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• OPIS OBIEKTU:

nazwa:  POMPA QULTURY- MEDIATEKA  adres obiektu: ul. 11 Listopada 26   64-920 Piła wiek obiektu:  ok. 102 lata  ( czas powstania ok1910) rodzaj obiektu: użyteczność publiczna  funkcja jaką pełnił obiekt: Przepompownia ścieków ilość kondygnacji:  3
 kubatura i zestawienie powierzchni:kubatura:                                                          2553m3zestawienie pow.:
POZIOM-1Sala biblioteczna                                                79m2Pomieszczenie techniczne                              20m2Toaleta dla inwalidów                                     4,2m2Toaleta damska                                                 8,6 m2Toaleta męska                                                  12,7m2Magazyn                                                             31,5m2Hall                                                                          24m2
POZIOM 0Hall wejściowy                                                      31m2Sala Ogólnodostępna                                          69m2Kawiarnia (zaplecze)                                           12m2Strefa audio                                                             12m2Cicha czytelnia                                                       8,2m2Komunikacja                                                        10,7m2
POZIOM 1 (ANTRESOLA)Antresola  (stan. komp/dla czytelnika)          18,6m2



Cicha czytelnia                                                         8,2m2Komunikacja                                                           10,7m2
POZIOM 2Cicha czytelnia                                                         8,2m2Komunikacja                                                           10,7m2

 opis lokalizacji: Obiekt położony jest w centrum miasta Piła, przy ul. 11 Listopada 26. Otoczony jest przez zabudowę wielorodzinną oraz usługową ( usługi w parterze). Od zachodu  sąsiaduje z nową przepompownią ścieków i bud pomocniczy. W niedalekiej odległości znajduję się pas zieleni oraz rzeka Gwda. 
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• UZASADNIENIE NOWEJ KONCEPCJI:

Piła  będąc ośrodkiem o znaczeniu regionalnym i ostatnim większym miastem na północy Wielkopolski musi dbać o swój wizerunek centrum kulturalnego w regionie. Wydarzenia takie jak Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych, czy niedawno wybudowany nowy budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Okrzei z pewnością należą do zjawisk pozytywnych, jednak ich dostępność, czy atrakcyjność nie jest stała w czasie. Festiwal to wydarzenie jednorazowe w skali roku, a odwiedziny MDK mają sens tylko w trakcie wystawy, spektaklu, bądź jako uczestnik zajęć. Mediateka, jako rozwinięcie formy działania biblioteki o zbiory audiowizualne (muzyka, film, nagrania spektakli itp.) i dostęp do sieci jest wciąż pomysłem dość świeżym i nieczęsto spotykanym. W przeciwieństwie do tradycyjnej formy działalności takiej placówki, jest bardziej otwarta na przebywanie w przestrzeni „wspólnie”, integrację i interakcję użytkowników ze sobą . Nie jest konkurencyjna względem innych dostępnych aktualnie w Pile budynków użyteczności publicznej. Stanowi natomiast rozwinięcie oferty dla mieszkańców o miejsce dostępne codziennie, atrakcyjne dzięki szerokiej ofercie zbiorów cyfrowo-książkowych, głównej sali przekształcalnej w kameralną salę projekcyjną, koncertową, bądź spotkań, cichym czytelniom i kawiarni, oraz unikalnej dla miasta formie budynku starej przepompowni ma szansę na stać się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Pile, przez każdy rodzaj odbiorców. Jest to także dobre uzupełnienie usług komercyjnych w pobliżu planowanego deptaku. Obiekty takie mogą się również stanowić argument, by zatrzymać w Pile ludzi młodych, kreatywnych, oczekujących ciekawej oferty spędzania czasu, w miejscach wyjątkowych.  Chodzi tu także, a może przede wszystkim o studentów, głównie z mniejszych ośrodków, którzy mogą takie miejsca uznawać za jeden z argumentów za pozostaniem tu na dłużej. Rentowność takiego przedsięwzięcia poza funkcjonowaniem kawiarni, można powiększyć o możliwość automatycznego zamówienia poszczególnych pozycji u zewnętrznego sprzedawcy np. w jakimś sklepie internetowym, czy wysyłkowym, który od takiej formy reklamy, bądź od każdego zamówienia płaciłby miastu ustaloną kwotę. Mediateka zapewnia dostęp dla każdego użytkownika  również dla osób niepełnosprawnych ( obiekt wyposażony jest w niezbędne urządzenia wspomagające komunikację) .


