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PREZENTARE PROIECT

BIBLIOTECA: DRUMUL SPRE 
CUNOAŞTERE!

Şcoala Gimnazială nr. 92, Bucureşti

Proiect dezvoltat în cadrul programului educaţional 
De-a arhitectura în şcoala mea



ADRESĂ: 
Aleea Vlăhița, nr. 1A, Sector 3, Bucureşti 

DATĂ: 
an şcolar 2016 –2017

VÂRSTĂ: 
12-13 ani (clasa a VI-a)

CLĂDIRE: 
şcoală standard, anii ‘70, planimetrie „U” 

FUNCŢIUNE: 
bibliotecă cu loc de studiu și socializare 

BUGET: 
mare, 13.500 lei

PERIOADA DE REALIZARE 
A INTERVENŢIEI:

GRAD DE DIFICULTATE 
A INTERVENŢIEI:
mare

vacanţă
în timpul şcolii
weekend

numai cu elevii
părinţi şi prieteni
personal specializat



CONTEXT
Clădirea școlii a fost realizată în anii ‘70 după un proiect tip, având planul în formă de „U”, regim de înălțime 
P+2E și două intrări. A fost renovată atât la exterior, cât şi la interior. Tâmplăria veche a fost înlocuită cu 
tâmplărie din PVC cu geam termopan.
Biblioteca școlii avea rafturi încăpătoare pentru toate volumele pe care le găzduia. Distanța dintre rafturi era 
mai mare decât era nevoie, iar lățimea rafturilor oferea spațiu pentru trei rânduri de cărți. De asemenea, 
amplasarea rafturilor până aproape de ferestre oprea lumina soarelui să pătrundă în bibliotecă. Astfel, mult din 
spațiul ocupat de rafturi putea fi câștigat pentru o zonă de lucru și socializare printr-o propunere nouă de 
amplasare şi dimensionare a rafturilor.

MOTIVAŢII
Elevii și-au dorit să amenajeze un spațiu prietenos, un spațiu în care se pot întâlni pentru a lucra împreună la 
proiectele comune pentru școală. Toate ideile pe care le-au propus pentru acest proiect răspundeau aceleiași 
nevoi: „vrem un spațiu al nostru, un loc intim, vesel, cu obiecte de mobilier prietenoase, unde să ne întâlnim, să 
lucrăm împreună și să stăm de vorbă”. Când au decis ca acest loc se poate amenaja chiar în biblioteca școlii, 
bucuria a crescut pentru că știau că scopul poate fi atins imediat prin câteva amenajări cheie: amplasarea unor 
fotolii-puf lângă rafturile cu cărți, împreună cu o tablă magnetică, un perete cu vopsea pentru cretă şi corpuri 
de iluminat cu abajururi confecționate chiar de ei.

DESCRIERE PROIECT REALIZAT
Reamenajarea bibliotecii a presupus modificarea structurii vechi a rafturilor și propunerea uneia noi, vopsirea 
structurii vechi a rafturilor, confecționarea unor cutii din lemn cu funcțiunea de scaune, mese și spații de 
depozitare, confecționarea unor abajururi din sfoară şi montarea lor, modificarea întrerupătorului și a prizei 
pentru acestea, realizarea unui birou pentru doamna bibliotecară, vopsirea peretelui cu vopsea pentru cretă, 
amenajarea unui spațiu de socializare cu fotolii-puf, cutii de lemn și blat de lucru, tablă magnetică și covor.

TESTIMONIAL
„Când a sosit vacanța de vară, am început reamenajarea bibliotecii! La început a fost mai greu din cauza mulțimii 
de cărți din bibliotecă, dar, cu ajutorul altor copii de la alte clase și a personalului școlii, am reușit să eliberăm 
biblioteca, urmând să vină oamenii cu noua structură pentru cărți. După punerea structurii noi, am vopsit-o pe 
cea veche pe care am recuperat-o, apoi am început să facem curat, urmând ca după aceea să punem cărțile la 
locul lor, pe noua structură. 
Am vopsit o parte dintr-un perete cu vopsea pentru cretă, unde cei mici vor putea scrie. Pe urmă am aranjat unele 
cutii din lemn încât să obținem o masă cu un blat deasupra, am pus fotoliile - puf cu câteva cutii între ele, dar, cel 
mai important, am montat cele 5 abajururi. După ce am terminat de aranjat biblioteca, ne-am așezat pe pufuri cu 
zâmbetul pe buze, fericiți că visele devin realitate.”

Elevii claselor a VI-a A și a VI-a C de la Şcoala Gimnazială nr. 92, Bucureşti

CREDITE
Profesori: Petra Ivan, Alexandra Ghiţă
Elevi: (clasele a VI-a A și a VI-a C) Sonia Ilie, Ana Uhrec, Maria Popa, Matei Ștefănică, Adrian Neaţu, Matei 
Vasilescu, Alexandra Popa, Cătălina Ciuclaru, David Din, Andreea Iordachescu, Andrei Văleanu, Maria Bogatu
Arhitecți îndrumători și coordonatori proiect: Ioana Rizea, Cătălin Șandru (Asociația De-a Arhitectura)
Finanțator: Programul Mobilizăm Excelența al Porsche România, derulat prin Fundația Comunitară București
Partener: Ordinul Arhitecților din România
Program educațional al Asociației De-a Arhitectura: arh. Mina Sava (coordonator program), arh. urb. Vera 
Marin, arh. Corina Croitoru
Coordonatori proiect tehnic: Studio Basar: arh. Alex Axinte, arh. Cristi Borcan, arh. Cristi Stoian
Execuție: Nod Maker Space, Top Event
Voluntari din școală: Dan Druiu, Ion Voicu 
Mulțumiri: prof. Elena Violeta Hera (director), prof. Maria Simona Oprișa (director adjunct), Vlad Anghel



PROIECT DETALIAT









INSTRUCȚIUNI CONFECȚIONARE ABAJURURI:

MATERIALE NECESARE: baloane rezistente de dimensiuni mari, sfoară colorată cu firul moale, aracet 
transparent, pensule.

METODE: sfoara înmuiată în aracet se înfășoară în jurul balonului umflat până se creează o pânză de 
păianjen deasă și rezistentă; sfoara trebuie lipită bine de balon; în extremități (sus și jos) se va lăsa un 
spațiu pentru a putea fi introdus setul de cablaj împreună cu  becul; obiectul se lasă la uscat, apoi se 
sparge balonul; abajurul va fi completat cu setul de cablaj și cu un bec, va fi agătat de un cârlig în 
tavan și se va conecta la rețeaua electică.





ANTEMĂSURĂTOARE:

1. Module multifuncţionale: 25 buc. (în total).
- Placaj lemn stratificat 1,9 cm grosime;
- Lac transparent;
- Prinderi ascunse, asigurare la greutate, la utilizare public;
- Decupare două goluri laterale pentru manevrare uşoară.

2. Structură metalică:
CORP “b1:” 551,5 x 25,0 x 285,8 cm – 1 buc.
 Lungime totală ţeavă 1,5 x 1,5 cm = 14.800 cm
CORP “b2:” 366,5 x 25,0 x 315,0 cm – 1 buc.
 Lungime totală ţeavă 1,5 x 1,5 cm = 10.900 cm
CORP “b3:” 366,5 x 50,0 x 315,0 cm – 3 buc.
 Lungime totală ţeavă 1,5 x 1,5 cm = 11.100 cm
CORP “b4:” 390,0 x 50,0 x 315,0 cm + 526,8 x 25,0 x 315,0 – 1 buc.
 Lungime totală ţeavă 1,5 x 1,5 cm = 28.300 cm

- Ţeavă metalică sudată 1,5 x 1,5 cm grosime;
- Sudură polizată la faţă;
- Vopsea culoare RAL 9005 – Negru;
- Prinderi de pardoseală, pereţi; asigurare la greutate, la seism, la acces public.

3. Rafturi depozitare cărţi:
CORP “b1”  - 551,5 x 21,5 cm – Placaj lemn stratificat - 7 buc.
  - 221,5 x 21,5 cm – Placaj lemn stratificat - 4 buc.
CORP “b2:”  - 343,0 x 21,5 cm – OSB - 9 buc.
CORP “b3:”  - 343,0 x 46,5 cm – OSB - 3 buc.
  - 261,5 x 46,5 cm – OSB - 6 buc.
CORP “b4:”  - 78,0 x 21,5 cm – OSB - 32 buc.
  - 15,7 x 50,0 cm – OSB - 8 buc.
  - 126.5 x 21,5 cm – OSB - 1 buc.
  - 275.0 x 21,5 cm – OSB - 1 buc.

4. Cutii:
Cutii – 46,5 x 24,5 x 33,0 cm – Placaj lemn stratificat 1,9 cm - 28 buc.
Cutii – 21,5 x 24,5 x 33,0 cm – Placaj lemn stratificat 1,9 cm - 7 buc.
Cutii – 21,5 x 50 x 33,0 cm – Placaj lemn stratificat 1,9 cm - 14 buc.
Cutii – 77,5 x 50 x 33,0 cm – Placaj lemn stratificat 1,9 cm - 2 buc.
5. Poliţe zona de capăt corpuri “b2”-“b3” – 475,0 x 21,5 cm – OSB - 9 buc.

6. Birou biliotecară – Placaj lemn stratificat 1,9 cm
- 1 panou fix: 78,0 x 60,0 cm
- 1 panou rabatabil: 78,0 x 60,0 cm

7. Masa studiu – Placaj lemn stratificat 1,9 cm
- 1 raft fix 108,5 x 25,0 cm
- 3 panouri rabatabile: 1 panou = 108,5 x 48,0 cm

Notă: Oferta include transportul şi montajul la faţa locului: structură metalică + fixarea elementelor 
de lemn în structura metalică.


