A Pollack Mihály teret kulturális funkciók övezik,
környezetében kevesebb a lakóépület, így dinamikusabb, nyüzsgőbb térnek képzeljük el. A
Gutenberg tér főként lakótömbök által határolt
terület, nyugodtabb, statikusabb szerepet kapna.
A Bródy Sándor utca terveink szerint tagoltabb
képet mutat. Közepén, mely a terektől távolabb
fekszik kisebb teresedések, marasztaló helyeket
hoznánk létre.
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a teresedéseket össze- a féyncsík

a parkolók minimal-
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a szerkezet többfunkciós
a kezdeténél és az utca mentén a Palotákról,
híresebb épületekről információs táblák találhatók.
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Pollack mihály tér
a tér dinamikus jellegét a burkolattal követjük,

a téren a zöld felületeket, a térbútorokat, a

azonban a Múzeumkert felé történő megny-

környező funkciók helyigénye, és a közlekedési

itással egy súkypont keletkezik. a burkolat a

irányok alapján határoztuk meg

meghatározó épületek vonalában irányt vált, így
a középen létrejött akciótérre irányít

a növényzetet, valamint a vizuálisan lehatároló

a szabad teületek, és teresedések a környező

elemeket úgy helyeztük el, hogy a téren elhe-

adottságok alapján kerültek kialakításra. ezeket

lyezett 3 kimelt fontosságú, palotához kötött in-

változatos terekkel kapcsoljuk össze

formációs padról a látványt ne akadályozza

Gutenberg tér
a Gutenberg tér már nevében is hordozza funkcióját, mely szerintünk belvárosi szabadtéri
könyolvasó lehetne. A két forgalmasabb oldalán sűrűbb növényzettel határolva, sarkokon
megynitva, mivel ezekből a pontokból éreznek a
környező utcákból.
a tervezési területen mindenütt a növényzet alsó
síkja egybe esik, a fénycsík alsó sikjával, ezáltal állandó vizuális kapcsolatot teremt a terület
meghatározó elemével. a burkolat és a fák síkja
között egy védett zóna alakul ki mely kedvező
helyet biztosít a pihenésre, olvasásra

a teret a Bródy Sándor utca felől nyilvános

hétköznaponként a tér közepén fékkal övezett

könyvespolcokkal, a fénycsíkkal, és olvasó

nyugodt terület helyet biztosít pihenésre, míg hét-

területtel határoljuk, az árkádos épületben

végénként felolvasó estek, könyvpiacok, külön-

kávézó kap helyet

böző interaktív események színterévé válna

