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11 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia pro-
jektu budowy nowego gmachu Biblioteki  Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele władz województwa, miasta, kościoła, uczelni. Byli 
także pracownicy i studenci uniwersytetu, dziennikarze, 

przedstawiciele instytucji kulturalnych miasta i regionu. 
Uroczystość zaszczycili między innymi: Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wiceprezydent Zielo-
nej Góry Wioleta Haręźlak, Biskup Senior Adam Dyczkowski, 
Rektor UZ Tadeusz Kuczyński w towarzystwie prorektorów, 
reprezentująca Wojewodę Lubuskiego Brygida Grzybowicz 
oraz przedstawiciele firm realizujących inwestycję.

Goście mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć nową bi-
bliotekę oraz jej nowoczesne systemy. Zwiedzili budynek 
w towarzystwie Andrzeja Owczarka – architekta obiektu, 

Dyrektor Ewy Adaszyńskiej oraz bibliotekarzy. Przedsta-
wili oni ideę biblioteki, jej rozwiązania architektoniczne 
i przestrzenne, układ organizacyjny oraz nowoczesne wy-
posażenie i systemy. 

Koncepcja i program użytkowy biblioteki wzorowane są 
na najnowszych osiągnięciach bibliotekarstwa naukowego 
i nowych koncepcjach budownictwa bibliotecznego.  Bi-
blioteka ma zagwarantować odpowiadające nowoczesnym 
wymaganiom warunki do pracy i studiowania oraz stworzyć 
silny ośrodek informacji naukowej i kulturotwórczej. Bu-

dynek spełnia zasady opracowane przez brytyjskiego archi-
tekta Harry’ego Faulkner-Browna dotyczące konstrukcji, 
technologii, architektury wnętrz oraz rozwiązań prze-
strzennych i organizacyjnych nowoczesnych bibliotek.

Projekt nowego budynku biblioteki sfinansowany został 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Budynek za-
projektował zespół Biura Architektonicznego NOW w Łodzi 
pod kierunkiem Andrzeja Owczarka, a inwestycję realizo-
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wała firma Skanska. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji 
uczelni i regionu, zaliczana też do ważniejszych  w kraju.

Nowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zlokali-
zowana jest w kampusie uniwersyteckim przy al. Wojska Pol-
skiego, pomiędzy Collegium Neophilologicum a budynkiem 
dydaktycznym nauk humanistycznych i społecznych. Obiekt 
składa się z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu kondygna-
cji nadziemnych. Przygotowany jest do przechowywania i udo-
stępniania ponad miliona książek i czasopim: przeszło 600 ty-
sięcy wolumenów w magazynie zamkniętym i ponad 400 tysięcy 
w części otwartej biblioteki. Jego powierzchnia wynosi około 8 
tysięcy m².

Sposób ukształtowania przestrzeni bibliotecznej, orga-
nizacja zbiorów i usług służą realizacji popularnej w świecie 
idei biblioteki otwartej, bez barier przestrzennych i organiza-
cyjnych. w tej koncepcji czytelnicy mają bezpośredni dostęp 
do zbiorów i usług rozplanowanych w wydzielonych obszarach 
wiedzy. Mogą korzystać ze zbiorów drukowanych i zasobów sie-
ciowych, a także z bogatej oferty usług informacyjnych opar-
tych na nowoczesnych technologiach informacyjnych.

W nowym obiekcie jest około 600 miejsc do pracy indywidu-
alnej i grupowej, do szkoleń, seminariów i pracy dydaktycznej, 
spotkań naukowych i kulturalnych, a także działań artystycz-
nych.

W różnorodnie rozplanowanej przestrzeni bibliotecznej 
czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów oraz swobodę prze-
mieszczania się i wyboru miejsc pracy.  Poza stanowiskami  
bezpośrednio przy zbiorach  do dyspozycji użytkowników odda-
jemy także:  kabiny do pracy indywidualnej, pokoje do pracy 
zespołowej, sale multimedialne i komputerowe, specjalistycz-
ne czytelnie, sale konferencyjne i pracownie dydaktyczne oraz  
stanowiska komputerowe i reprograficzne rozmieszczone na 
całej przestrzeni bibliotecznej. Budynek jest w pełni przysto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowością są nowoczesne systemy elektroniczne: organiza-
cji zbiorów w obszarze wolnego dostępu (SWD) oraz zabezpie-
czenia i kontroli zbiorów w technologii radiowej (RFID).  Dzięki  
urządzeniom do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu ksią-
żek (Self Check i Book Drop) czytelnicy będą mogli samodzielnie 
wypożyczać i zwracać zbiory bez pośrednictwa bibliotekarza.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą 
biblioteką w województwie lubuskim. Gromadzi literaturę ze 
specjalności objętych działalnością uczelni. Jest to milionowy 
zbiór obejmujący różne rodzaje mediów i typy dokumentów: 
książki, czasopisma, wydawnictwa elektroniczne, cenne zbiory 
specjalne o wartości narodowego i europejskiego zasobu kultu-
rowego (rękopisy, starodruki, dokumenty kartograficzne i gra-
ficzne), a także zbiory muzyczne, audiowizualne, dokumenty 
życia społecznego, literaturę techniczną, normy i patenty.

Biblioteka Uniwersytecka pełni funkcję akademickiego cen-
trum kształcenia. Tworzy zaplecze naukowo-dydaktyczne od-
powiadające potrzebom środowiska naukowego uczelni. Orga-
nizuje dostęp do krajowych i światowych zasobów naukowych 
oraz usług w formie tradycyjnej i elektronicznej. Jest otwartą 
na czytelnika, funkcjonalną i nowoczesną biblioteką hybrydo-
wą łączącą dwie przestrzenie swojej działalności – rzeczywistą 
i wirtualną. 

Nowa biblioteka będzie nowoczesnym centrum zasobów edu-
kacyjnych z silnym ośrodkiem informacji naukowej, działają-
cym na rzecz całego województwa. Będzie miejscem integrują-
cym środowisko akademickie ze środowiskami miasta i regionu.

Zakończona właśnie budowa nowego gmachu biblioteki jest 
obok Parku Naukowo-Technologicznego najważniejszą inwesty-
cją prężnie rozwijającej się uczelni. 


