
Zaproszenie 
do współpracy



Zbiory specjalne 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Kolekcja zbiorów specjalnych skrywa ponad milion unikatowych 
dzieł papierowych, które dotąd nie były eksponowane. 
Chcemy dla nich stworzyć pierwszą w Polsce odpowiednio 

wyposażoną salę wystawową.

Nowa sala wystawowa
Powierzchnia:  540 m2

Lokalizacja:   parter Biblioteki Uniwersyteckiej,  
   przy wejściu głównym
Dostępność:   dla szerokiej publiczności,  
   w tym osób niepełnosprawnych

Szacunkowy koszt modernizacji i wyposażenia w sprzęt 
ekspozycyjny to kwota 3,5 miliona złotych.

Uniwersytet Warszawski
 lider wśród polskich uczelni naukowych (społeczność akademicka 60 tys. osób)
 współpraca z ponad tysiącem podmiotów zagranicznych 
 najchętniej wybierana przez obcokrajowców uczelnia w Polsce
 największy budżet naukowy spośród polskich uczelni
 najwięcej przyznanych grantów

Biblioteka Uniwersytecka  
w Warszawie

 główna biblioteka akademicka Warszawy i jedna z trzech największych w Polsce
 kultowe miejsce: moda na buwing (bywanie w BUW), jedna z najważniejszych 
atrakcji turystycznych miasta, główny punkt na mapie modnego dziś Powiśla
 ośrodek życia naukowego, kulturalnego i towarzyskiego – to tu odbywają się 
gale prestiżowych nagród (m.in. literackiej NIKE i Kisiela), ważne międzynarodo-
we debaty i spotkania, koncerty, spektakle muzyczne i wystawy.

BUW w liczbach
  ponad 700 tys. odwiedzin rocznie
 ponad 800 tys. turystów rocznie 
podziwiających z ogrodu dachowego 
widok na Wisłę i Warszawę
 1,3 mln odwiedzin rocznie na 
stronie www
 ponad 3,5 mln jednostek ewi-
dencyjnych, w tym 2 mln książek  
i ponad 700 tys. czasopism

Dzieła, które zaprezentujemy szerokiej publiczności, to m.in.:

 pierwsze wydanie Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich
 Biblia Jakuba Wujka 
 monumentum Zygmunta Augusta 
 Biblia Plantiniana z XVI w.
 ryciny i rysunki Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn,  
Edvarda Muncha, Józefa Pankiewicza, Leona Wyczółkowskiego
 jedyna nierozproszona kolekcja ze zbiorów sztuki króla Stanisława Augusta 
 spuścizna muzyczna Karola Szymanowskiego, Romana Palestra 
 autografy Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima  
i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
 największy w Europie zbiór rossików
 przedwojenne plakaty



Zapraszamy do prestiżowego grona  
mecenasów Uniwersytetu Warszawskiego  

i Biblioteki Uniwersyteckiej 
Naszym Partnerom oferujemy: 
 wpływ na działania i projekty wystawiennicze 
 udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się w Sali Wystawowej 
oraz innych wybranych imprezach w przestrzeni Biblioteki
 możliwość organizacji własnych projektów w Bibliotece (w zakresie 
niekolidującym z jej regulaminowym funkcjonowaniem)
 ekskluzywne oprowadzanie kuratorskie po wystawach i zbiorach Biblioteki 
 organizację dedykowanego programu kulturalno-edukacyjnego – 
pokazy, wykłady, koncerty 
 zaproszenia na doroczne spotkania Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie, połączone z uroczystą kolacją
 ekspozycję nazwisk Partnerów indywidualnych i logotypów Partne-
rów instytucjonalnych na honorowej tablicy darczyńców Sali Wystawowej 
i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz we wszystkich materiałach informacyj-
nych BUW
 dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej – honorowe karty biblioteczne 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

tel.: (22) 55 25 660 (Sekretariat Dyrekcji)
(22) 55 25 309 (Oddział Promocji Wystaw i Współpracy)

buw@uw.edu.pl
promocja.buw@uw.edu.pl

buw.uw.edu.pl
facebook.com/BUWnaDOBREJ


