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  SPAȚIU TEMPORAR PENTRU O BIBLIOTECA    
  prearea materialelor 17.02.2015, ora 16.00  
 
TEMA:  Tema proiectului de verificare va propune imaginarea unui spațiu destinat unei biblioteci temporare de mici 

dimensiuni, aflat în localitatea Bodo și  realizat in relatie cu mediul natural inconjurător.  Din cauza condițiilor 
social-economice actuale, fondul de carte existent în comună  (aprox. 1000 volume) a rămas neutilizat. Astfel, 
printr-un program cultural se propune reintroducerea sa în circuit, prin realizarea spațiu temporar din lemn, care 
să-l poată găzdui și distribui unui public cât mai larg.  Acesta  trebuie să se integreze mediului natural dar în 
același timp sa incerce sa să atragă cititorii in orice perioada a zilei.  

AMPLASAMENT  Pentru amplasament s-a ales incinta in care se află vechea biserică a satului, din mai multe motive. Pe de o 
parte datorită ambientului natural de care dispune, ambinent ce poate fi valorificat în proiect. Pe de altă parte, 
amplasarea centrală a terenului constituie un avantaj pentru o astfel de funcțiune pentru care interacțiunea cu 
publicul devine hotărâtoare.  

  Incinta este protejată de un sistem de canale împotriva inundațiilor, iar terenul este acoperit cu iarbă și are 
pâlcuri de arbori de o vechime considerabilă, deosebit de valoroși. Acest ambient trebuie să fie prezervat, astfel 
încât construcția propusă trebuie să fie temporarâ și odată cu înlăturarea ei, terenul să rămână neafectat. 

PROPUNEREA  Soluția trebuie să se constituie intr-un ambient deschis, primitor, care să promoveze atat studiul personal, 
cititul, cât și dialogul între cei prezenți și comunicarea în general și trebuie să asigure câteva categorii de spații 
,având o suprafață maximă interioară de 30 mp.  Materialul propus pentru acest exercițiu este lemnul! 

- un spațiu de primire / deservire / mică ceainărie care să asigure un pult/loc pentru o singură 
persoană care se ocupă de mica bibliotecă și care trebuie să poată oferi informații, să servească ceai, să 
distribuie materialele tipărite și să supravegheze activitățile interioare.  

- spațiu de  lectură/relaxare/mici discuții care să asigure un cadru adecvat acestor activități, în relație 
cu spațiul natural exterior. Se va avea în vedere în propuneri asigurarea unei flexibilități funcționale. În 
același timp, locurile de citit individuale pot fi gândite într-un mod creativ  care să poată oferi 
diversitate și atractivitate acestei activități  (indiferent de formatul ales: tipărit sau digital). 

- grup sanitar minimal (dotat cu rezervor chimic si ne bransat la reteaua de canalizare a satului) 
- terase extarioare acoperite sau descoperite (acestea nu intra în suprafața cerută în tema!) 
Amenajările exterioare (acces, terase, etc.) trebuie să fie minimale și să nu afecteze pe termen lung mediul 

natural. Se vor asigura minim 5 locuri pentru parcarea bicicletelor. 
 

PREDARE  Proiectul de verificare se va preda pe format A1(840x594mm), orizontal/vertical. Planşa va avea în colţul din 
dreapta jos un cartuş de 6x6cm care va conţine datele de identificare ale autorului proiectului. Acest colţ va fi 
sigilat şi ştampilat SAMBATA LA ORA 13.00. Planşele vor fi lipite de planşete iar proiectul se va lucra în şcoală – 
datorită acestui fapt sunt interzise tehnica de lucru pe calculator prcum si colajele (termenul se refera la 
piese ale proiectului desenate pe calculator. Se pot cola fotografii, texturi, etc.) 

PIESE DESENETE: 
- plan de situaţie, (dimensiunea data prin tema) 
- plan parter mobilat cu amenajarea accesului si a teraselor in relatie mediul exterior, scara 1:50 
- planurile mobilate ale altor niveluri, daca e cazul, scara 1:50 
- secţiune, scara 1:50 (cu explicarea relatiei cu apmediul inconjurătora),  
- faţade, scara 1:50 
- o perspectivă exterioară, de la nivelul ochiului care include imprejurimile 
-o perspectiva interioara catre peisaj 
- text descriptiv, maxim 300 de cuvinte care explica relatiatia propunerii cu peisajul. 
- schite conceptuale, piese desenate care sa ajute la explicarea calitatilor solutiei propuse 

CALENDARUL PREDĂRII:  Lansare temă: vineri 13.02.15, ora 17.00 / Semnarea lucrărilor: sambata 14.02.15, ora 13.00. 
   Predarea lucrărilor: marti - 17.02. 15, ora 16.00. 
 
CRITERII DE EVALUARE: - capacitatea de a propune o strategie de inserţie valabilă şi interesantă pentru contextul natural; 

  - capacitatea de definire a unui scenariu, cu toate implicatiile sale raportate la timp, spatiu, loc  si   
 rezolvare  funcţională și adaptabilitatea soluţiei la cerintele neconventionale ale temei; 
  - rezolvarea spatiilor si amenajarilor exterioare in context (acces, terase, etc.).. 

   - capacitatea de a coordona rezolvarea funcţională cu cea volumetrică prin intermediul  
  materialului (LEMN) – atmosferă / textură / imagine de detaliu vs. imagine de ansamblu. 
   - capacitatea de a reprezenta coerent soluţia şi proprietăţile acesteia prin intermediul unor piese  
  desenate cu valoare logică şi grafică ridicată precum și alegerea unui design grafic adecvat; 
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