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Biblioteka, której dziś nowe pomieszczenia uroczyście oddajemy, jest warsztatem naukowym 

i edukacyjnym dla całej społeczności akademickiej naszej Uczelni, ale jednocześnie, jako I 

Centralna Biblioteka Techniczna służy wszystkim, zainteresowanym techniką i naukami 

podstawowymi.  

Rozbudowa Gmachu Głównego na potrzeby Biblioteki Głównej, umożliwi korzystanie z 

ogromnego potencjału naukowego, jaki tkwi w naszych zbiorach oraz ułatwi dostęp do 

światowych i krajowych źródeł informacji. W rozbudowanej Bibliotece Głównej położono 

nacisk na stworzenie godziwych warunków pracy naukowej i studiów. Powierzchnia 

użytkowa oddanych w chwili obecnej pomieszczeń wynosi 4008 m
2
 a w niedługim czasie, po 

ostatecznym zakończeniu remontu magazynu 4800 m
2
 i obejmuje przede wszystkim obszerne 

czytelnie wyposażone w system sygnalizacyjny, wspomagający realizację zamówień ze 

swobodnym dostępem do ok. 40 tys. zbiorów z możliwością wykonywania odbitek na 

miejscu za pomocą samoobsługowych kserografów.  

Użytkownicy mają możliwość korzystania ze zbiorów ustawionych rzeczowo w wolnym 

dostępie na trzech kondygnacjach. Oprócz czytelni można korzystać z wydzielonych 

stanowisk do pracy indywidualnej oraz pokojów do pracy zespołowej. W czytelniach 

zapewnimy 300 miejsc dla użytkowników z dostępem do katalogów komputerowych, 

internetu, światowych i krajowych baz danych.  

Drugim podstawowym zadaniem, jakie postawiono realizując rozbudowę Gmachu Głównego 

na potrzeby Biblioteki Głównej, było zapewnienie właściwych warunków zasobom. Należy 

przypomnieć, że w większości były one przechowywane w warunkach urągającym wszelkim 

zasadom ochrony zbiorów i przepisów bezpieczeństwa. Oddane i rozbudowane magazyny 

pozwolą dzięki zastosowaniu nowoczesnych regałów kompaktowych lub wolnostojących na 

właściwe przechowywanie zbiorów oraz usprawnienie ich udostępniania, co ma tym 

istotniejsze znaczenie, że zbiory Biblioteki Głównej wchodzą zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Sztuki z 1998 r. w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.  

Pomocą w realizacji zamówień są dwa systemy wind, a przede wszystkim zainstalowanie w 

magazynach komputerów.  

Jest to stan na dziś.  

Rozwój technologii i potrzeby użytkowników stawiają nas przed koniecznością dalszej 

modernizacji. W ciągu najbliższych miesięcy wdrożymy w Bibliotece Głównej zintegrowany 

system komputerowy Aleph, który pozwoli na dalsze usprawnienie usług. System ten w 

przyszłości powinien objąć filie i pozostałe biblioteki specjalistyczne.  

Oddanie nowych pomieszczeń Biblioteki Głównej stało się możliwe, po kilkudziesięciu latach 

oczekiwań użytkowników i zmagań bibliotekarzy, dzięki tym, którym pozwolę sobie dziś 

najgoręcej podziękować:  

 Byłemu Rektorowi Prof. Markowi Dietrichowi, który wraz z Senatem i 

ówczesnymi władzami Uczelni podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji pod 

nazwą: Rozbudowa Gmachu Głównego na potrzeby Biblioteki Głównej i 

dzięki któremu, mimo wielu trudności, budowę prowadzono 



 JM Rektorowi Prof. Jerzemu Woźnickiemu i obecnym Władzom 

Uczelni za kontynuację inwestycji, troskę o wyposażenie Biblioteki Głównej i 

jej modernizację 

 Sponsorom, dzięki którym można było rozpocząć i prowadzić 

inwestycję, a więc Ministerstwu Edukacji Narodowej, Komitetowi Badań 

Naukowych i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 

 Tym, bez których myśli twórczej inwestycja nie mogłaby być 

prowadzona, czyli pp. Czjkowskim i Prof. Kuczy Kuczyńskiemu oraz ich 

współpracownikom 

 Prorektorowi poprzedniej kadencji Prof. Władysławowi Włosińskiemu, 

który otaczał Bibliotekę serdeczną opieką i wspomagał finansowo 

 Realizatorom inwestycji z prezesem firmy PIA Piasecki inż. 

Wojciechem Krysińskim, którzy podjęli się wykonawstwa mimo złożonych 

warunków i trudności 

 Radzie Bibliotecznej i wszystkim pracownikom Uczelni, którzy 

rozumiejąc potrzebę rozbudowy Biblioteki Głównej, jako tworzenia 

wspólnego dobra o niewymiernych korzyściach, pomagali w realizacji 

inwestycji, zwłaszcza tym, którzy rezygnowali z dotychczas zajmowanych 

pomieszczeń w Gmachu Głównym, aby umożliwić realizację projektu 

 Wszystkim użytkownikom Biblioteki Głównej, którzy cierpliwie 

znosili uciążliwości, związane z okresowym brakiem dostępu do zbiorów czy 

wstrzymaniem niektórych usług bibliotecznych 

 Przede wszystkim studentom, czyli głównym użytkownikom 

Biblioteki, tym, którzy jak historia Uczelni pokazuje, od początku dbali o 

powiększenie zasobów, czy to poprzez Bratnią Pomoc, czy koła naukowe 

zwłaszcza skupieni w Samorządzie Studentów, wspierali wszystkie działania 

Biblioteki, mające na celu modernizację jej działalności 

 Niech mi na końcu wolno będzie podziękować moim najbliższym 

współpracownikom, Dyrekcji i całemu personelowi Biblioteki Głównej, który 

przez wszystkie lata budowy wykazywał ogromny zapał, ofiarność i 

poświęcenie, zdając sobie sprawę, że uczestniczyliśmy w wielkim dziele 

tworzenia biblioteki nowoczesnej, na miarę europejską. 

 


