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Od listopada 1997 r. The British Library mieści się w nowej 
siedzibie, w północnej części Londynu, na St. Paneras, przy Eu-
ston Road, pod nr 96. Uroczystego otwarcia pomieszczeń biblio-
teki dokonała 26 czerwca 1998 r. królowa brytyjska Elżbieta II. 

Zbioiy biblioteczne (w lipcu 1998 r.) liczą 150 milionów po-
zycji, w tym książek, czasopism, opisów wynalazków, rękopisów, 
map, nut, płyt i nagrań dźwiękowych, taśm video, mikrofilmów. 
Tematycznie dotyczą one jednak głównie nauk humanistycznych 
i społecznych oraz tzw. orientalistyki. Przy czym do lipca 1998 r. 
nie wszystkie zbiory zostały już zgromadzone w nowej siedzibie. 
Dopiero z początkiem 1999 r. znajdą się tam rękopisy, dotąd 
przechowywane w British Museum, a także dział techniki i te-
chnologii. Natomiast już teraz wydzielono dział rzadkiej książki 
(The Rare Books), gdzie udostępnia się książki i wszelkie druki 
wydane od XV/XVI do poł. XIX wieku, a także późniejsze unikaty. 

Ze zbiorów bibliotecznych korzystać można drogą komputero-
wą pod podstawowym hasłem The British Library (http://opac 
97 bl.uk). Dotarcie jednak do informacji o zbiorach możliwe jest 
jedynie po zarejestrowaniu się w biurze obsługi czytelników Biy-
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Rys. 1. Plan sytuacyjny Brytyjskiej Biblioteki Narodowej, 
tyjskiej Biblioteki Narodowej i uzyskaniu karty wstępu z nume-
rem rejestracyjnym czytelnika tzw. reader pass. Numer rejestra-
cyjny otwiera dostęp do bazy danych Brytyjskiej Biblioteki Na-
rodowej. W bazie informacji do konkretnej pozycji można dotrzeć 
podając: autora bądź wydawcę dzieła, a także tytuł lub znaną 
już wcześniej sygnaturę. Inną bardziej żmudną drogą, lecz za to 
pozwalającą wybrać pozycję z całego zestawu, jest poszukiwanie 
według hasła kluczowego. Odszukana tą drogą książka, po do-
datkowym zapoznaniu się z informacją o jej stanie i możliwo-
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ściach udostępniania, jest zamawiana także przez odpowiedni 
zapis w osobistym, dziennym rejestrze komputerowym. Każda z 
istniejących czytelni np. Humanities 1, Humanities 2, Rare bo-
oks, itp. przyjmuje dziennie zamówienia na sześć pozycji. Można 
oczywiście dokonywać rezerwacji z wyprzedzeniem, podaniem 
konkretnego terminu realizacji itd. Czas oczekiwania bywa różny, 
sięga nawet 1,5 godziny, co jest uwarunkowane odległością skła-
dowania i rozległością terenu bibliotecznych magazynów. 

Czytelnie są czynne: 9.30-20.00 we wtorek i środę; 9.30-18.00 
poniedziałek i czwartek; 9.30-17.00 w piątek i sobotę. Biuro ob-
sługi przyjmuje codziennie czytelników (prócz niedzieli) od godzi-
ny 10.00. 

Informacje o sposobie korzystania z zasobów Brytyjskiej Bib-
lioteki można uzyskać u pracowników biblioteki, a także za po-
mocą rozlicznych katalogów i prospektów. 

Na terenie biblioteki znajduje się także centrum konferencyj-
ne, zaplecze socjalne z restauracją i barem oraz sale wystawowe, 
gdzie eksponowane są wyjątkowo ciekawe zbiory: historii produ-
kcji książki, czy płyt, innych nagrań dźwiękowych, itp. 


