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NA POLITECHNICE INWESTYCJA GONI INWESTYCJĘ 
 
Po 60 latach starań Politechnika Wrocławska będzie miała bibliotekę na miarę XXI wieku.                
W piątek, 3 czerwca o godz. 11.00 (bud. A-1, stara sala Senatu, wybrzeże Wyspiańskiego 27) 
uczelnia podpisze umowy związane z realizacją inwestycji „Środowiskowa Biblioteka Nauk 
Ścisłych i Technicznych na Potrzeby Innowacyjnej Gospodarki BIBLIOTECH”.  
 
Pierwsze wzmianki o zamiarach budowy biblioteki pojawiły się w publikacji PWN z 1955 r.                   
pt. „Politechnika Wrocławska w okresie 10-lecia 1945-55”. Gmach miał postać w ramach ustawy                        
o  6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. 
Uchwała została jednak uchylona a formalny konkurs na projekt budynku ogłoszono dopiero                 
w 1988 r. Zwycięski projekt, którego jednak nie zrealizowano, zakładał, że wielkość zbiorów 
osiągnie 3 mln woluminów. Kolejne próby podjęto w 1995 r. Tym razem projekt szacował, że 
biblioteka pomieści 2 mln ksiąg. Według najnowszej koncepcji z 2007 r., w bibliotece PWr. nie 
będzie książek w wydaniu papierowym. Znajdziemy tam jedynie zbiory elektroniczne.   
 
Realizacja projektu BIBLIOTECH będzie kosztować ponad 100 mln zł. W ubiegłym roku 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o dofinansowaniu inwestycji kwotą 
blisko 90 mln zł. 85% tej sumy stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,               
a 15% to dotacja celowa z budżetu państwa. Biblioteka powstanie w centralnej części kampusu 
głównego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego. Koniec realizacji projektu przewidziano 
na jesień 2014r.  
 
Inwestycja obejmie budowę oraz wyposażenie obiektu o funkcji informacyjnej i naukowo                        
-badawczej. W Bibliotece znajdą się następujące zespoły pomieszczeń wyposażonych w najnowsze 
technologie e-medialne: 

• Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej z Dolnośląską Biblioteką Cyfrową, 
Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej, Regionalnym Punktem Informacji 
Normalizacyjnej oraz Biurem Informacji o Nowych Technologiach (BINT) 

• Laboratoria komputeryzacji i przetwarzania danych Wrocławskiego Centrum Sieciowo                 
-Superkomputerowego 

• Zespół Laboratoriów naukowo-badawczych, m.in.: Laboratorium baz i hurtowni danych,  
Laboratorium dostępu zdalnego do cyfrowych zasobów bibliotecznych, Laboratorium eksploracji 
i analizy zasobów cyfrowych, Laboratorium technik e-nauczania, Laboratorium multimedialne 
badawczo - rozwojowe, Laboratorium tyfloinformatyczne badające możliwości przystosowania 
percepcji wiedzy technicznej dla osób niewidzących i niedowidzących. 

Inne trwające inwestycje na Politechnice Wrocławskiej: 

Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS utworzą dwa 
odrębne budynki. Pierwszy powstaje w kampusie głównym Politechniki Wrocławskiej przy                       
ul. Janiszewskiego, drugi będzie się mieścił przy ul. Długiej. Z nowych budynków będą korzystali 
studenci i pracownicy Wydziału Elektroniki i Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Projekt 
jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura  i Środowisko. Koszt jego wykonania to prawie 80 
mln zł. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na III kwartał 2012r.  
 
Kompleks edukacyjno-badawczy GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej powstaje przy       
ul. Na Grobli. Będą się tu mieścić cztery wydziały: Budownictwa Lądowego i Wodnego, 
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska oraz Mechaniczno-Energetyczny. Projekt 
współfinansowany jest  przez Unię Europejską oraz z budżetu państwa ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt jego realizacji wyniesie prawie 70 mln zł. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2012r.  

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


