ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПРОСТОР И ОПРЕМУ У 2015. ГОДИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

Филозофски факултет

Опис инвестиције

Вредност инвестиције (у дин.)

Шеста фаза радова на изради нових електро-енергетских
инсталација у згради Филозофског факултета

5.828.400,00

Пета фаза радова на санацији елекричног осветљења у згради
Филозофског факултета

7.393.038,00

Друга фаза радова на климатизацији Централног депоа књига
Филозофског факултета

4.355.912.24

Израда визуелних комуникација у згради Филозофског факултета

2.395.773.60

Замена дотрајалих подних облога у радним просторијма
Факултета

645.879.39

Намена инвестиције

Током шесте фазе радова изведена је нова електроенергетска инсталација у свим радним и помоћним
просторијама Факултета. Шестом, завршном фазом
санације постигнуто је битно растерећење постојеће
електричне иснталације и тиме смањени ризици од
избијања пожара и створени су оптимални услови
рад и коришћење опреме за редовну наставно –
научну делатност Факултета.
Током пете
фазе, санирано је електрично
осветљење у свим учионичким и читаоничким
просторима Филозофског факултета. Санацијом
осветљења замењено је постојеће дотрајало
електрично осветљење са новим енергетски
ефикаснијим осветљењем и нивоом осветљаја који у
складу са стандардом (EN 12464-1).
Током друге фазе, звршени су радови на
климатизацији Централног депоа књига у поткровљу
Филозофског факултета. Климатизацијом наведеног
простора постигнути су оптимални микроклиматски
услови (температура, влажност, струјање ваздуха),
за чување књижног фонда, а тиме спречено даље
убрзано пропадање истог. Такође, побољшани су
радни услови за запослене у Централном депоу
књига.
Примарна сврха визуелних комуникација је да са
корисницима
простора
шематски
прикаже
организација простора на Факултету, као и лакше и
брже сналажење у истом. У сврху лакшег сналажења
постављене су и табле са пиктограмима за лифтове,
степеништа и адаптиране просторије за особе са
посебним потребама.
У склопу визуелног означавања Факултета извршена
је пренумерација свих просторија на Факултету.
У свим
учионичко-читаоничким просторијама
замењене су дотрајале подне облоге (итисони) са
новим ПВЦ и хомогеним винил подовима. У

Стање завршености у 2015. години
(уписати: планирано / у току / завршено)

завршено

завршено

завршено

завршено

завршено

Набавка и уградња прозорских застора

303.096,00

Тапацирање радних столица и фотеља у згради Факултета

1.747.380,00

Набавка опреме за потребе Конфуци института

4.285.479,60

Генерално спремање Централног депоа књига Филозофског
факултета

Санација крова и фасадних елемената на згради Филозофског
факултета

711.570,00

2.561.548,94

Набавка софтвера

252.236,82

Опремање Правне службе и архивске просторије архивским
ормарима и архивском полицама

477.321,60

Адаптација и опремање подрумске просторије за потребе нове
архиве

330.403,20

кабинетским
просторијама
уместо
итисона
постављен је ламинат.
Нови подови имају низ предности као што је лакше
одржавање хигијене, смањење електростатичког
електрицитета, побољшана је акустика простора...
Замењене су дотрајале тракасте завесе новим
венецијанерима. Током сунчаних периода постигнут
је задовољавајући радни комфор.
Дотрајале и изхабане радне столице и фотеље су
репариране и тапациране новим и квалитетним
материјалима чиме им је продужено време
експлоатације.
За потребе Конфуци института набављена је
рачунарска и техничка опрема са пратећим
инсталацијама као и школски намештај неопходан
за редовне активности института.
Након изведених радова у Централном депоу књига
(санација ел. осветљења, израда нових електричних
инсталација и радова на климатизацији простора)
било је неопходно да се изврши генерално
спремање и чишћење комплетног простора и
инвентара који се налази у депоу.
У првој фази санације замењени се делови крова од
бакарног лима у делу амфитеатра и делу радних
просторија на мезанину. На северној страни зграде
Факултета извршено је опшивање прозорских
клупица
(солбанака)
пластифицираним
алуминијумским лимом, санирана су оштећена на
носећим
армирано-бетонским
гредама
са
одговарајућим репаратним малтерима.
Наведеном санацијом елиминисаће се се утицај
атмосферских падавина на унутрашњост зграде а
тиме спречити оштећења опреме и инсталација.
Набављен је софтвер Turnitin | Ephorus за откривање
плагијата.
Због унапређења организације и доступности
персоналних досијеа набављени су архивски ормари
у Служби за опште и правне послове, такође,
опремљена је нова просторија за архиву
одговарајућим архивским ормарима – полицама
чиме су створени оптимални услови за одлагање и
чување архивске грађе.
Део подрумског простора је адаптиран за потребе
проширења капацитета архиве Филозофског
факултета.
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Податке потврђује (није потребан потпис):

