
Stać nas na to!

Wspierają nas: Organizator:

Instrukcja obsługi

1. Znajdź inspirację.
Na planszach obok 
przedstawiamy ładne
i dobre biblioteki.

2. Wejdź na stronę
www.wizjananowelata.pl
i zgłoś swoje marzenie,
co do wymarzonego 
kształtu nowej Biblioteki 
w Ożarowie Maz.

3. Najciekawsze 
podesłane marzenia 
zilustrujemy szkicami 
architektonicznymi.

4. A wszystkie wnioski 
chcemy wspólnie omówić 
podczas gminnej debaty. 

www.wizjananowelata.pl
[Stać nas na to!]
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Organizator:Dziękujemy:

Biblioteka
w Rumi

powstała na dworcu kolejowym 
i od razu została uznana za najpiękniejszą
na świecie. Przestrzeń tu jest nowoczesna, 
z dobrze wydzielonymi strefami 
i otwartą salą dla wszystkich.

A Ty, jak widzisz bibliotekę w Ożarowie? 
Wejdź na stronę wizjananowelata.pl
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Biblioteka
w Gironie

W Katalonii chodziło o stworzenie miejsca, 
które nie jest do końca własnością instytucji, 
ale mieszkańców. Dosłownie, bo część 
działań to samoobsługa. Ba! Mieszkańcy 
sami prowadzą zajęcia dla innych.

A Ty, jak widzisz bibliotekę w Ożarowie? 
Wejdź na stronę wizjananowelata.pl
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postawiła na przestrzenie dla dzieci i młodzieży. Kolory, 
miejsca do odpoczynku, wydzielone strefy wiekowe,
a wszystko to niewielkim kosztem. 

A Ty, jak widzisz bibliotekę w Ożarowie? 
Wejdź na stronę wizjananowelata.pl

Biblioteka w Morągu
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Biblioteka w Opolu
Tu od razu wiadomo, że liczą się nie tylko 
książki. Jest dział mediów elektronicznych, 
sala wystaw, miejsca cichej pracy.
A na górze jest nawet pokój dla gości…

A Ty, jak widzisz bibliotekę w Ożarowie? 
Wejdź na stronę wizjananowelata.pl
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Tu panują prawdziwie 
sopockie klimaty.
W kolorach jest 
piaskowo jak  
na nadmorskiej 
plaży, są też kosze 
plażowe, leżaki.
W końcu miejsce 
zobowiązuje.
Ale nie dajmy się 
zmylić. Bibliotekę 
umieszczono na… 
dworcu.

Biblioteka 
w Sopocie
A Ty, jak widzisz bibliotekę 
w Ożarowie? 

Wejdź na stronę 
wizjananowelata.pl
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Biblioteka w Oświęcimiu
Inspirację czerpano z galerii handlowej. Aby połączyć ze sobą 
dwa osiedla wybudowano pomiędzy nimi bibliotekę przechodnią. 
W środku jest nawet sala do gier komputerowych.

A Ty, jak widzisz bibliotekę w Ożarowie? 
Wejdź na stronę wizjananowelata.pl


