
A tanszéket alapvetően két részre lett 
osztva: Az egyik oldalon az oktatói tér, a 
másik felén pedig a konzultációs tér és 
könyvtár lett kialakítva, mely a diákok 
által szabadon bejárható. Utóbbiban egy 
függesztett födém található, ami egy pihenő 
szigetként funkciónál. A galéria alatt 
kapottkapott helyet egy kis teakonyha, fölötte 
pedig egy pihentető olvasó rész jött létre, 
ahol akár diák, akár oktató nyugodtan 
olvasgathat. A pihenő rész vizuásan ketté 
osztja  ezt a teret. 

Az első részbe  érkezünk , miután beléptünk a 
folyosóról. Ebben a térben egy kis makettező 
található, ahol a diákok 4-6 fős csoportban 
makettezhetnek, műhelyként használhatják a 
teret. Az ablakokhoz közelebbi részen kis és 
nagy létszámú konzultációkat  lehet tartani. A 
fal mentén fut végig egy "mindent elnyelő" 
szekrény,szekrény, ahol van hely a könyveknek, 
maketteknek, valamint a vetítés a polcok által 
szabadon hagyott területre történik. Az alsó 
polcokon vannak azok a könyvek amik aktuásak és 
sűrűn használnak az emberek, felsőbb polcokon 
lévő, értékes, de ritkán használt  könyveket és 
maketteket létráról lehet elérni. Az oktatói 
részenrészen is található egy "mindent elnyelő" 
szekrény. Mivel az oktatóknak nincsen fix 
irodájuk, ezért ennek a szekrénynek van olyan 
zárható része, amelyben a személyes tárgyaikat 
tárolhatják. 

A bútorok a rugalmas téralakítás miatt könnyen mozgathatóak etve az 
egyszerű pakolás miatt egymásba is rakhatóak. Az textek színe fehér, és 
áttetszőek, így az anyag túl oldalán lévő alakok felsejlenek, de a 
keemes, intimebb térérzet megmarad. A padló és a szekrények vágos 
színű, natúr fából készültek.
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A tervezésnél a cél az alapelv egy olyan tér létrehozása volt, 
amelyben nincs fix térlehatárolás és a vizuás elválasztást a textek 
biztosítják.  Az elemeket könnyen egy másik pozícióba mozgathatják a 
használói, így sokféle térhelyzetet alakíthatnak ki, helyt adva 
nagyobb csoportos tevékenységnek,  vagy személyes konzultációnak is.
AzAz oktatói  térben fontos szempont volt, hogy a tanárok  tudjanak 
együtt dolgozni barátságos légkörben, vagy ha szükségük van rá el 
tudjanak vonulni egy kisebb térbe. 
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Konzultációs tér,könyvtár tér
Teakonyha
Alkotósarok
Mosdók, raktár
Titkárság
Tárgyaló
Oktatói munkaterület
Tanszékvezető irodája
Olvasó-pihenő

Vetítés-Tárgyalás

Kiscsoportos konzultáció

Nagycsoportos konzultáció
Szeparált terek

Galéria


