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Uniwersytet Zielonogórski buduje nową bibliotekę uniwersytecką. Projekt jest częścią 
zadań inwestycyjno-remontowych uczelni, obok przebudowy domu studenckiego i 
czterech inwestycji w ramach parku naukowo-technologicznego. Wszystkie zadania 
zostały włączone do Indykatywnego Planu Inwestycji Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2009-2013 i są obecnie realizowane. Źródłem 
finansowania całego przedsięwzięcia, w tym również biblioteki, są w 85% fundusze 
unijne1. Nowy budynek biblioteki zostanie oddany do użytku w grudniu 2012 r. 
Powstanie w kampusie uniwersyteckim przy al. Wojska Polskiego pomiędzy 
Collegium Neophilologicum a budynkiem dydaktycznym nauk humanistycznych i 
społecznych. Budynek zaprojektował zespół Biura Architektonicznego NOW w Łodzi 
(www.now.com.pl2) pod kierunkiem architekta Andrzeja Owczarka3

 
. 

Nowa biblioteka ma już dziesięcioletnią historię ściśle związaną z dziejami 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, który powstał 1 września 2001 r. z połączenia 
Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Wymagał zrealizowania 
wielu zadań inwestycyjno-remontowych, zmierzających do przygotowania bazy 
materiałowej młodej uczelni. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć była budowa 
Biblioteki Uniwersyteckiej, spełniającej nowoczesne jakościowe wymogi dostępu do 
informacji oraz realizacji usług bibliotecznych. 
 
Projekt budowy Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum Państwowego w kampusie 
nauk humanistycznych powstał w środowisku Wyższej Szkoły Pedagogicznej na rok 
przed połączeniem uczelni. Inicjatywa rektora WSP, profesora Andrzeja 
Wiśniewskiego znalazła uznanie władz miasta, które zdecydowały się włączyć projekt 
do planów rozwoju miasta i pokryć koszty opracowania dokumentacji technicznej. W 
tym celu, na zamówienie władz Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielonogórski 
Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich przeprowadził ogólnopolski konkurs 
otwarty na opracowanie projektu architektonicznego budynku Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Zielonej Górze. Konkurs rozpisano zgodnie z przepisami 
określającymi zakres twórczych prac projektowych z działalności kultury i sztuki. Sąd 
konkursowy wyłonił zwycięski projekt w sierpniu 2001 r. Pierwsze miejsce przypadło 

                                                           
1 Przetarg na realizację budowlaną inwestycji wygrała, spośród dwunastu dużych przedsiębiorstw, 
firma Skanska, która przedstawiła najkorzystniejszą propozycję finansową, niższą od kwoty 
przewidzianej w projekcie. 
2 Odesłanie do strony internetowej przedstawia wersję aktualną w dn. 09.04.2011. 
3 ADASZYŃSKA, E. Projekt nowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet 
Zielonogórski. Miesięcznik społeczności akademickiej 2009, nr 12, s. 22-26. 

http://www.now.com.pl/�
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zespołowi z Biura Architektonicznego NOW w Łodzi za nowoczesny kompleks 
budynków łączący bibliotekę, archiwum oraz centrum konferencyjne. 
 

 
 

Rys. 1. Wizualizacja biblioteki — projekt z 2001. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW w Łodzi. 

 
Planowana inwestycja, określona w warunkach konkursu jako budynek Biblioteki 
Uniwersyteckiej, obejmowała w istocie trzy zespoły funkcjonalne: centrum 
konferencyjne, bibliotekę oraz archiwum — autonomiczne i niezależne od siebie 
budynki, jednak tak połączone i skomponowane w formie i przestrzeni, aby dały efekt 
dzieła architektonicznie jednorodnego. Obok podstawowych funkcji bibliotecznych i 
archiwalnych projekt uwzględniał bogatą ofertę usług dodatkowych, przewidując w 
planach: kompleks konferencyjny, galerię, księgarnię, sale do spotkań naukowych, 
działań artystycznych, wydarzeń kulturalnych, koncertów muzycznych, projekcji 
filmowych, klubów dyskusyjnych itp. Biblioteka realizowała popularną w świecie ideę 
biblioteki otwartej, zgodnie z którą kontakt czytelnika z książką nie jest ograniczony 
ani barierami przestrzennymi, ani organizacyjnymi4
 

. 

Koncepcja i program użytkowy biblioteki, zaproponowane przez autorkę, były  
wzorowane na najnowszych osiągnięciach bibliotekarstwa naukowego i nowych 
koncepcjach budownictwa bibliotecznego w kraju i za granicą. Biblioteka miała 
zagwarantować odpowiadające nowoczesnym wymaganiom warunki do pracy i 
studiowania oraz stworzyć silny ośrodek informacji naukowej i kulturotwórczej. 
Projekt nie został jednak zrealizowany, choć warunki lokalowe biblioteki stawały się 
coraz trudniejsze. Nowe władze postanowiły odroczyć budowę i zrealizować inne 
inwestycje związane z rozbudową wydziałów. 
 

                                                           
4 ADASZYŃSKA, E. Biblioteka otwarta. Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik społeczności 
akademickiej 2002, nr 4/5, s. 31-33. 
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Rys. 2. Wizualizacja wnętrza biblioteki — projekt z 2001. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW w Łodzi. 

 

 
 

Rys. 3. Wizualizacja wnętrza biblioteki — projekt z 2001. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW w Łodzi. 
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Rys. 4. Wizualizacja wnętrza biblioteki — projekt z 2001. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW w Łodzi. 

 
Z biegiem czasu projekt ulegał zmianom, miejsce wcześniej przeznaczone na 
Archiwum Państwowe, władze uczelni zdecydowały się przeznaczyć początkowo na 
potrzeby Wydziału Humanistycznego, potem dużego Wydziału Pedagogicznego. W 
połączeniu z biblioteką, kompleksem konferencyjnym i zapleczem dydaktycznym, 
nadal stanowiło to spójną ideę, choć w zmienionym kształcie5

 

. W 2004 r. w planach 
rozwoju uczelni pojawiła się nawet propozycja budowy dwóch bibliotek w dwóch 
odległych kampusach uczelni. Sam projekt przeszedł kilka przeobrażeń, aby pojawić 
się ponownie po dziesięciu latach jako propozycja budowy samej biblioteki, bez 
pozostałych części kompleksu. Wielka inwestycja, której koszty wzrosły do 70 
milionów złotych okazała się dla Uniwersytetu zbyt droga. Kolejny rektor uczelni prof. 
Czesław Osękowski zmuszony do poszukiwania nowych, tańszych rozwiązań 
zaproponował bibliotekę w pomniejszonym kształcie, zyskując akceptację senatu. W 
roku 2009 marszałek województwa lubuskiego wpisał bibliotekę na kluczową listę 
unijnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO), co 
zagwarantowało finansowanie projektu i jego realizację. 

Nowy projekt wymagał jednak weryfikacji zarówno ze strony architekta, jak i 
bibliotekarzy: zmian budowlanych, przestrzennych, architektonicznych, 
programowych i funkcjonalnych. Została zachowana sama idea biblioteki otwartej, 
główna koncepcja rozwiązań, lokalizacja, znaczna część programu. Naniesiono nowe 
                                                           
5 Po ośmiu latach od pierwszych wspólnych planów senat uczelni podjął uchwałę, która umożliwi 
budowę archiwum już jako osobnego budynku w kampusie nauk humanistycznych, w pobliżu nowej 
biblioteki.  
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rozwiązania architektoniczne dotyczące samego budynku, zmiany projektowe 
i funkcjonalne. Ograniczono powierzchnię magazynową, część użytkową i usług 
pozabibliotecznych. Oferta, choć nie tak bogata, nadal jest jednak atrakcyjna. 
Zachowano charakterystyczny kształt trapezu wynikający z układu przestrzennego. 
W nowej organizacji tej samej przestrzeni budynek wygląda jednak zupełnie inaczej. 
Zmieniła się elewacja oraz zastosowane materiały. Ograniczenie projektu będącego 
spójnym kompleksem budynków tylko do jednego obiektu, a tym samym obniżenie 
kosztów budowy, pozwoliło na realizację planów architektonicznych z zachowaniem 
wszystkich przepisów i procedur prawnych. Biblioteka powstanie w pierwotnym 
miejscu w kampusie przy al.. Wojska Polskiego, pomiędzy budynkiem Collegium 
Neophilologicum a głównym budynkiem dydaktycznym. Będzie to już inny obiekt 
dostosowany do możliwości i potrzeb uczelni, gotowy do przejęcia w grudniu 2012 r. 
 

 
 

Rys. 5. Wizualizacje biblioteki — projekt 2010. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW w Łodzi. 

 
Według projektu budowlanego będzie to obiekt o kubaturze 34847,80 m3, 
powierzchni zabudowy liczącej 1498,83 m2 i powierzchni całkowitej 8016,01 m2. 
Część użytkowa wyniesie 7292,59 m2 (w tym ciągi komunikacyjne 1088,93 m2). 
Budynek składać się będzie z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu kondygnacji 
nadziemnych. Pomieści ok. miliona zbiorów: ponad 600 tysięcy wolumenów w 
zamkniętym magazynie o zabudowie zwartej i około 450 tysięcy w części otwartej 
biblioteki. 
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Rys. 6. Wizualizacja holu i części rekreacyjno-użytkowej — projekt 2010. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW. 

 

 
 

Rys. 7. Wizualizacja holu i części rekreacyjno-użytkowej — projekt 2010. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW. 

 



  Biuletyn EBIB nr 3/2011(121), Dział komunikaty 
 

W projekcie zaplanowano około 450 miejsc do pracy indywidualnej i grupowej 
w wydzielonych strefach cichych i głośnych. Uwzględniono różne style uczenia się. 
Przewidziano miejsca do szkoleń, seminariów i pracy dydaktycznej, spotkań 
naukowych i kulturalnych a także do działań artystycznych. Czytelnicy będą mieli do 
dyspozycji około 120 stanowisk komputerowych, rozmieszczonych w całej 
przestrzeni bibliotecznej. Będą one w strefie katalogowej, przy zbiorach w wolnym 
dostępie, w pracowniach multimedialnych i komputerowych, w kabinach do pracy 
indywidualnej i w pokojach pracy zespołowej. Budynek będzie przystosowany do 
użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 
 

 

Rys. 8. Wizualizacje biblioteki — projekt 2010. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW w Łodzi. 

 
Jak wspomniano wyżej, sposób ukształtowania przestrzeni, organizacja zbiorów 
i usług mają służyć realizacji popularnej w świecie idei biblioteki otwartej, zgodnie 
z którą kontakt czytelnika z książką nie jest ograniczony barierami przestrzennymi 
i organizacyjnymi. W tej koncepcji czytelnicy będą mieli bezpośredni dostęp do 
zbiorów i usług rozplanowanych w wydzielonych obszarach wiedzy. Będą mogli 
korzystać ze zbiorów drukowanych i zasobów sieciowych, a także z bogatej oferty 
usług informacyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie.  
 
Nowością będzie samoobsługowa wypożyczalnia oraz zabezpieczenie zbiorów 
w systemie radiowym (RFID). W projekcie architektonicznym i budowlanym 
uwzględniono nowoczesne rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne, dobre warunki 
do pracy naukowej i studiowania oraz silny ośrodek informacji naukowej działający 
zgodnie z potrzebami środowiska akademickiego. Będzie to centrum edukacyjne 
uczelni i ośrodek  twórczej integracji regionu. Będzie to także funkcjonalna 
i nowoczesna biblioteka hybrydowa łącząca umiejętnie dwie przestrzenie swojej 
działalności — rzeczywistą i wirtualną. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi 
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w pierwszym kwartale 2011 r., zakończenie i równoczesne rozpoczęcie pierwszego 
etapu wyposażania budynku przewidziano w drugiej połowie 2012 r. Zamknięcie 
i rozliczenie całego przedsięwzięcia nastąpi w grudniu tego samego roku. 

 
* * * 

 
Rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego nawiązuje do aspiracji i możliwości miasta, 
które ma szansę stać się ważnym ośrodkiem akademickim w kraju. Skala 
aglomeracji, jej geograficzne i historyczne uwarunkowania, środowiskowy potencjał 
twórczy, predestynują Zieloną Górę do tworzenia silnego ośrodka uniwersyteckiego 
i kulturalnego. Lokalizacja miasta w obszarze przygranicznym, w sąsiedztwie 
znaczących krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, stanowi walor 
stwarzający duże możliwości inwestycyjne i rozwojowe, jest jednak wyzwaniem 
zarówno dla władz Zielonej Góry, jak i uczelni. Nowa sytuacja w stosunkach polsko-
niemieckich, nowoczesne spojrzenie na dziedzictwo kulturowe pogranicza, 
skłaniające do wspólnych badań nad historią tego obszaru wymagają wypracowania 
korzystnych dla obu stron koncepcji i rozwiązań, zwłaszcza w kontekście dążeń do 
integracji europejskiej. Budowa nowoczesnego zaplecza naukowo-dydaktycznego 
oraz silnego centrum kulturotwórczego sprzyja twórczej integracji środowisk, 
przyczynia się też do atrakcyjności miejsca. Jest kolejną szansą na tworzenie 
ośrodka akademickiego o standardach europejskich. Inicjatywa budowy biblioteki, 
jako części tego planu, znalazła uznanie władz miasta, które zdecydowały się 
włączyć projekt do planów rozwoju województwa. 
 

 
 

Rys. 9. Wizualizacja biblioteki z 2010  
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW. 

 
* * * 

 
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową 
w lubuskim. Gromadzi literaturę ze specjalności objętych działalnością uczelni. 
Kompletuje księgozbiór z zakresu sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, 
pedagogicznych, ścisłych, biologicznych, ekonomicznych i technicznych. Jest to 
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blisko milionowy zbiór obejmujący różne typy dokumentów: książki, czasopisma, 
cenne zbiory specjalne o wartości zasobu kulturowego (rękopisy, starodruki, 
dokumenty kartograficzne i graficzne), a także zbiory muzyczne, audiowizualne, 
dokumenty życia społecznego, literaturę techniczną, normy i patenty. 
Pięćdziesięciotysięczny zbiór wydawnictw elektronicznych obejmuje najważniejsze 
dla środowiska naukowego sieciowe bazy danych oraz książki i czasopisma 
zagranicznych i polskich wydawnictw naukowych. Biblioteka Uniwersytecka pełni 
funkcję akademickiego centrum kształcenia. Tworzy zaplecze naukowo-dydaktyczne 
odpowiadające potrzebom środowiska naukowego uczelni. Organizuje dostęp do 
krajowych i światowych zasobów naukowych oraz usług w formie tradycyjnej 
i elektronicznej. Biblioteka jest skomputeryzowana. Korzysta z elektronicznego 
systemu zarządzania Prolib, pozwalającego na pełną automatyzację procesów 
bibliotecznych. Obsługuje rocznie około miliona czytelników: około 400 tysięcy 
w formie tradycyjnej i około 600 tysięcy w zdalnym dostępie sieciowym. 
 
Biblioteka nie ma swojej siedziby, własnego budynku, spełniającego biblioteczne 
normy i standardy, choć konkurs na jego budowę został rozstrzygnięty jeszcze przed 
połączeniem uczelni w 2001 r. Budowa miała się rozpocząć i zakończyć w roku 2002 
jako jedna z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych inwestycji. Nowoczesna 
biblioteka akademicka o standardach europejskich miała być szansą dla uczelni 
i prestiżem dla regionu. Przy różnorodności i złożoności zadań bibliotecznych wobec 
środowiska akademickiego regionalnego — brak własnej siedziby i zaplecza na 
najwyższym poziomie jest nadal poważnym utrudnieniem. Biblioteka nie ma miejsca 
na pełną prezentację swoich zbiorów w wolnym dostępie. Brakuje nowych 
powierzchni magazynowych, sal dydaktycznych i szkoleniowych, wolnej pracowni 
komputerowej oraz pracowni reprograficznych i konserwatorskich na wysokim 
poziomie. Brakuje systemów zabezpieczenia zbiorów, urozmaiconych warunków do 
pracy dla czytelników oraz przystosowania pomieszczeń dla osób 
niepełnosprawnych. Agendy i pracownie biblioteczne rozproszone są na dużych 
powierzchniach z dala od siebie, często bez zachowania wzajemnych układów 
zależności i powiązań. W środowisku akademickim poziom zaplecza naukowo-
dydaktycznego musi dorównywać poziomowi uczelni. 

* * * 
Powszechna edukacja, nowoczesne formy komunikowania się i dostępu do wiedzy 
narzucają bibliotece akademickiej nową rolę — budowania centrum zasobów 
edukacyjnych. Biblioteka to nie tylko miejsce do czytania i wypożyczania książek, to 
instytucja aktywnie wspierająca proces kształcenia. Od lat zmienia ona swoje 
priorytety, przechodząc od biblioteki obsługującej do biblioteki uczącej, od tradycyjnie 
pojmowanej do multimedialnego centrum edukacji. Biblioteka to miejsce do pracy 
naukowej, uczenia się i nauczania — to miejsce społeczne. Ważne zarówno dla 
środowiska akademickiego, jak i miejskiego. 
 
Do zadań nowoczesnej biblioteki akademickiej należy: 

• zapewnienie warunków dla realizowania studiów, 
• gromadzenie materiałów i zasobów do pracy badawczej oraz realizacji 

programów nauczania, 
• organizowanie dostępu do zasobów, informacji i usług, 
• prowadzenie szkoleń z zakresu informacji naukowej, 
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• tworzenie środowiska sprzyjającego nauczaniu z uwzględnieniem różnych 
stylów uczenia się, 

• pełnienie roli kulturotwórczej i tworzenie zaplecza do twórczej integracji 
środowiska, 

• popularyzowanie wiedzy oraz dorobku środowiska akademickiego. 
  

 
    Rys. 10. Wizualizacja części otwartej biblioteki — projekt 2010. 

Źródło: Biuro Architektoniczne NOW. 
 

Zmiany zachodzące w procesie dydaktycznym oraz rozwój technik informacyjnych 
wpływają na jakość budowanego przez bibliotekę zaplecza. Będzie to z założenia 
biblioteka otwarta na czytelnika, oferująca: 

• przyjazne i atrakcyjne otoczenie, 
• dobre warunki do gromadzenia, udostępniania, przechowywania i ochrony 

zbiorów bibliotecznych, 
• powszechny, swobodny i bezpośredni dostęp do zbiorów, 
• szeroki dostęp do informacji i zbiorów sieciowych, 
• bogatą ofertę usług bibliotecznych i informacyjnych, 
• nowoczesne wyposażenie techniczne, 
• profesjonalnie przygotowany zespół bibliotekarzy, 
• nowoczesne zaplecze służące twórczej integracji naukowej i kulturowej 

środowiska. 
Projekt architektoniczny i budowlany, w którym uwzględniono nowoczesne 
rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne, połączy przestrzeń między istniejącymi 
budynkami dydaktycznymi oraz stworzy charakterystyczne miejsce integrujące 
zarówno społeczność uniwersytecką, jak i środowisko akademickie z miastem 
i regionem. Będzie to środowiskowa biblioteka naukowa służąca pracownikom 
i studentom uczelni, młodzieży szkolnej, mieszkańcom regionu uzupełniającym 
wykształcenie oraz pracownikom instytucji regionalnych. Autorzy projektu zakładają, 
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że będzie to najpopularniejsze miejsce w kampusie z zagospodarowaną przestrzenią 
wokół biblioteki, ważne dla przestrzeni publicznej. 

 
 

Rys. 11. Wizualizacja części otwartej biblioteki — projekt 2010 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW. 

Realizacja idei biblioteki otwartej pozwala na taką organizację zbiorów i przestrzeni 
bibliotecznej, aby czytelnik miał do dyspozycji duże obszary wiedzy i szeroką ofertę 
wspomagających je usług. Usytuowany w tej przestrzeni bibliotekarz — specjalista 
dziedzinowy — pomagać będzie czytelnikom w poszukiwaniach, kierować do 
odpowiednich obszarów wiedzy, organizować dostęp do zbiorów i informacji. 
 

 
Rys. 12. Wizualizacja części otwartej biblioteki — projekt 2010. 

Źródło: Biuro Architektoniczne NOW. 



  Biuletyn EBIB nr 3/2011(121), Dział komunikaty 
 

W całej przestrzeni, w różnym układzie, będą rozmieszczone miejsca do pracy 
zaprojektowane tak, by uwzględnić różne style uczenia się w strefach cichych i 
głośnych. Będą stanowiska do pracy indywidualnej, miejsca do pracy grupowej, zajęć 
dydaktycznych, spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji,  ale także wypoczynku. 
Nowa biblioteka połączy funkcje wynikające z założeń biblioteki tradycyjnej i 
elektronicznej a także ośrodków informacji i kultury. Zgodnie ze współczesną filozofią 
bibliotekarstwa nie ma tutaj dawnego podziału na strefy książki, opracowania i 
czytelników. Użytkownicy i zbiory swobodnie się przenikają. Budynek biblioteki jest 
sześciokondygnacyjny, dzieli się na kilka obszarów związanych z określonymi 
funkcjami: 

• suterena — magazyny zamknięte, pomieszczenia techniczne i część socjalna,  
• parter — strefa rekreacyjno-użytkowa oraz strefa informacji katalogowej i 

wypożyczalni samoobsługowej, 
• kondygnacje I-II-III-IV — biblioteka otwarta oraz pracownie biblioteczne. 

 
Poziom — 0: 

• instalacje i przyłącza budynku, 
• podjazd gospodarczy i miejsce odbioru przesyłek, 
• podjazd i winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych, 
• klatki schodowe — wyjścia awaryjne, 
• monitoring biblioteki, 
• kodowane wejście dla pracowników, 
• ciągi komunikacyjne z windami, 
• pomieszczenia techniczne i warsztat galerii, 
• pomieszczenia socjalne, szatnie i sanitariaty dla obsługi, 

           zaplecze gospodarcze, 
• magazyn zbiorów wyposażony w regały jezdne. 

Parter: 
• hol biblioteki, 
• galeria sztuki, 
• część wystawowo-ekspozycyjna, 
• sala konferencyjna i miejsce do spotkań naukowych, literackich i artystycznych 

dla 100 osób, 
• kawiarenka, 
• część rekreacyjno-wypoczynkowa, 
• pomieszczenia socjalne dla czytelników, 
• szatnia i strefa szafek, 
• punkt informacji bibliotecznej do obsługi czytelników i gości, 
• wrzutnia z taśmociągiem do samodzielnego zwrotu książek w systemie RFID 

(Book Drop), 
• strefa informacji bibliotecznej i katalogowej z kodowanym wejściem i wyjściem 

w systemie RFID, 
• samoobsługowa wypożyczalnia dydaktyczna, 
• urządzenie do samoobsługowego wypożyczania zbiorów — Self Check, 
• stanowiska pracy przy zbiorach, 
• wypożyczalnia realizująca zamówienia z magazynu zamkniętego, 
• wypożyczalnia międzybiblioteczna. 
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Biblioteka otwarta — I piętro: 
• kolekcje dziedzinowe z wolnym dostępem do zbiorów, 
• stanowiska do pracy przy zbiorach, również dla osób niepełnosprawnych, 
• stanowiska informacji obsługiwane przez bibliotekarzy dziedzinowych 

wspomagających czytelników w określonych obszarach wiedzy, 
• czytelnia informacyjna, 
• kabiny do pracy indywidualnej — 5 stanowisk, 
• sala szkoleń lub spotkań dla 40 osób, 
• samoobsługowe stanowiska reprograficzne i do wypożyczeń, 
• węzeł sieci teleinformatycznej, 
• administracja biblioteki, 
• zaplecze socjalne (kuchnia, jadalnia, sala wypoczynku, sanitariaty, 

pomieszczenia gospodarcze, komunikacja wewnętrzna), 
• wyjścia awaryjne, trakt komunikacyjny. 
 

Biblioteka otwarta — II piętro — antresola: 
• kolekcje dziedzinowe z wolnym dostępem do zbiorów, 
• stanowiska pracy przy zbiorach, również dla osób niepełnosprawnych, 
• stanowiska bibliotekarzy dziedzinowych, 
• kabiny do pracy indywidualnej — 5 stanowisk, 
• sala dydaktyczna multimedialna dla 40 osób, 
• komputerowa sala szkoleniowa dla 20 osób, 
• pracownie biblioteczne, 
• część socjalna, 
• trakt komunikacyjny. 

Biblioteka otwarta — III piętro: 
• kolekcje dziedzinowe z wolnym dostępem do zbiorów, 
• stanowiska informacji obsługiwane przez bibliotekarzy dziedzinowych, 
• czytelnia prasy, 
• wolna pracownia komputerowa do dyspozycji studentów, 
• stanowiska do pracy przy zbiorach, również dla osób niepełnosprawnych, 
• samoobsługowe punkty reprograficzne i wypożyczeń, 
• pracownie biblioteczne, 
• część socjalna. 

 
Biblioteka otwarta — IV piętro — antresola: 

• kolekcje dziedzinowe z miejscami pracy dla czytelników, 
• pokoje do pracy zespołowej, 
• pracownia zbiorów specjalnych i artoteka połączone z zapleczem dla zbiorów 

graficznych — sala do prezentacji i dydaktyki, 
• strefa zbiorów specjalnych — pracownie zbiorów i pracownie konserwacji 

zbiorów. 
 

W całej przestrzeni bibliotecznej znajdą się: 
• miejsca pracy wkomponowane w przestrzeń i księgozbiór tak, aby dały 

poczucie izolacji pracującym studentom oraz sprzyjały bezpośredniej pracy z 
książką, 

• miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, 
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• miejsca do pracy grupowej, 
• stanowiska komputerowe na terenie całej biblioteki, również Internet 

bezprzewodowy, 
• samoobsługowe urządzenia reprograficzne, 
• miejsca do odpoczynku i rekreacji na terenie całej biblioteki. 

 
Program użytkowy i architektoniczny biblioteki uwzględnia założenia nowoczesnego 
bibliotekarstwa dotyczące organizacji i planowania przestrzeni, budownictwa, 
organizacji zbiorów i usług, a także innych założeń związanych z misją czy rolą 
biblioteki w środowisku. Biblioteka to miejsce społeczne, miejsce do uczenia się i 
nauczania, pracy naukowej i dydaktycznej, działalności kulturotwórczej, artystycznej, 
także do odpoczynku. Budynek spełnia wymogi budownictwa bibliotecznego 
opartego na zasadach Harry Faulkner-Brown's Ten Commandments.6

 

 
Wielofunkcyjność budynku uzyskano poprzez realizację założeń tego brytyjskiego 
architekta dotyczących konstrukcji, technologii i architektury wnętrz. Jest to swoista 
biblia dla architektów projektujących biblioteczną przestrzeń. 

Budynek jest: 
• elastyczny — oparty na jednym module konstrukcyjnym, 
zapewniającym jednakową wytrzymałość stropów w całym budynku, czyli 
pełną zdolność przystosowywania się do zmian przestrzennych i 
organizacyjnych, pozwalający na zmienność układów, 
• zwarty z dogodnymi drogami komunikacyjnymi do łatwego i szybkiego 
przemieszczania się czytelników, personelu i książek, 
• dostępny zarówno z zewnątrz do wewnątrz, jak i z głównego wejścia 
budynku do wszystkich ważnych dla czytelnika obszarów — przestrzeń sama 
prowadzić będzie czytelnika, 
• rozszerzalny — zdolny do rozwoju przestrzennego, uwzględniający 
rozbudowę bez niszczenia istniejącej całości, 
• zróżnicowany pod względem warunków pracy i wieloaspektowego 
dostępu do informacji, różnorodności zbiorów, pomieszczeń i usług, 
• zorganizowany — ułatwiający szybki kontakt czytelnika z książką i 
proponowanymi usługami bibliotecznymi i informacyjnymi, 
• wygodny — ponieważ praca w dobrych warunkach jest bardziej 
efektywna, 
• zapewniający stałe warunki środowiskowe i mikroklimatyczne 
konieczne dla ochrony i zachowania stanu fizycznego zbiorów bibliotecznych, 
• bezpieczny dla czytelników, personelu i zbiorów, 
• ekonomiczny w eksploatacji. 

Estetycznie i profesjonalnie urządzone wnętrza budynku nowoczesnej biblioteki 
wtopione w zielone otoczenie kampusu zapewnią przyszłym użytkownikom komfort i 
efektywność pracy. Będzie to konsekwentna realizacja wizji, która przyświecała 
twórcom lubuskiej drogi do uniwersytetu. 

 

                                                           
6 FAULKNER-BROWN, H. Factors affecting the planning and design of academic libraries: speaker’s 
notes for the British Council Seminar. W: Library planning and design. Newcastle upon Tyne, 1994. 
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Rys. 13 Wizualizacja holu biblioteki — projekt z 2010. 
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW. 

 
Jak długie i burzliwe są dzieje budowy nowej biblioteki świadczy skompletowana 
w ciągu dziesięciu lat dokumentacja. Oddaje ona historię przemian uczelni, kierunki 
jej rozwoju i sposoby pozyskiwania funduszy. Dokumentuje także wszystkie zmiany 
w obrębie projektu. Przeświadczenie o konieczności budowy biblioteki było motywem 
wieloletnich poszukiwań zmierzających do rozwiązania problemu. O desperacji władz 
świadczy gest i żartobliwy udział rektora w happeningu studenckim, podczas święta 
Bachanaliów. Profesor Czesław Osękowski przebrany za Napoleona przyznał się do 
czasowej klęski. Napis na transparencie, który niósł głosił Biblioteka to moje 
Waterloo. Przegrana bitwa była jednak wstępem do zwycięstwa. Należy się ono 
całemu naszemu środowisku. 
 


