Biblioteka zaczęła przeprowadzkę. Spore
logistyczne przedsięwzięcie
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Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku rozpoczęła wielką przeprowadzkę do kampusu. Część księgozbioru
trafi też do budynku przy ul. Akademickiej. Do 30 czerwca studenci książki otrzymywać będą bez zmian, ale
potem biblioteka zamknie się na trzy miesiące.
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Przeprowadzka podyktowana jest tym, że dotychczasowa siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej im. Giedroycia ma
nowego właściciela. Uniwersytet w Białymstoku swoje nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej sprzedał Podlaskiemu
Urzędowi Marszałkowskiemu za 25 mln zł. Do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej wprowadzi się jeszcze w tym roku
Książnica Podlaska (opuści siedzibę przy ul. Kilińskiego).
Wzniesiony raptem 10 lat temu specjalnie dla Biblioteki Uniwersyteckiej budynek przy ulicy Skłodowskiej kosztował
31,5 mln zł. Dwie trzecie pieniędzy dało Ministerstwo Edukacji Narodowej, resztę zgromadziła Fundacja na rzecz
Rozwoju Uniwersytetu. Na wyprowadzkę Biblioteka Uniwersytecka ma czas do końca września 2015 r. Co oznacza
przeniesienie około 600 tysięcy woluminów, z czego blisko 450 tys. to książki, a ponad 100 tysięcy to czasopisma i
zbiory specjalne.
Zamknięte w wakacje
Obecnie biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 i w soboty w godz. 9-17. I tak będzie do 30
czerwca, czyli do zakończenia roku akademickiego. Zatem w czasie trwania sesji egzaminacyjnej ze wszystkich
niezbędnych książek studenci będą mogli korzystać bez ograniczeń, wykorzystując również wypożyczenia
krótkoterminowe. Informacje o godzinach pracy biblioteki umieszczone są zarówno w jej gmachu przy ulicy
Skłodowskiej, jak i na stronie internetowej.
- Studenci zostali poinformowani, że od dnia 1 lipca do 30 września musimy zamknąć Bibliotekę Uniwersytecką,
chociaż w latach poprzednich na czas wakacji zamykaliśmy ją w połowie lipca na okres tylko jednego miesiąca, kiedy
prowadzone były prace wewnętrzne. Informacja o przeprowadzce również pojawiła się na naszej stronie internetowej.
Poza tym rozesłaliśmy do studentów i pracowników naukowych maile o możliwości wypożyczeń zbiorów
bibliotecznych na czas wakacji. Chodzi tu np. o materiały niezbędne do pracy naukowej, dokończenia pracy
magisterskiej czy nauki do egzaminu przełożonego na termin powakacyjny. Z książek wypożyczonych w czerwcu
będzie można korzystać do października, bez naliczania kar - informuje Halina Brzezińska-Stec, dyrektor Biblioteki
Uniwersyteckiej w Białymstoku.
Przeprowadzka na kampus już ruszyła
Procedury dotyczące przeprowadzki rozpoczęły się wraz z początkiem 2015 r. Od kwietnia do kampusu przenoszona
jest część bibliotecznego sprzętu i mebli. Trwa też dzielenie księgozbioru według tego, w jakie miejsca konkretne
książki mają trafić. Główna część biblioteki z czytelnią i wypożyczalnią ulokowana zostanie na wydziale biologicznochemicznym. Użytkownicy, zamawiając książkę elektronicznie z domu, lub na miejscu, odbierać ją będą zawsze w
wypożyczalni mieszczącej się w budynku Instytutu Chemii.
- Wszystkie podstawowe agendy, które są niezbędne do obsługi użytkownika zostaną umiejscowione w budynku
Instytutu Chemii. Znajdzie się tam przede wszystkim nasza czytelnia, która będzie gromadziła księgozbiór z nauk
społecznych (ekonomia, etyka, filozofia, pedagogika i psychologia) połączony ze zbiorami biblioteki Instytutu Chemii.
Tu również będą udostępniane czasopisma - wyjaśnia dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. - W holu głównym tego
budynku będzie funkcjonowała wypożyczalnia główna. Na parterze znajdzie się Oddział Informacji Naukowej, gdzie
studenci będą mogli korzystać ze źródeł elektronicznych. Tam dowiedzą się też, w jaki sposób napisać referat czy jak
zebrać bibliografię do pracy licencjackiej. W holu powstanie stanowisko informacyjne, gdzie student bądź pracownik
naukowy znajdzie wszelkie niezbędne informacje o wszystkich agendach znajdujących się na kampusie.
Biblioteczne zbiory trafią również do pomieszczeń w pozostałych budynkach mieszczących się przy ul. Ciołkowskiego
wydziałów i instytutów: matematyki i informatyki, fizyki oraz biologii. Znajdą się tam oddziały, które nie wiążą się
bezpośrednio z obsługą użytkownika, ale są niezbędne do funkcjonowania biblioteki, czyli Oddział Gromadzenia i
Uzupełniania Zbiorów, Oddział Opracowania Zbiorów czy Oddział Wydawnictw Ciągłych.
Książki trafią też na Akademicką
Kampus to niejedyne miejsce, w którym rozlokują się bibliotekarze. Wraz z początkiem maja część sprzętu i mebli
przenoszona jest na ulicę Akademicką 2. Pierwotnie budynek po siedzibie wydziału matematyki (który przeniósł się na
do kampusu) uczelnia chciała sprzedać. Znalazł się kupiec zainteresowany tą nieruchomością. Finalnie jednak
budynek pozostanie w zasobach uczelni i zostanie przeznaczony na cele biblioteczne. Wykorzystanie tego budynku
łączy się też z faktem, że w centrum miasta wciąż pozostają takie uniwersyteckie wydziały jak: filologiczny, historycznosocjologiczny i prawa. Budynek został już odświeżony wewnątrz na tyle, by służyć do czasu, aż na terenie kampusu
powstaną kolejne pomieszczenia. A przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami władz UwB, przy ulicy Ciołkowskiego
(jeżeli uczelnia pozyska na to środki) powstać mają kolejne gmachy, do których przeniosą się wydział filologiczny i
historyczno-socjologiczny oraz biblioteka.
- Przy ul. Akademickiej planujemy pomieścić Kolekcję Humanistyczną, na którą składa się około 100 tysięcy
woluminów. Zostaną tam przeniesione również zbiory z wolnego dostępu Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu nauk
filologicznych i historycznych. Biorąc pod uwagę frekwencję, z której wynika, że bardzo często odwiedzają nas studenci
wydziału prawa, przy ulicy Akademickiej swoje miejsce znajdą też najnowsze publikacje prawnicze, stworzymy
niewielką, odrębną czytelnię z wolnym dostępem do zbiorów. W powstałych czytelniach studenci będą mogli korzystać
z księgozbioru na miejscu - zapowiada dyrektor Halina Brzezińska-Stec.
To, co wypożyczane rzadko, trafi do magazynów

Na Akademickiej znajdą się również: Podlaska Biblioteka Cyfrowa, Repozytorium Uniwersyteckie, Pracownia
Digitalizacji i Zbiory Specjalne oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej.
- Zdajemy sobie sprawę, że kampus nie był budowany na potrzeby biblioteki i brakuje dużych pomieszczeń
magazynowych. Oczywistym jest, że dopóki nie ma tam gmachu bibliotecznego, nie pomieścimy się z całym
księgozbiorem w tych dwóch miejscach - mówi szefowa Biblioteki Uniwersyteckiej. - Dlatego też zbiory, o które
użytkownicy pytają rzadko, lub te przedstawiające tylko wartość historyczną - trafią do magazynów zewnętrznych. Tu
wskazane mamy trzy lokalizacje, tzn:. przy ulicy Świerkowej w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii, przy ulicy
Pogodnej po dziekanacie Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz przy ulicy Hurtowej, gdzie mieścił się Instytut
Chemii. Ile z tych pomieszczeń wykorzystamy - jeszcze nie wiadomo. Wpływ na to będą miały chociażby parametry
regałów kompaktowych, na których zbiory będą przechowywane.
Poza książkami, wraz z biblioteką z ulicy Skłodowskiej wyprowadza się gabinet ostatniego prezydenta RP na
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Eksponaty trafią do jednej z sal Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego
im. A. Myrchy, które mieści się na terenie kampusu.
Ile kosztować będzie ta cała logistyczna operacja - jeszcze nie wiadomo. Wydatki związane z przeprowadzką są
finansowane z bieżących środków uczelni. Wiadomo już, że przeprowadzka nie oznacza dodatkowych zatrudnień,
nastąpi natomiast reorganizacja struktury biblioteki. Np. dyrekcja biblioteki będzie funkcjonowała zarówno w
kampusie, jak i w budynku przy ulicy Akademickiej, a osoby, które pracowały dotychczas w szatni - zostaną
przeniesione na stanowiska magazynierów.
Do wolnych sal wprowadzi się Książnica
Jesienią, kiedy pomieszczenia w gmachu przy ulicy Skłodowskiej zwolni biblioteka, swoją przeprowadzkę rozpocznie
Książnica Podlaska. Jej zasoby to ponad milion woluminów.
- Potrzebować będziemy zapewne kilku dni na odświeżenie pomieszczeń, a następnie zaczniemy przenosiny. Tak jak
zapowiadałem, w czasie przeprowadzki nie będzie żadnego przestoju. Zależy nam na tym, aby czytelnicy mogli
korzystać z naszych zbiorów - zapowiada Jan Leończuk, dyrektor Książnicy Podlaskiej.
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