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Biblioteka Uniwersytecka w Dreźnie jest największą biblioteką naukową Dolnej Saksonii. Powstała w roku
1996 poprzez połączenie Saksooskiej Biblioteki Krajowej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technicznego
w Dreźnie. W roku 2002 biblioteka przeniosła się do nowego gmachu o powierzchni liczącej 40 000 m2
(w tym 30 000 m2 stanowi częśd podziemna).
Biblioteka posiada 9 000 000 dokumentów. W gmachu głównym w wolnym dostępie jest 650 000
woluminów. Poza główną siedzibą znajdują się zbiory: medycyny, prawa i nauk społecznych.
Biblioteka prenumeruje 27 000 tytułów czasopism elektronicznych. Liczba czytelników wynosi 50 000
osób (w tym 35 000 studentów). Placówka otwarta jest codziennie w godzinach od 8:00 do 24:00
a w niedzielę od 10:00 do 18:00.
Dziennie odwiedza bibliotekę 5000 użytkowników, którzy mają do dyspozycji 999 miejsc pracy. Na poziomie
-2 znajduje się czytelnia, natomiast inne miejsca pracy rozmieszczone są w różnych punktach budynku.
Największym powodzeniem cieszą się boksy wydzielone do indywidualnej pracy. Czytelnicy mogą
składowad wypożyczone dokumenty w skrytkach rezerwowanych przez katalog na jeden dzieo
(z możliwością przedłużania). Przy pisaniu pracy dyplomowej można wypożyczyd skrytkę na dwa tygodnie.
Zbiory wypożycza się na okres czterech tygodni z możliwością dwukrotnego przedłużenia. Zbiory, poza tymi
które są w wolnym dostępie i udostępniane prezencyjnie, wypożycza się i zwraca samodzielnie. Personel
jedynie dostarcza zamówione zbiory na oznaczone półki.
Liczba czytelników biblioteki wynosi ponad 47 000. W ciągu roku rejestruje się 1 400 000 odwiedzin
i 2 290 000 wypożyczeo.
W bibliotece wielkie plany wiąże się z digitalizacją zbiorów. Zakłada się, że w ciągu 10 lat wszystkie zbiory
będą już w formie elektronicznej. Dziennie digitalizuje się około 50 dokumentów. Digitalizacja finansowana
jest przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą. Obecnie biblioteka udostępnia w Internecie około 1 000 000
zdigitalizowanych obrazów, zdjęd oraz bardzo ciekawą kolekcję map. Docelowo zdigitalizowanych będzie
20 000 map.
Biblioteka posiada specjalne miejsce do przechowywania najcenniejszych zbiorów, w którym zachowane są
szczególne środki bezpieczeostwa i warunki klimatyczne. Przechowuje się tutaj między innymi: Kodeks
Drezdeoski-Maya (w postaci rękopisu), szkicownik Albrechta Dürera, Mainzer Psalterium z 1457 r. ,
rękopisy nut Bacha, Vivaldiego, Wagnera i. Schumanna.
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Fot. 1.Jeden z dwóch budynków kompleksu

Fot. 2.Hol biblioteki
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Fot. 3.Wydzielone do pracy indywidualnej boksy, w tle czytelnia

Fot. 4.W centralnej części kompleksu umieszczona jest czytelnia
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Fot. 5.Wolny dostęp do zbiorów

Fot. 6.Wszędzie rozmieszczone są stanowiska do pracy
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Fot. 7.Miejsca gdzie można odpocząd, poziom - 2 ma dzienne oświetlenie

Fot. 8.Książki ze zbioru prezencyjnego można przechowad do późniejszego wykorzystania

Strona biblioteki: http://www.sub_dresden.de/

