
27

UN IWERSYTET  Z I E LONOGÓRSK I      n r  8  ( 1 9 1 )    l i s t o p a d  2 0 1 1
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Beata Mirkiewicz

W kwietniu tego roku rozpoczęła się budowa Biblioteki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przypomnijmy: biblioteka 
powstaje w przy al. Wojska Polskiego, jest finansowana ze 
środków unijnych oraz dotacji Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, gotowa będzie pod koniec 2012 roku. 

Plany budowy biblioteki uniwersyteckiej bardzo długo 
oczekiwały na realizację. Potrzebę wzniesienia nowocze-
snego budynku biblioteki dostrzegały już władze, a także 
pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Po 
powstaniu uniwersytetu w 2001 roku budowa biblioteki 
stała się jednym z ważniejszych przedsięwzięć młodej 
uczelni. 

Projekt budynku został przygotowany przez zespół ar-
chitektów z Biura Architektonicznego NOW w Łodzi pod 
kierunkiem Andrzeja Owczarka. Inwestycję realizuje firma 
Skanska. Budynek będzie miał pięć kondygnacji i pomie-
ści prawie milion różnorodnych zbiorów. Zaoferuje spo-
łeczności akademickiej oraz mieszkańcom regionu dostęp 
do nowoczesnych usług bibliotecznych i informacyjnych, 
miejsca do pracy indywidualnej i grupowej, a także możli-
wość udziału w różnorodnych konferencjach i seminariach 
naukowych, spotkaniach kulturalnych oraz działaniach ar-
tystycznych. Biblioteka stanie się ważnym centrum zaso-
bów edukacyjnych, a także silnym ośrodkiem informacji 
naukowej działającym na rzecz  całego regionu.

29 września odbyło się uroczyste wmurowanie aktu 
erekcyjnego pod budowę powstającej biblioteki. Akt 
podpisali: prof. Czesław Osękowski, Rektor UZ, Elżbie-
ta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Janusz 
Kubicki, Prezydent Zielonej Góry, ks. biskup Stefan Reg-
munt, Elżbieta Świtała, przedstawicielka Wojewody Lu-
buskiego oraz Ewa Adaszyńska, Dyrektor Biblioteki UZ. W 
uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności 
akademickiej, władze województwa, miasta, posłowie 
i senatorowie, przedstawiciele instytucji kultury, dzien-
nikarze. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję do za-
poznania się z ideą biblioteki otwartej, przyświecającą 
powstającemu budynkowi, z założeniami architektonicz-
nymi nowego gmachu oraz rolą, jaką Biblioteka UZ od-
grywa i odegra w życiu naukowym i kulturalnym regionu. 
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