Małgorzata Dolińska

305203:  Paulina Jaklewicz, Elżbieta Janiszewska, Magdalena Grzegorczyk,

E10B1A: Wincenty Mackiewicz

217912: Aleksandra Pawłowska, Małgorzata Mikołajczyk, Karolina Wójcik

504910: Zofia Kazimierak, Oliwia Kijo, Mikołaj Zajączkowski

AKAP2016: Adam Potębski, Adam Kisiel

10191025: Karolina Szerszeń, Monika Malewicz, Patrycja Orszulak, Anna Osuch

Dodatkowo zostały przyznane nagrody specjalne, zapropownowane przez sponsorów 
i patronów konkursu:

• Nagrodę rzeczową Architekta Miasta otrzymała praca 10191025. autorstwa Karoliny
Szerszeń, Moniki Malewicz, patrycji Orszulak i Anny Osuch

• Staż zawodowy od firmy AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z 0.0. otrzymali auto-
rzy pracy 504910: Zofia Kazimierak, Oliwia Kijo i Mikołaj Zajączkowski

• Staż zawodowy od firmy Tamizo otrzymał Wincenty Mackiewicz za pracę ElOB1A
• Staż zawodowy od firmy ATLAS otrzymali autorzy pracy 217912: Aleksandra Pawłow-

ska, Małgorzata Mikołajczyk oraz Karolina Wójcik.
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Nazwa projektu:

8821
Autorki:

Anna Ochał 
Monika Maciołek
Mariia Popravka

Opis projektu:

Cel: zaprojektować najbardziej komfortowe warunki do pracy umysłowej.
Idea: Człowiek, jako część natury, stymulowany jest do rozwoju poprez odpowiednio 

dobrane naturalne kolory. W myśl zasad projektowaniaeklogicznego, wnętrze jest dobrze 
doświetlone i utrzymane w pastelowych kolorach. Pastelowe odcienie to barwy o szcze-
gólnych właściwościach. Powiększają optycznie przestrzeń, rozświetlają pomieszczenia, nie 
determinują charakter. Stwarzają optymalną przestrzeń dla funkcjonowania i rozwoju czło-
wieka. Bardzo dobrze działają na psychikę. Łagodzą obyczaje, napawają optymizmem i 
nadzieją. To kolory, które chętnie wybieramy i w towarzystwie których lubimy przebywać.

 Staraliśmy się połączyć minimalizm z komfortem i praktycznością eko designu.



8821



Przestrzeń rekreacyjna na I piętrze



I piętro - Wypożyczalnia



Czytelnia na III piętrze



Czytelnia na III piętrze



Nazwa projektu:

062020
Autorki:

Katarzyna Grabara
Daria Domagała
Justyna Szargan

Opis projektu:

Projekt powstał jako integralna część wnętrz Biblioteki Głównej. Bazuje on na pier-
wotnym oczyszczeniu rzutów do elementów najbardziej podstawowych, a jednocześnie  
najbardziej charakterystycznych i tworzących charakter tego miejsca - słupów czy klatki 
schodowej. Uczytelniło to elementy stałe, które stały się podstawą nowej kompozycji wnętrza. 

Obszar projektowy rozpatrujemy generalnie- w odniesieniu do całej Biblioteki. Nie kon-
tynuujemy jednak zastanego stylu w sensie dosłownym, a wykorzystując zastane środki  
wyrazu wysuwamy alternatywną propozycję. Przejmujemy powtarzający się kolor zielony 
w całym wnętrzu Biblioteki i aplikujemy go jako akcent kolorystyczny w naszym wnętrzu.  
Bazujemy na trzech głównych motywach: zieleni, czystych biało-czarnych płaszczyzn  
i drewna. 

Przy istniejącym układzie, nasuwającym zasadę funkcjonowania przestrzeni, w którym 
interesanci przychodzą na chwilę i w konkretnym celu, stawia na przełamanie konwencji- 
wprowadzenie kierunków  (płaszczyzn) zapraszających a jednocześnie blokujących, mają-
cych na celu zatrzymanie odbiorcy na dłużej. 

Sposób kształtowania wnętrza sugeruje jego sposób użytkowania. Wprowadzenie ja-
snych decyzji projektowych w postaci płaszczyzn wydziela poszczególne strefy. Strefy pra-
cy rozwiązane są wertykalnie, skłaniając do dyscypliny, miejsca odpoczynku horyzontalnie 
- pozwalają się wyciszyć. Wkraczając w daną strefę wiemy podświadomie, jak ją użytko-
wać. Nasze podejście do wnętrza: od sposobu rozwiązania rzutu, poprzez główne decyzje 
wnętrzarskie, aż po detal operują bardzo graficznym sposobem wyrazu, który kojarzy nam 
się z daną grupą odbiorców. 
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Przestrzeń rekreacyjna i kawiarnia na I piętrze



Galeria Biblio-Art



Czytelnia na III piętrze



Czytelnia na III piętrze



Nazwa projektu:

092126
Autorzy:

Anna Szeleszczyk
Stanisław Sibilski
Paweł Wódka

Opis projektu:

Koncepcja wnętrz trzeciego piętra opiera się na podwyższeniu poziomu posadzki,  
a następnie wycięciu w niej nisz podkreślonych dodatkowo obniżeniem sufitu i zróżni-
cowaną kolorystyką. Zabieg ten ma na celu wystrefowanie wnętrza przy jednoczesnym  
zachowaniu jego jednoprzestrzennego charakteru, znamiennego dla budynków pofa-
brycznych. Zaproponowana kompozycja kwadratów jest ściśle powiązana z układem 
wnętrz i ich funkcją. Bez stosowania pełnych przegród powstały przestrzenie do pracy  
indywidualnej i grupowej z dużymi, wygodnymi stołami, tablice do pisania, a także półki na 
książki i potrzebne przybory. Na trzecim piętrze znajduje się również kolorowe, wypełnione 
miękkimi poduszkami pomieszczenie dla dzieci, przeszklone, aby zapewnić ciągły nadzór 
nad maluchami. Ponadto, na tym poziomie znajduje się pokój prezentacji norm i doktora-
tów, a także przestrzeń wypoczynkowa z rzutnikiem multimedialnym. 

Zasada zastosowana na trzecim piętrze została odwrócona przy projektowaniu piętra 
pierwszego - przestrzenie są wyróżnione poprzez podwyższenia, a nie obniżenia w posadzce. 
Na tym poziomie zaproponowana została mała kawiarnia, miejsce dla gier planszowych, 
przestrzeń do pracy i rozrywki wyposażona w komputery, a także na nowo zaaranżowana 
przestrzeń wypożyczalni.

Projekt charakteryzują delikatne, pastelowe odcienie połączone z neutralną barwą 
drewna oraz jasnych tynków. Całość dopełniają ciemne akcenty elementów wyposa-
żenia: lamp, krzeseł, tablic. W orientacji po przestrzeniach obu pięter pomagają napisy  
informujące o przeznaczeniu fragmentu wnętrza czy wydzielonej strefy. Nie są to cechy 
obligatoryjne, mają one na celu jedynie wyjaśnienie, do czego dana przestrzeń nadaje się 
najlepiej, a ostatecznie to użytkownik decyduje, jaką aktywność i gdzie będzie wykonywać.

PROJEKT, KTÓRY OTRZYMAŁ  
NAJWIĘCEJ GŁOSÓW  

W GŁOSOWANIU  
INTERNAUTÓW
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I piętro - strefa odpoczynku



I piętro - miejsca do pracy



III piętro - czytelnia



III piętro - sala dokumentów



Nazwa projektu:

120305
Autorki:

Paulina Krych
Justyna Pabian

Opis projektu:

Główną koncepcją opracowanego projektu było stworzenie stref funkcjonalnych, któ-
re  uporządkowałyby przestrzeń.  Ideą spajającą dwa piętra biblioteki jest geometryczny 
wzór drzewa pojawiający się w posadzce i ażurowych ścianach. Na piętrze trzecim cen-
tralnie ulokowano strefę głośną z przylegającymi strefami cichymi pracy własnej i grupo-
wej, salą  multimedialną, ksero i miejscem dla matki z dzieckiem. W strefie głośnej zostały 
zaprojektowane ścianki działowe, które tworzą wertykalny pasowy układ, a jednocześnie 
separują miejsca pracy. Charakterystycznym elementem wnętrza są ażurowe białe ściany, 
które kontynuują podłużny rytm oraz okalają cały sektor głośny, tym samym doświetlając 
go.  Pod oknami od strony południowej, na całej długości ściany przewidziano siedzisko, 
drewnianą ławkę obitą miękką gąbką, dodatkowo przed nią umieszczono mobilne stoliki  
z krzesłami.  Od wschodu ulokowano przestrzeń dla uczących się matek z dziećmi. Znaj-
dują się tam stoliki do pracy, ścianka do zabawy, huśtawki, domek i tablicowa ściana do 
rysowania dla dzieci.  Po drugiej stronie w sali multimedialnej przewidziano poziomowe sie-
dzisko oraz duży ekran umożliwiający prowadzenie prezentacji,  a także oglądanie filmów.

Pierwsze piętro składa się z trzech stref; ekspozycji malarstwa, rzeźby oraz bufetu. Część 
bufetowa została przeniesiona w głąb piętra, tak aby w strefie wejściowej znalazła się ga-
leria prowadząca do wypożyczalni książek. Integralną częścią projektu są oprawy oświe-
tleniowe oraz meble widoczne na wizualizacjach. Ich forma, kolorystyka oraz materiał  
z którego je wykonano, w połączeniu z wykończeniem ścian i podłóg, nadają wnętrzom 
pożądany przez Projektantki charakter.
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Nazwa projektu:

125590
Autorki:

Aleksandra Kalmus
Martyna Stańczyk
Alyona Shpakova

Opis projektu:

„W życia wędrówce, na połowie czasu, Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, W głębi 
ciemnego znalazłem się lasu”. W bibliotece, jak i w lesie Boskiej Komedii Dantego, student 
rozpoczyna swą wędrówkę ku poznaniu, zdobyciu wiedzy i budowaniu kanonu wartości. 
Las, tak jak książki, pobudza naszą wyobraźnię, jest wszechobecny w kulturze, zatem pro-
ponujemy przenieść go do miejsca jej konsumpcji – do biblioteki.

Tworzymy atmosferę magicznego lasu pod gwieździstym niebem, jednocześnie zacho-
wując maksymalną przejrzystość stref funkcjonalnych. Centralnym założeniem projektu jest 
zespół wysokich stołów w formie pni, symbolizujących czerpanie sił witalnych z korzeni (czy-
li znajdującego się pod nami księgozbioru). Stoły są przeznaczone do pracy na stojąco:  
możemy tu przygotować książkę do zeskanowania, spiąć wydrukowane materiały,  
powkładać kserówki do teczki. Blisko stołów znajduje się ogólnodostępna strefa z drukar-
kami i skanerami oraz stanowisko informacji, dzięki czemu, pracownicy biblioteki mogą  
w każdej chwili służyć pomocą.

Umberto Eco przedstawił wizję biblioteki naszych czasów na wzór wielkopowierzchnio-
wej księgarni w centrum handlowym. Zgodnie z jego słowami proponujemy przemieszanie 
półek z książkami z różnorodnymi miejscami do siedzenia: przy biurkach, w lożach, na mięk-
kich pufach, oraz w klateczkach w których można się schować przed całym światem. Pod-
kreślając fabryczność obiektu, pozostawiamy czytelnię jako otwartą przestrzeń, a jedynymi 
podziałami są delikatne ażurowe parawany zapewniające komfortową intymność.



125590



Czytelnia, punkt informacyjny



Kawiarnia na I piętrze



Czytelnia, stoły do pracy



Czytelnia, strefa relaksu



Nazwa projektu:

152721
Autorki:

Agnieszka Kozimińska 
Bogusława Kowalczyk
Monika Woziwoda
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Nazwa projektu:

217912
Autorki:

Aleksandra Pawłowska
Małgorzata Mikołajczyk
Karolina Wójcik

Opis projektu:

Naszym nadrzędnym celem było stworzenie przestrzeni umożliwiającej integrację stu-
dentów i pracowników wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej. Chciałyśmy stworzyć 
uniwersalny, estetyczny język, który będzie wyrażony prostym i logicznym stylem podkre-
ślającym konstrukcję i funkcjonalność. Dlatego w naszej inspiracji sięgnęłyśmy do obrazów 
Pieta Mondriana. 

W naszym projekcie kolory występujące w przestrzeni odpowiadają poszczególnym 
funkcjom. Na pierwszym piętrze kolor biały odpowiada funkcji wystawienniczej. To tutaj 
będą mogli prezentować efekty swojej pracy studenci i pracownicy. Dwie sale galerii  
w zależności od potrzeb mogą być dowolnie aranżowane dzięki rozkładanym ścianom  
i przesuwnym, różnej wielkości postumentom. Na tej kondygnacji znajduje się również bufet, 
którego zaplecze i lada oznaczone są kolorem czerwonym zaś sala konsumpcyjna kolorem 
niebieskim. W przestrzeni żółtej będą znajdowały się stanowiska wypożyczalni międzyuczel-
nianej.

Trzecie piętro podzieliłyśmy na dwie strefy: cichą i półgłośną. Strefa cicha oznaczona 
jest kolorem niebieskim. W niej znajduje się czytelnia z ogólnodostępnym zbiorem książek, 
stanowiska komputerowe oraz pokoje do pracy indywidualnej. Na strefę półgłośną składa-
ją się trzy kolory: biały żółty i czerwony. Największą z nich - przestrzeń biała służy do pracy 
grupowej. W części tej ustawione są podłużne stoły, drukarka 3d oraz kanapy wypoczyn-
kowe. W centralnym miejscu umieściłyśmy małą salę zabaw dla dzieci wraz z informa-
cją ogólną. Przestrzeń tą oznaczyłyśmy żółtym kolorem. Czerwona przestrzeń to dwie sale  
audiowizualne.

PROJEKT WYRÓŻNIONY 
PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

NAGRODZONY STAŻEM  
ZAWODOWYM PRZEZ FIRMĘ
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Nazwa projektu:

279518
Autorzy:

Olga Chrzanowska
Jakub Pawłowski
Zuzanna Miedzianowska
Sylwia Kręgiel

Opis projektu:

Główną ideą projektu było wydobycie istniejącego potencjału budynku – żelbetowej 
konstrukcji słupów i stropów oraz zbudowanie dialogu pomiędzy historyczną tkanką i nowo-
czesnym wykończeniem. Do wnętrza wprowadzono modułowe płyty z betonu architekto-
nicznego, cegłę oraz szkło, o proporcjach i usytuowaniu wyróżniającym nowoprojektowa-
ne sale.

Na pierwszym piętrze budynku zaprojektowano wielofunkcyjny hol z miejscami do sie-
dzenia, z którego dostępne są dwie przestronne galerie wystawowe stanowiące wejście 
do zbiorów bibliotecznych.  Hol ma charakter reprezentacyjny, znajduje się w nim punkt 
informacyjny i mała kawiarnia. Dwie galerie wystawowe przenikają się ze sobą nawzajem 
stanowiąc otwartą, zapraszającą przestrzeń.

Projekt aranżacji trzeciego piętra ukazuje dbałość o połączenie odmiennych potrzeb 
i stylistyki przestrzeni wspólnej oraz pomieszczeń do pracy grupowej i indywidualnej. Sala 
rekreacyjna zapewnia możliwość odpoczynku dla użytkowników z małymi dziećmi i łatwy 
dostęp do auli wykładowych. Otwarty strop pośrodku przestrzeni wspólnej umożliwia łatwe 
przejście do zbiorów bibliotecznych również na drugim piętrze. 

Meble i oświetlenie zaproponowane zostały w nowoczesnej stylistyce nawiązującej 
do industrialnego charakteru budynku, jednocześnie zapewniając wygodę i odpowiednie 
warunki do spokojnej rozmowy bądź lektury.
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Widok na schody w strefie relaksu i aulę wykładową na III piętrze



Galeria wystawowa na I piętrze



Strefa relaksu na III piętrze



Widok na sale cichej pracy i korytarz na III piętrze



Nazwa projektu:

300990
Autorzy:

Karina Mazur
Miłosz Majzner

Opis projektu:

Pomysłem na tę przestrzeń było przede wszystkim sprawienie tego, aby studenci czuli 
się w bibliotece bardziej swobodnie i aby swoim nowym wizerunkiem zachęcała ona do 
spędzania w niej wolnego czasu. Cel ten można by osiągnąć poprzez podzielnie tej prze-
strzeni na określone funkcją miejsca, które mogłyby poprzez tę funkcjonalność zachęcić 
studentów do przebywania w niej i dać im komfort do realizowania siebie i swoich zainte-
resowań oraz wymieniać się doświadczeniami naukowymi.

Przestrzeń podzielona jest na czytelnię zlokalizowaną na trzecim piętrze oraz galerię na 
piętrze pierwszym, w której jednocześnie znajduje się wypożyczalnia książek. Czytelnia jest 
strefą relaksu, w której umieszczone się pokoje do indywidualnej nauki, pokój konferencyjny 
i pokój kinowy oraz duża przestrzeń integracyjna. Całość piętra utrzymana jest w charak-
terze industrialnego „baru” z książkami, natomiast piętro pierwsze zachowało charakter 
artystycznej galerii. Głównym elementem wystroju są wiszące kanapy i huśtawki oraz pre-
zentowane obrazy.
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Nazwa projektu:

305203
Autorki:

Paulina Jaklewicz
Elżbieta Janiszewska
Magdalena Grzegorczyk

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu przekształceń wnętrz 1 i 3 piętra Biblioteki Głównej PŁ 
było dostosowanie ich do aktualnych potrzeb studentów, które zmieniły się na przestrzeni 
ostatnich lat, zgodnie   z nowoczesnym spojrzeniem na kształtowanie formy i architektury. 
Motywem przewodnim jest wstęga, która wprowadza i zaprasza do poszczególnych prze-
strzeni bibliotecznych. Powtarza się ona na obu projektowanych kondygnacjach budując 
architekturę wnętrz, tworząc fragmenty wyposażenia i oplatając elementy konstrukcyjne.

Na 1 piętrze została przewidziana reorganizacja baru wraz z zapleczem. Strefa wypo-
życzalni została pomniejszona na rzecz nowych samoobsługowych stanowisk komputero-
wych służących do wyszukiwania zbiorów. Zupełnie nową funkcją jest „kącik gier”, który 
wychodzi naprzeciw powracającej modzie na gry planszowe. Istniejąca przestrzeń Biblio-
-Art została płynnie włączona w strefę wypożyczeń co skłania do jej częstego użytkowa-
nia, także poprzez zwiększenie miejsc do siedzenia.

Czytelnia na 3 piętrze została podzielona na dwie główne strefy.  Strefa „cicha” zosta-
ła oddzielona od strefy „głośnej” za pomocą półprzezroczystych paneli. Wewnątrz strefy 
umieszczono duże stoły do pracy grupowej, część z nich wyposażono w stanowiska kom-
puterowe. Przestrzeń strefy „cichej” może być dowolnie kształtowana zależnie od potrzeb, 
dzięki zastosowaniu przesuwnych ścianek. Dodatkowo przewidziano 5 zamkniętych po-
mieszczeń do pracy indywidualnej. Strefa „głośna” w opozycji do strefy „cichej” oferuje 
bardziej swobodną atmosferę spędzania czasu wolnego. Przestrzeń została wyposażona  
w różnego typu meble począwszy od wygodnych kanap i foteli, przez huśtawki i „domki” 
do pracy w grupie, co generuje pozytywną atmosferę kreatywnego spędzania czasu. 

PROJEKT WYRÓŻNIONY 
PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ



305203



Strefa wypożyczeń na 1. piętrze



Czytelnia na 3. piętrze - widok od strony wejścia



Strefa relaksu dla studentów



Korytarz prowadzący do czytelni na 3. piętrze - dodatkowe miejsce rekreacji



Nazwa projektu:

504910
Autorzy:

Zofia Kazimierak
Oliwia Kijo
Mikołaj Zajączkowski

Opis projektu:

Łódź to kolebka modernistów, na których czele stał Władysław Strzemiński. To właśnie 
jego twórczość stała się główną inspiracją dla stworzenia projektu aranżacji wnętrz gma-
chu Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. W nawiązaniu do funkcji obiektu, jako wiodący 
element wyposażenia wnętrz, zostały wykorzystane litery zaczerpnięte z autorskiego alfa-
betu Władysława Strzemińskiego. Kolorystyka zastosowana we wnętrzach również nawią-
zuje do dziedzictwa kulturowego miasta. Niebieski, żółty oraz różowy to wariacja na temat 
barw widocznychw dziełach łódzkich artystów, np. Katarzyny Kobro. Zostały one również 
wykorzystane w nowym logo Łodzi. Ta relacja mogłaby przyczynić się do odbioru projektu 
jako wizytówki miasta.

Sercem założenia jest czytelnia, zlokalizowana na 3 piętrze. Strefa ta została wyodręb-
niona z przestrzeni kondygnacji za pomocą układu przegród pionowych oraz domknię-
ta podwieszanym sufitem, Wewnątrz strefy kluczową rolę odgrywa kolorystyka oraz meble 
wypoczynkowe stworzone na podstawie liter alfabetu Władysława Strzemińskiego. Mimo 
znaczącego wydzielenia przestrzennego strefy czytelni jest ona w sposób swobodny po-
wiązana komunikacyjnie z sąsiadującymi strefami pracy indywidualnej i pracy grupowej. 
Dodatkowo piętro to zostało wzbogacone o studio nagrań radia ŻAK oraz salę konferen-
cyjną przeznaczoną między innymi na próbne obrony studentów Politechniki Łódzkiej.

Na pierwszym piętrze została zlokalizowana strefa relaksu, której centralnym punktem 
jest kawiarnia. Otwarte przestrzenie zostały zaopatrzone w aneksy służące urozmaiceniu 
czasu wolnego studentów. Pozostawione zostały natomiast funkcje wypożyczalni oraz sali 
wystawowej.

PROJEKT WYRÓŻNIONY  
PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

NAGRODZONY STAŻEM  
ZAWODOWYM PRZEZ FIRMĘ



504910



Czytelnia na III piętrze



Strefa relaksu na I piętrze



Strefa pracy grupowej na III piętrze



Miejsca do pracy indywidualnej na III piętrze



Nazwa projektu:

532410
Autorzy:

Dorota Sachajko
Agnieszka Hilczer
Jakub Szczęsny
Patryk Karim

Opis projektu:

I piętro przeznaczono jako salę wystawową. Elementem towarzyszącym i przełamują-
cym monotonię białych ścian jest bar utrzymany w ciemnej kolorystyce. Swoją funkcją bar 
uzupełnia programy otwarć wystaw, na co dzień zaś funkcjonuje jako bufet. Niezagospo-
darowana dotąd przestrzeń  nad holem parteru o nieregularnym kształcie zostaje wcią-
gnięta do powierzchni użytkowej i staje się strefą konsumpcji, której szklane ściany osłono-
we mają otwierać się na zielony taras.

III piętro stanowi przestrzeń przyjazną studentom. W jej centrum znajduje się szklany 
„kubik” - zamykana sala seminaryjno-wykładowa, której struktura umożliwia prowadzenie 
zamkniętych  spotkań oraz zapewnia swoistą intymność, zachowując jednocześnie kontakt 
z otoczeniem. Podczas gdy w sali nie odbywają się wykłady, jest ona dostępna do użytku 
studentów. Kubikowi towarzyszą, niczym satelity, strefy do pracy własnej oraz przestrzenie 
odpoczynku. Idąc w głąb korytarzem natrafimy na salę relaksu wyposażoną w telewizor, 
kanapy, fotele, bilard oraz stoły do gier. Kolorystyka piętra jest odważna i nowoczesna, 
zgodnie z obowiązującymi trendami i potrzebami młodych ludzi.
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Nazwa projektu:

712330
Autorzy:

Kamila Szymczak
Joanna Tomczak
Małgorzata Wróbel
Marcin Tomaszewski

Opis projektu:

Współcześnie studencka codzienność jest przepełniona różnego rodzaju multime-
diami, tradycyjne książki ustępują miejsca ich elektronicznym odpowiednikom, a od-
wiedzanie biblioteki staje się przeżytkiem. Jako remedium na to zjawisko w koncepcji  
zaproponowano wprowadzenie nowych funkcjonalności – gastronomii i rozrywki, które 
przy zachowaniu tradycyjnej funkcji biblioteki uczynią ją także miejscem spotkań. Moty-
wem przewodnim koncepcji aranżacji wnętrz stanie się szachownica, której czarno-białe 
pola pojawią się na powierzchniach ścian i posadzek nadając im charakterystyczny rytm. 
Natomiast w pomieszczeniu czytelni szachownica przybierze formę planszy o powiększo-
nym formacie pozwalającej zagrać w ponadczasową królewską grę – szachy. Biało-czar-
ny wystrój wnętrz będzie wzbogacony o mocniejsze akcenty kolorystyczne, odpowiada-
jące poszczególnym strefom funkcjonalnym. Koncepcja zakłada również odsłonięcie  
i ukazanie we wnętrzu obecnie zabudowanych słupów i konstrukcji stropu, która nada 
całości industrialny i nowoczesny charakter. 

Koncepcja zakłada, że strefa „Biblio-Artu” stanie się integralną częścią wnętrza pierw-
szego piętra, co sprawi, że każdy odwiedzający „Jadłodajnię” lub strefę wypożyczalni, 
będzie miał okazję obcować ze sztuką i zapoznać się z najnowszymi pracami artystycz-
nymi. Projekt przewiduje także nadanie nowej funkcjonalności czytelni znajdującej się  
na trzecim piętrze budynku. Jej główna przestrzeń zostanie podzielona na strefę czytel-
ni, na strefę rozrywki, której integralnym punktem stanie się plansza szachownicy umiesz-
czona w posadzce oraz strefę pracy grupowej, zorganizowanej w specjalnie zaprojektowanych 
boksach.
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Nazwa projektu:

10191025
Autorki:

Karolina Szerszeń
Monika Malewicz
Patrycja Orszulak
Anna Osuch

Opis projektu:

Ideą projektu było wytworzenie przestrzeni, w których studenci mogliby swobodnie 
spędzać wolny czas. Z myślą o studentach, którzy najbardziej komfortowo czują się i pra-
cują we własnych domach wprowadzamy w przestrzeń trzeciego piętra biblioteki trzy 
mieszkania o różnej stylistyce. Dbając o domową atmosferę proponujemy w każdym  
z nich tradycyjny układ pomieszczeń (kuchnia, salon, pokoje). W przestrzeni między miesz-
kaniami zachowujemy funkcje biblioteczną.  

Pierwsze piętro stanowi zapowiedź różnorodności w aranżacji mieszkań. Pojawiają się 
strefy o charakterze nowoczesnym, PRL-u oraz klasycyzującym.

PROJEKT WYRÓŻNIONY 
PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

OTRZYMAŁ NAGRODĘ 
OD ARCHITEKTA MIASTA
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Nazwa projektu:

AKAP2016
Autorzy:

Adam Potębski
Adam Kisiel

Opis projektu:

Celem naszego projektu na aranżację dwóch pięter biblioteki PŁ jest stworzenie no-
woczesnej, przyjaznej dla studenta przestrzeni, do której będzie chciał regularnie powra-
cać w celach edukacyjnych i przy okazji towarzyskich.  W związku z tym zaproponowa-
liśmy szereg nowych rozwiązań dla każdego z opracowywanych pięter. Zaczynając od 
pierwszego, postanowiliśmy powiększyć istniejącą przestrzeń  wystawową “biblio-art”,  
i wydzielić w niej wyraźną strefę wzdłuż okien przeznaczoną na naukę. W pasie tym znaj-
dują się biurka wyposażone w sprzęt multimedialny. po przeciwnej stronie budynku zosta-
ła zachowana, częściowo pomniejszona wypożyczalnia studencka. Pozostała przestrzeń 
została przeznaczona na pomieszczenie do odpoczynku, po lub w trakcie ciężkiej pracy 
intelektualnej, mieszczące w sobie innowacyjne kapsuły relaksacyjne. 

      Na piętrze trzecim, już od wejścia do holu, prowadzi nas w głąb odznaczający 
się kolorem kształt na posadzce i ścianie, niemal wbijający się w następne pomieszcze-
nia. Wewnątrz przestrzeń podzielona jest przez dynamiczne formy ścianek wykonanych 
z profili stalowych, wypełnionych poliwęglanowymi panelami o mlecznej barwie zapew-
niającej przepływ światła, fragmentami podświetlonych. Ścianki dzielą pomieszczenie na 
strefę cichą, oraz głośną, oraz na wiele “box-ów” do pracy indywidualnej i grupowej.  
po środku strefy cichej znajdującej się przy wejściu, umieszczony został duży “box” prze-
znaczony dla dzieci studentów (strefa malucha). w strefie głośnej znajdują się stanowiska 
multimedialne do pracy, oraz przestrzeń pozwalająca na dowolną aranżacje za pomocą 
dostępnych puf i wygodnych dostosowanych do nich stoliczków. na samym końcu kory-
tarza ulokowana została sala multimedialno-prezentacyjną.

PROJEKT WYRÓŻNIONY 
PRZEZ KOMISJĘ 
KONKURSOWĄ
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Autor:

Nazwa projektu:

E10B1A
Wincenty Mackiewicz

Opis projektu:

Punktem wyjścia dla projektu był dobór materiałów, które tworzyłyby atmosferę 
sprzyjającą nauce i wypoczynkowi, jednocześnie nie będące w sprzeczności z charakte-
rem miejsca. W koncepcji wykorzystano drewno - kojarzone z ciepłem, wygodą i naturą 
- ciemną, trawioną stal - wiążącą charakter zewnętrzny i wewnętrzny budynku i mleczne 
szkło, które zmiękcza światło tworząc znakomite warunki do lektury i nadając wnętrzom 
mistyczny charakter. 

Kolejnym krokiem było wyklarowanie i wzbogacenie funkcji pomieszczeń. W czytelni 
udało się to uzyskać, dzięki wprowadzeniu „rdzenia” mieszczącego w sobie stanowiska 
do pracy przy komputerze oraz sale do pracy grupowej. Strefę wzdłuż okien organizują 
drobne pomieszczenia, dające możliwość intymnej pracy indywidualnej  lub odpoczynku. 

Rozwiązania formalne, oparte zostały na rytmie i smukłości, by nie rozpraszać użyt-
kowników. Dominują uproszczone formy zapożyczone z architektury industrialnej. 

Istotnym elementem projektu jest też zieleń zakomponowana w formie „zielonych 
ścian”, która ożywia pomieszczenie, poprawia jego mikroklimat i działa antydepresyjnie, 
zwłaszcza podczas długich zimowych wieczorów. 

PROJEKT WYRÓŻNIONY 
PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

NAGRODZONY TEŻ STAŻEM  
ZAWODOWYM PRZEZ FIRMĘ
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Nazwa projektu:

GGJS
Autorzy:

Jarosław Gzik
Marta Guga
Robert Judziński
Mateusz Szeląg

Opis projektu:

Ze względu na historyczną funkcję budynku, główny zamysł został oparty o peojekt 
wnętrza, koresponującego z jego pierwotnym, fabrycznym wyglądem i zewnętrzem bu-
dynku. Priorytetem było nadanie  spójności wnętrzu w odniesieniu do jego pierwowzoru.

W naszym projekcie zostało to zrealizowane poprzez uwydatnienie konstrukcji żelbe-
towej, minimalizm, prostotę, surowość, powiązaną z użytymi surowcami: betonem polero-
wanym, elementami metalowymi, szkłem.

Część scian pokrywa metalowa, ażurowa siatka, przypominająca strukturę plasta 
miodu. Przestrzeń czytelni została zaaranżowana jako przestrzeń otwarta, która zachowa-
ła charakter i klimat fabrycznego wnętrza. Przełamaniem tego są formy kubików, prze-
znaczone dla osób pełno- i niepoełnosprawnych, z miejscem do nauki, pozwalające na 
wyciszenie i skupienie w tak rozległej przestrzeni.

Sufit sali multimedialnej  oraz przestrzeni wystawienniczej na I piętrze aranżują podwie-
szane panele akustyczne, nawiązujące swoim kształtem do ażurowej siatki, pokrywającej 
ściany. Wszystkie działania miały na celu zinterpretowanie i wyeksponowanie dawnych 
cech wnętrza w nowej odsłonie.
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Nazwa projektu:

Giganci
Autorzy:

Anna Wróbel
Hubert Domienik
Ewa Gauze
Paweł Jodłowski

Opis projektu:

Czołową inspiracją projektu jest książka i jej układ na bibliotecznych półkach. W pro-
jekcie pragniemy przenieść studentów Politechniki do krainy baśni, przypomnieć błogie 
czasy dzieciństwa, pełne nietuzinkowych marzeń i niczym jak w „Alicji w Krainie Czarów”, 
proponujemy stworzenie książek „gigantów”. Uważamy, że oryginalne wielkie książki były-
by znakiem rozpoznawczym naszej Biblioteki i każdy chciałby je ujrzeć. Konstrukcję książek 
proponujemy oprzeć na metalowych ramach obłożonych stalową siatką perforowaną.  
Spod okrągłych perforacji układających się w kształt liści, przebijają się różnorodne fotota-
pety imitujące książkowe okładki w stylu XX wieku. Wielkie książkowe konstrukcje posiadają 
funkcję półek na wszelkie zbiory naukowe biblioteki. Dysponują także funkcją otwierania 
ich „okładek”, niczym prawdziwych książek, za którymi kryją się kolejne półki. 

Głównymi założeniami projektowymi było przyciągnięcie studentów do częstszego  
i funkcjonalnego korzystania z usług jakie świadczy Biblioteka oraz spójny i oryginalny wy-
gląd całości koncepcji. W projekcie na I piętrze zawarliśmy funkcje takie jak: przytulna 
kawiarenka z ladą barową oraz miejscami do siedzenia, wyodrębnione przestrzenie dla 
galerii sztuki płaskiej i przestrzennej. Zachowana została funkcja wypożyczalni, lecz nieco 
pomniejszona w stosunku do stanu aktualnego. III piętro natomiast posiada funkcję czytel-
ni, gdzie wyodrębnione zostały przestrzenie do nauki indywidualnej za przeszkloną kurtyną 
z przesuwnymi ściankami; przestrzenie do nauki grupowej; przestrzeń z ladą dla pań biblio-
tekarek; pokój dziecięcy do nauki i zabawy dla najmłodszych użytkowników; sala audio-
wizualna dla imprez naukowych, wykładów gościnnych, itp. z wyznaczonym miejscem na 
catering; sala komputerowa oraz łazienka przeznaczona dla matek z dziećmi. 
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Nazwa projektu:

KAWOPARA
Autorzy:

Joanna Witkowska
Olga Kozak
Joanna Przebora
Rafał Ancuta

Opis projektu:

Nowa aranżacja przy zachowaniu funkcji biblioteki przewiduje podział na strefy do 
prac grupowych, indywidualnych, cichych, głośnych, przestrzeń wystawienniczo - relak-
sacyjną, salę komputerową, drukarską, kreślarską, bawialnię, gralnię i bar.

Trzonem projektu są transparente boksy będące przestrzenią wystawową na pierw-
szym piętrze i bawialnią na trzecim, gdyż są to miejsca wymagające szczególnej obser-
wacji. Dodatek roślinności (żywej i grafik) wycisza a ściany tablicowe pobudzają kreatyw-
ność.

Stawiamy na neutralną kolorystykę surowych materiałów (beton, stal, szkło, cegła) 
przełamaną ciepłym drewnem w części centralnej. Proponowana koncepcja jest po-
nadczasowa. Pozwala na wydobycie kluczowych akcentów, takich jak logo Politechniki.
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Nazwa projektu:

LS16AS
Autorki:

Łucja Swat
Anna Śliwkiewicz
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Nazwa projektu:

M1E2A3M4 
Autorki:

Emilia Dyguda
Monika Jaworska
Monika Chudzik
Anna Fagasiewicz

Opis projektu:

Myślą przewodnią projektu jest połączenie trzech kolorów: żółtego, pomarańczo-
wego, czerwonego. Kolory te są zastosowane jako podkreślenie całych stref funkcjonal-
nych bądź jako akcenty kolorystyczne w detalu. Innymi elementami charakteryzującymi  
poszczególne strefy są piktogramy. W projekcie powtarza się motyw linii łamanej pod ką-
tem prostym. Wykorzystany jest on do kształtowania elementów wyposażenia. Dodatko-
wym akcentem są elementy nawiązujące do funkcji biblioteki, pojawiające się w detalu.  
W bufecie oraz w obudowie schodów kręconych w czytelni zastosowano grzbiety książek, 
natomiast podświetlone i wytłoczone litery wykorzystano nad bufetem oraz w pasach 
nad stolikami. Ponadto, litery występują w formie adruku na przeszkleniach między stre-
fami na trzecim piętrze.

Przy wyjściu z klatki schodowej na pierwszym piętrze zlokalizowany jest bufet z prze-
strzenią konsumpcyjną, po przeciwnej stronie korytarza znajduje się trzecia strefa - kącik 
muzyczny z siedziskami i sprzętem audio. Druga część pierwszego piętra, w której mieści 
się galeria Biblio-art i część wypożyczalni, oddzielona jest przeszkleniem. W wypożyczalni 
wydzielone są stanowiska dla dwóch pracowników biblioteki oraz kilka stanowisk, umożli-
wiających czytanie czasopism w formie elektronicznej. W galerii zastosowano system ob-
racanych ścianek szklanych w kolorystyce nawiązującej do strefy. W sali głównej czytelni 
wydzielona jest część centralna, zawierająca trzy okrągłe regały na książki z siedziskami 
wewnątrz, każdy w innym kolorze przewodnim. Forma okręgu powtarza się na podwieszo-
nym suficie ponad regałami. Wzdłuż ścian z oknami usytuowane są indywidualne miejsca 
pracy, przysłonięte regałami na książki. Zapewnione jest stanowisko dla pracownika.
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I piętro - strefa wypożyczalni



I piętro - strefa konsumpcyjna



III piętro - strefa centralna czytelni



III piętro - boksy pracy indywidualnej



Autorki:

Nazwa projektu:

Marzenie 

Joanna Magierska
Agnieszka Gołębiowska
Małgorzata Dolińska

Opis projektu:

Głównym założeniem naszego projektu było przywrócenie bibliotece fabrycznego 
charakteru. Ważnym było dla nas podczas procesu projektowego, aby zachować ba-
lans pomiędzy industrialnym charakterem miejsca, a stworzeniem przyjaznej studentom 
przestrzeni zarówno do nauki jak i towarzyskich spotkań.

Połączyłyśmy strefę wystawową z kawiarnią, miejscem pracy grupowej, kącikiem dla 
najmłodszych oraz strefą pracy cichej i salą konferencyjno-multimedialną. 

Zdecydowałyśmy się na otwartą przestrzeń na obu piętrach, delikatnie rozdzieloną 
ażurowymi przedziałami z rur. Aby dopełnić efektu open space, usunęłyśmy podwiesza-
ny sufit, odsłaniając tym samym instalacje oraz konstrukcje stropu, który pomalowany na 
czarno tworzy jedynie cień splątanych rur i kabli, zdaje się być artystyczną formą. Całość 
dopełniają miedziane masywne żyrandole oraz industrialne żarówki na kablach licznie 
rozwieszone na rurach pod sufitem. Wszystko utrzymane jest w stonowanej kolorystyce, 
przeważają drewniane powierzchnie dla ocieplenia wnętrza oraz miedziane dodatki.  
W zestawieniu z betonowymi ścianami tworzy to spójną kompozycję. Całość dopełniają 
miedziane masywne żyrandole oraz industrialne żarówki na kablach licznie rozwieszone 
na rurach pod sufitem. 

PROJEKT WYRÓŻNIONY 
PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ
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Nazwa projektu:

MD2016ED
Autorki:

Monika Daroch
Ewa Drabczyńska

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu było podzielenie przestrzeni biblioteki  na „głośną” 
oraz „cichą”. Przestrzeń wymagająca wyciszenia została zamknięta w szklanych kubi-
kach. Powierzchnia która otacza zamkniętą strefę oznaczyłyśmy jako „głośna” i pełni 
funkcję czytelni w której można się zrelaksować. Posadzki na trzecim piętrze są pokryte 
wykładziną dywanową. Kolorystyka zmienia się w zależności od funkcji.

Kubiki przez swoje transparentne  ściany integrują się z otwartą przestrzenią. Każde 
szklane pomieszczenie jest inaczej zaaranżowane; kubiki o różnych funkcjach mają różne 
kolory ramy, posadzki i mebli. Wnętrze trzeciego piętra uzupełniają półki na książki które 
kolorem wpisują się stylistyką do otoczenia. Pierwsze piętro to przestrzeń wypożyczalni 
połączonej z biblio art dostępnej ze strefy kawiarni. Nawiązując do aranżacji trzeciego 
piętra słupy zostały pomalowane  w kolorach kubików co łączy piętra  w spójną całość.
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Nazwa projektu:

MSMP1316
Autorki:

Paulina Markowska-Chudzicka
Michalina Szymczak

Opis projektu:

Punktem wyjścia koncepcji architektonicznej było zaprojektowanie „KUBIKA” w cen-
tralnej części biblioteki, w którym mieści się funkcja pracy grupowej.  Wokół   znajdują  się:  
strefa  relaksu z fotelami i kanapami,  pomieszczenia do pracy indywidualnej – cichej, 
sala audiowizualna oraz fonoteka. W korytarzu zaaranżowałyśmy niewykorzystaną dotąd 
przestrzeń projektując wnęki. Na 1 piętrze przywróciłyśmy funkcje bufetu. Wypożyczalnia 
książek połączona została z Art. Inkubatorem. Przyjęłyśmy stonowaną kolorystykę – biel, 
szarość, grafit, uzupełnieniem są „zielone ściany” i drewno. 
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Nazwa projektu:

PICOBELLO
Autorzy:

Jakub Tomecki
Marcin Kamiński
Wojciech Wardecki
Artur Papierski

Opis projektu:

Ideą projektu jest wyeksponowanie wartości historycznej obiektu. Magazyn fabryki 
Schweikertów był jednym z pierwszych budynków w Europie, gdzie zastosowano żelazobe-
ton. Stropy, słupy i ściany odzyskają swój dawny wygląd i zostaną dodatkowo podkreślone 
laserunkowymi farbami w kolorze złota, żółci i zieleni. Zderzenie surowego, fabrycznego 
charakteru budynku z miękkością i przytulnością wnętrza wyposażenia biblioteki buduje 
silny kontrast. 

Z jednej strony elitarność i prestiż miejsca, gdzie mamy nagromadzone zasoby myśli 
ludzkiej, a z drugiej fabryczny charakter podkreślony przez oświetlenie i urządzenia tech-
niczne podwieszone do stropu. Świadomość, że mamy dostęp do czegoś bardzo cenne-
go implikuje zastosowanie dobrej jakości materiałów, naturalnego drewna, miękkich tka-
nin i obić. Taki wybór wpłynie na trwały i uniewersalny charakter wnętrza biblioteki. Dzięki 
strefom o różnym stopniu intymności, charakterze i zastosowaniu całej gamy wygodnych 
miejsc do siedzenia i pracy, każdy użytkownik znajdzie w niej swój kąt i swoją przestrzeń.

Punktem wyjścia jest założenie, że głównym elementem przyciągającym ludzi jest 
funkcjonalność budynku. Kolejnym powodem jest obecność innych osób i wynikająca  
z tego możliwość budowania relacji społecznych. Estetyka i forma, które najbardziej  
rzucają się w oczy, mają drugoplanowe znaczenie. 

Biorąc te kwestie pod uwagę, powstała starannie przemyślana przestrzeń, która  
charakteryzuje się dużym zagęszczeniem funkcji i swoją estetyką łączy surowy fabryczny 
charakter z wyjątkowością biblioteki. 
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Nazwa projektu:

PPMKSZ
Autorzy:

Maksym Kilańczyk
Paulina Pastuszka
Sebastian Zieliński

Opis projektu:

Projekt obejmuje aranżację wnętrz części pierwszego i trzeciego piętra Biblioteki 
Głównej Politechniki Łódzkiej.

Trzecie piętro jest przestrzenią podzieloną na strefy do pracy indywidualnej, grupo-
wej, cichej i głośnej, z wyznaczoną strefą relaksu, pomieszczeniem zabaw dla dzieci, salą 
projekcyjną, magazynem woluminów oraz pokojem do pracy technicznej wraz z możli-
wością drukowania – np. dla studentów architektury. Piętro to jest lasem wewnątrz budyn-
ku. Zgeometryzowane drzewa-słupy podtrzymują plątaninę gałęzi sufitu podwieszane-
go, który wypełniają także płaszczyzny oświetlenia. Strefy pracy grupowej oddzielone są 
ścianami z drewnianych skrzyń (które pełnią także funkcję regałów na książki) i osłonięte 
przesuwnymi kotarami z naturalnego materiału. Znajdują się w nich zestawy wygodnych 
rattanowych mebli i korespondujące z nimi lampy. W części nieco ukrytej wydzielono po-
mieszczenia do pracy indywidualnej, każde doświetlone oknem. W ich pobliżu ulokowa-
no strefę zabawy dla dzieci za szklaną przegrodą zdobioną florystycznym ornamentem. 
Sala projekcyjna wyposażona została w drewnianą scenę z ekranem projekcyjnym, rzut-
nik i leżaki. Przylega do niej pomieszczenie z regałami przeznaczone na magazynowanie 
zbiorów bibliotecznych. 

Na pierwszym piętrze ulokowano wypożyczalnię książek, bufet z zapleczem i salą 
konsumpcyjną oraz galerię wystawienniczą. Piętro to stanowi preludium dla piętra trze-
ciego, pozostając z nim spójne pod względem kolorystyki, materiałowości oraz motywu 
przewodniego, jednak posiada swój wyraźny, własny charakter. Korzysta z motywów wy-
stępujących na wyższej kondygnacji. 
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Idea zakłada zaaranżowanie czytelni sześcioma indywidualnie projektowanymi łuko-
wymi meblami. Meble mają spełniać dwie funkcje: wydzielać bardziej kameralne i wygod-
ne strefy czytelnicze oraz zapewniać miejsce na zbiory książek. Zaokrąglone, podświetlone 
regały mają akcentować księgozbiór i zachęcać do niego użytkowników. 

Cztery spośród mebli kryją we wnętrzu obudowy wygodne, długie siedziska. Miejscom 
siedzącym towarzyszą okrągłe stoliki o różnych rozmiarach. Dodatkowe stoły otoczone 
przez miękkie pufy uzupełniają strefy dla czytelników. Dwa najmniejsze łukowe regały wy-
znaczają punkt informacji oraz klatkę schodową wiodącą na niższe piętro.

W kontraście do miękkich form zaprojektowano obudowy słupów oraz prostopadło-
ścienny punkt wypożyczeń. Uzupełnieniem programu są niewielkie oszklone pokoje: sala 
audiowizualna i pomieszczenie zabaw dla dzieci. Projektowane meble oraz obudowy słu-
pów scalają w spójną kompozycję liniowe, barwne podświetlenia LED. Przestrzeń czytelni 
została podzielona na kilka stref o odmiennym kolorze światła. Ten sam motyw kształto-
wania światłem został zastosowany na pierwszym piętrze – zarówno w strefie bufetu, jak  
i w wypożyczalni połączonej teraz z Biblio-Art. Ciąg punktowych świateł wbudowanych  
w podłogę wiedzie czytelnika od klatki schodowej aż do wypożyczalni.

W gastronomiczno-rekreacyjnej części pierwszego piętra największą uwagę przycią-
ga otoczona podświetlanym niskim murkiem platforma w kształcie litery „L”. Do sufitu,  
obniżonego w kształcie jej zarysu, podwieszono 8 bujanych siedzisk, mogących służyć  
zarówno korzystającym z bufetu, jaki i odpoczywającym czytelnikom.
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Fragment strefy gastronomicznej na 1. piętrze



Indywidulanie projektowane podświetlane osłony na filary



Widok z przeszklonego kącika dla dzieci na czytelnię na 3 piętrze



Czytelnia na 3. piętrze. Łukowe meble łączące funkcje regału i siedziska
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Z punktu widzenia społecznej funkcji, jaką obiekt niewątpliwi pełni, właściwe dostoso-
wanie warunków panujących wewnątrz czytelni jest kluczowe. Odbiór przez czytelników 
w bardzo dużym stopniu uzależniony jest od jakości architektury, w tym aranżacji i oświe-
tlenia wnętrz. Nie ma wątpliwości, iż zrobiono to bardzo starannie, z dużą świadomością 
wagi, jaką obiekt ma pełnić w życiu studenckiej społeczności. Wnętrze kształtowane jest 
przez geometrię, barwę i materiały - ich fakturę i wzajemne relacje. Ale nie tylko. Nie moż-
na zapomnieć o bardzo ważnym elemencie, jakim jest atmosfera wnętrza, które dosko-
nale nadaje się do kontaktu z literaturą. Wnętrze biblioteki zostało podzielone na strefy za 
pomocą półek z ksiązkami, które stanowią ścianki działowe.
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Naczelną ideą opracowanego projektu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni, która 
przede wszystkim stanie się użyteczna dla studentów i przez nich wykorzytywana. Nową 
przestrzeń pierwszego i trzeciego piętra Biblioteki  można opisać czterema słowami: eko-
nomiczna, funkcjonalna, modułowa i plastyczna. Nowa aranżacja nie wymusza dużych 
zmian budowlanych. Wyburzenie ścian, jak i tworzenie nowych zostały ograniczone do mi-
nimum. Wydzieloną przestrzeń uzyskuje się za pomocą użytego w projekcie wyposażenia.

Pierwsze pietro to w zdecydowanej mierze przestrzeń wystawiennicza. W organizowa-
niu wystaw mają pomagać mobilne ścianki, które można dowolnie kształtować. W ten 
sposób łatwo wydzielić pomieszczenie lub zupełnie je otworzyć. 

Czytelnia, która znajduje się na trzecim piętrze, pozornie przypomina jedynie formę 
otwartą, jednakże, w rzeczywistości jest to niewymuszona przestrzeń otwarta, która pozwa-
la  użytkownikowi samemu znajdować intymne miejsca do czytania. Co więcej, nie trzeba 
przy tym zbyt dużo sie przemieszczać, ponieważ czytelnia została wyposazona w mobilne 
półki z książkami, które z łatwością można przesunąć w wybrane przez siebie miejsce. Na 
uwagę zasługują także obłe i przeszklone pomieszczenia do pracy indywidualnej, które 
zachęcają do korzystania z nich przede wszystkim ze względu na swoją izolację akustycz-
ną, którą zapewniają szkło oraz znajdujące się wewnętrz pomieszczeń zasłony. Trzecie pię-
tro zostało także wyposażone w pomieszczenie dla matki z dzieckiem, salę multimedialną 
czy pomieszczenie z napojami. Zaprojektowana aranżacja Biblioteki nie tylko zachęci  stu-
dentów do korzystania z  niej, jednocześnie stając się dla nich przestrzenią funkcjonalną, 
użytkową, pomocną i ciekawą.



Wygramyto



Widok na hall oraz przestrzeń bufetu na piętrze I



Widok na wypożyczalnię studencką na piętrze I



Widok na salę multimedialną na piętrze III



Widok na recepcję w czytelni na piętrze III
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