
 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 
                                                   15-016 Białystok, ul. Złota 4 

tel. 85 7329 867 (869), fax 85 7329 865, cen@cen.bialystok.pl 
 

 

Spacerkiem po białostockich bibliotekach  

 

Termin: 24 maja 2019r. 

Zbiórka: godz. 11.00, siedziba Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4 

 

W programie zwiedzanie bibliotek: 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1 

Biblioteka powstała w 1950r., mieści się w osiemnastowiecznym Pałacu Branickich, wyróżnia 
się stylowymi wnętrzami. Jest największą biblioteką o profilu naukowo-medycznym 
w województwie podlaskim. Poza działalnością podstawową, biblioteka organizuje cykliczne 
wykłady promujące zdrowy styl życia, a w ramach cyklu „Sztuka w bibliotece” prezentuje 
malarstwo artystów tworzących w kraju i za granicą.  
Więcej -  strona www  
 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
14A 
 
Książnica powstała w 1910r., jest największą biblioteką w regionie Polski północno-
wschodniej. Ważne miejsca w jej zbiorach stanowią esperantiana, bogate zasoby regionalne 
związane z Podlasiem, Suwalszczyzną i Ziemią Łomżyńską oraz literatura nt. Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej. Jest znanym ośrodkiem informacji o regionie. Prowadzi 
rozwiniętą na dużą skalę działalność wydawniczą (publikacje z literatury pięknej, historii 
regionu, z zakresu bibliotekoznawstwa oraz wydawnictwa okolicznościowe). W bibliotece 
prowadzona jest działalność promująca czytelnictwo – akcje, festiwale, konkursy, warsztaty.  
Mieści się w nowoczesnym 6-piętrowym budynku, do którego przeprowadziła się  
w 2016 roku. Oprócz przestronnych wypożyczalni, czytelni z wolnym dostępem do półek, 
nowoczesnych magazynów, znajdują się pomieszczenia wystawowe, aula, audytorium.  
Więcej – strona www 
 
Biblioteka Politechniki Białostockiej,  ul. Zwierzyniecka 16 
 
Biblioteka jest największą naukowo - techniczną biblioteką w naszym regionie. Mieści się  
w jednym z najnowocześniejszych w Polsce budynków (Centrum Nowoczesnego Kształcenia), 
o powierzchni 3678 mkw. Dysponuje nowoczesnymi rozwiązaniami związanymi  
z udostępnianiem zasobów (wrzutnia, samoobsługowe stanowiska Self-check), umożliwia 
korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania, udostępnia pokoje pracy zespołowej 
i indywidualnej. Podejmuje szereg działań wykraczających poza działalność naukową - akcje 
czytelnicze, wystawy tematyczne, projekty, cykliczne spotkania z czytelnikami za pomocą 
uczelnianej rozgłośni radiowej Akadera.  
Więcej – strona www 

http://biblioteka2.umb.edu.pl/
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/
http://biblioteka.pb.edu.pl/

