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b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa

__ Ewa Sapeńko 

Biblioteka Uniwersytecka została laureatem VI Konkur-
su Urbanistycznego Zielona Góra bez barier w kategorii 
obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2. Nowy 
budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego jest 
w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
ruchowo, co pozwala im swobodnie poruszać się po całym 
budynku:
- podjazd zewnętrzny do budynku;
- automatycznie otwierane drzwi wejściowe i drzwi we-

wnętrzne do strefy bibliotecznej, ułatwiające wjazd oso-
bom z niepełnosprawnością ruchową;

- winda zewnętrzna do budynku prowadząca wprost do 
holu;

- winda wewnętrzna dająca swobodę poruszania od parte-
ru do IV piętra;

- odpowiednio szeroko rozstawiona bramka systemu kon-
troli zbiorów;

- bezpośredni dostęp do zbiorów;
- szerokie korytarze pomiędzy regałami w strefie wolnego 

dostępu;
- odpowiednie miejsca pracy – blaty regałów z regulacją 

wysokości i stoły z podłokietnikami;
- odpowiednio przystosowane toalety dla osób z niepełno-

sprawnością na każdym piętrze (od parteru do IV piętra);
- oświetlenie sterowane czujkami ruchu w korytarzach 

i toaletach;

UZ dostępny  
dla niepełnosprawnych 
stUdentów

- poręcze na klatce schodowej po obu stronach schodów.
Poza tym, że w obiekcie praktycznie nie istnieją prze-

szkody architektoniczne, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 
jest biblioteką dla osób niedowidzących i niewidomych. 
Znajdują się tam stanowiska komputerowe dla osób z dys-
funkcją wzroku, wyposażone w głośnomówiące i powięk-
szające oprogramowanie.

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej zostali przeszkole-
ni i przygotowani do obsługi osób niepełnosprawnych.

Uniwersytet Zielonogórski jest jedną z niewielu uczel-
ni w kraju tak dobrze dostosowaną do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Nowa siedziba BU nie jest pierwszym 
budynkiem, który został zwycięzcą miejskiego konkursu 
urbanistycznego. W minionych latach tytuł laureata kon-
kursu Zielona Góra bez barier otrzymały także siedziby 
wydziałów:
- Wydział Fizyki i Astronomii,
- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
- Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
- Wydział Mechaniczny,
- Wydział Nauk Biologicznych.

A rok temu laureatem konkursu został Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Poza tym, że nowe obiekty UZ są w pełni dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, to na wy-
działach, których siedziby liczą sobie po kilkadziesiąt lat, 
bariery architektoniczne również były sukcesywnie likwi-
dowane i dziś są one niemal w pełni dostępne dla osób 
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do bazy wprowadzane są od momentu powstania Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, a więc od 2001 r. (wcześniej,  
od 2000 r., system działał na byłej Politechnice Zielono-
górskiej). Obecnie baza zawiera prawie 39 tys. opisów pu-
blikacji autorów związanych z UZ i jest jedną z większych 
tego typu baz na polskich uczelniach.

Warto przypomnieć, że SKEP daje autorom możliwość 
deponowania w bazie własnych prac w pełnym tekście. 

b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa

sKep jako pełnoteKstowa baZa 
pUbliKacji aUtorów  
Z UniwersytetU ZielonogórsKiego

poruszających się na wózkach. Są to:
- Wydział Ekonomii i Zarządzania,
- Wydział Humanistyczny,
- Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

W tym roku akademickim do wydziałów pozbawionych ba-
rier architektonicznych dołączył też Wydział Elektrotechni-
ki, Informatyki i Telekomunikacji.

Uniwersytet Zielonogórski jest dostępny nie tylko dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo, wprowadza też ułatwienia dla 
studentów niedosłyszących – prawie wszystkie duże sale 
wykładowe zostały wyposażone w pętle induktofoniczne 
ułatwiające osobom niedosłyszącym uczestnictwo w wykła-
dach.

__ Beata Mirkiewicz
biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Baza SKEP (System Komputerowej Ewidencji Publika-
cji) znana jest autorom z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
głównie jako baza bibliograficzna, dokumentująca doro-
bek naukowy pracowników i doktorantów uczelni. Dane 

Nie tylko budynki dydaktyczne są sukcesywnie pozba-
wiane barier architektonicznych. Studenci niepełnospraw-
ni ruchowo mogą zamieszkać w dwóch akademikach: we 
Wcześniaku (Kampus B) i w SBM (Kampus A).

Na UZ studiuje ponad 400 studentów niepełnospraw-
nych, a ich liczba z roku na rok rośnie.

O sprawy niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielono-
górskim dba pełnomocnik rektora ds. studentów niepełno-
sprawnych dr Marcin Garbat i Rada Studentów Niepełno-
sprawnych UZ.


