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Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

Na początku roku akademickiego 2010/2011 Biblioteka Główna Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (BG) roz-
poczęła pracę w nowym obiekcie. Znajduje się w Centrum Medycznej Infor-
macji Naukowej, usytuowanym na kampusie uniwersyteckim, w którym 
funkcjonuje wraz z Centrum Kongresowo-Dydaktycznym.

Budynek został zaprojektowany przez Spółkę Projektowania Architekto-
nicznego Sadowscy z Poznania, a wybudowany przez Spółkę Hochtief Polska 
(Oddział Poz-Building). Obiekt o rzucie w kształcie litery L został utrzymany 
w stylistyce modernizmu 20-lecia międzywojennego i nawiązuje do zabu-
dowy występującej w tym rejonie miasta. Biblioteka znajduje się w 3-piętro-
wym skrzydle budynku przy ul. Przybyszewskiego 37a (zob. fot. 1).

Fot.  1. Budynek Biblioteki Głównej (fot. ze zbiorów autorki)
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Biblioteka uzyskała w nim powierzchnię ponad 7 tys. m2, ponad trzy-
krotnie więcej w porównaniu do metrażu, którym dysponowała wcześniej. 
W nowej siedzibie zaistniała szansa stworzenia optymalnych warunków 
studiowania i pracy naukowej. W całym budynku istnieje pełen dostęp 
do sieci komputerowej. BG uzyskała możliwość zorganizowania wolnego 
dostępu do wielu kolekcji bibliotecznych, stref swobodnego wypoczynku 
w przyjaznym otoczeniu oraz realizacji nowych funkcji bibliotecznych. 
Budynek jest wyposażony w windy, a na każdym poziomie znajdują się 
sanitariaty, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Biblio-
teka zorganizowana została na kilku kondygnacjach.

Na poziomie „-1” znajduje się podziemny parking. W jego sąsiedztwie 
BG ma magazyn biblioteczny wraz z komorą dostawczą o powierzchni 
397,10 m2, który jest połączony wewnętrzną windą z magazynami biblio-
tecznymi na wyższych piętrach.

Na parterze BG użytkuje wspólnie z Centrum Kongresowo-Dydaktycz-
nym 1158,24 m2 powierzchni, w tym hol ekspozycyjny i salę wystawową/
dydaktyczną o pow. 136 m2, bistro oraz powierzchnie zagospodarowane 
przez szatnie, ochronę obiektu z recepcją i sanitariaty.

Działalność biblioteczna została zorganizowana na trzech kondygna-
cjach od I do III piętra. Na I piętrze Biblioteka dysponuje powierzchnią 
1995,46 m2. Na tym poziomie została zorganizowana wypożyczalnia (84,70 
m2, zob. fot. 2), z samoobsługowym magazynem materiałów dydaktycznych 
(220,86 m2), czytelnia multimedialna z 54 stanowiskami komputerowymi 
(187,90 m2) oraz kompleks dydaktyczny: sala wykładowa dla 100 osób 

Fot. 2. Wypożyczalnia (fot. ze zbiorów autorki)
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(147,50 m2), sala seminaryjna dla 24 osób wyposażona w 12 komputerów 
(73,99 m2), dwa 12-osobowe pokoje pracy zbiorowej dla studentów, z roz-
suwaną ścianą (40,96 i 41,69 m2), co umożliwia uzyskanie większej sali 
dla liczniejszej grupy, trzy jednoosobowe gabinety pracy naukowej, stano-
wisko informacji ogólnej, punkt zleceń na usługi biblioteczne. Na I piętrze 
znajdują się ponadto gabinet dyrektora z sekretariatem i salą zebrań oraz 
pokoje pracy sekcji administracyjno-gospodarczej i zaplecze socjalne. Na 
wszystkich trzech piętrach znajdują się magazyny zamknięte, wyposażone 
w regały jezdne. Na I piętrze został zorganizowany magazyn druków zwar-
tych (416 m2). 

Na tym poziomie ponadto znajduje się 20 wolnostojących stanowisk 
komputerowych, 30 miejsc przy stolikach i na fotelach wypoczynkowych 
w wolnych przestrzeniach oraz szafki katalogowe, w których są umiesz-
czone tradycyjne katalogi kartkowe starszych zbiorów bibliotecznych.

Na II piętrze znajdują się: Czytelnia Ogólna, dysponująca 95 miejscami 
dla czytelników (541,87 m2), w której dostępny jest 40-tysięczny podręczny 
księgozbiór dydaktyczny, i Czytelnia Czasopism na 40 miejsc (346,91 m2), 
z wolnodostępną kolekcją czasopism (10 roczników - ok. 20 tys. wolumi-
nów). Na tej kondygnacji znajdują się również trzy jednoosobowe gabinety 
pracy naukowej, 14 wolnostojących stanowisk komputerowych (zob. fot. 
3), 30 miejsc przy stolikach i na fotelach wypoczynkowych. Na tym pozio-
mie zorganizowany został zamknięty magazyn czasopism o powierzchni 
417,43 m2. Znajdują się również na tym piętrze pomieszczenia pracowni-
ków Oddziału Udostępniania Zbiorów.

Fot. 3. Wolnostojące stanowiska komputerowe  (fot. ze zbiorów autorki)
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Na III piętrze na powierzchni 423 m2 znajduje się wolnodostępna kolek-
cja monografi i naukowych i materiałów konferencyjnych, która aktualnie 
zawiera 20 tys. pozycji. Docelowo może być ona zwiększona do 40 tys. 
woluminów (zob. fot. 4). W jej sąsiedztwie do dyspozycji czytelników usta-
wiono 18 dwuosobowych stołów wyposażonych w instalację komputerową 
oraz zorganizowano 30 miejsc przy stolikach i na kanapach wypoczynko-
wych. Na tym poziomie znajdują się również Czytelnia Pracowników Nauki, 
magazyny rozpraw doktorskich (62,85 m2), zbiorów specjalnych (61,98 m2) 
i starych druków (15,07 m2) oraz pracownie biblioteczne i pokoje pracowni-
ków Oddziału Zbiorów i Oddziału Informacji Naukowej.

Z poziomu III piętra prowadzi wyjście na taras rekreacyjny, który został 
utworzony na części dachu Centrum Kongresowo-Dydaktycznego.

W Uczelni funkcjonuje system Documaster Campus. Biblioteka została 
wyposażona w kilka samoobsługowych urządzeń wielofunkcyjnych tego 
systemu do kopiowania, skanowania i wydruków komputerowych, które 
rozmieszczone zostały na wszystkich piętrach budynku. 

Właściwą ochronę zbiorów bibliotecznych zapewnia radiowy system 
Arfi do, umożliwiający równocześnie ich kontrolę oraz usprawnienie pro-
cesu wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. Kolekcje biblio-
teczne w wolnodostępnych przestrzeniach Biblioteki oraz w czytelniach 
i magazynie wypożyczalni są oznakowane specjalnymi etykietami RFID. 
Bramki detekcyjne systemu zlokalizowane są na parterze, u wejścia na 
schody oraz przy windach (zob. fot. 5).

Fot. 4. Wolnodostępna kolekcja monografi i (fot. ze zbiorów autorki)
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Zainstalowano również urządzenia do samodzielnego wypożyczania 
i zwrotu materiałów bibliotecznych, które cieszą się dużym zainteresowa-
niem (zob. fot 6 i 7).

Fot. 5. Wejście do Biblioteki (fot. ze zbiorów autorki)

Fot. 6. Samoobsługowa wypożyczalnia (fot. ze zbiorów autorki)
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Stanowisko do samodzielnych wypożyczeń znajduje się w pobliżu 
magazynu wypożyczalni, natomiast wrzutnia do zwrotu materiałów biblio-
tecznych jest usytuowana przy wejściu do budynku i dostępna całą dobę.

Zmiana organizacji pracy wypożyczalni umożliwiła stworzenie komfor-
towych warunków dla użytkowników. Prawie zupełnie zniknęły kolejki ocze-
kujących na wypożyczenie materiałów bibliotecznych, a studenci z apro-
batą przyjęli bezpośredni dostęp do magazynu podręczników i skryptów.

Pozyskanie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego umożliwia wpro-
wadzenie nowych form edukacji. Oprócz dydaktyki przed dyplomowej 
z zakresu przysposobienia bibliotecznego, medycznej informacji naukowej 
i kompetencji informacyjnych oraz szkoleń dla doktorantów, od kilku mie-
sięcy BG organizuje prezentacje i wykłady otwarte dla wszystkich zaintere-
sowanych problematyką usług bibliotecznych oraz źródeł informacji nauko-
wej. Umożliwia to środowisku akademickiemu, a także młodzieży szkolnej 
i mieszkańcom miasta bliższe zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami, 
a także jest efektywną formą doskonalenia zawodowego pracowników BG.

Wbrew głoszonym opiniom, w tym wielu przedstawicieli środowiska 
naukowego, że biblioteki w dobie społeczeństwa informacyjnego nie mają 
przyszłości, w ciągu kilku miesięcy pracy w nowym obiekcie zaobserwo-
waliśmy wielokrotny wzrost frekwencji i apele użytkowników o wydłużenie 
godzin otwarcia czytelni i sal zbiorowej nauki. Aktualnie BG czynna jest 
w dni powszednie do godziny 24.00 oraz w soboty i niedziele do  16.00, ale 
coraz częściej jest postulowane wydłużenie godzin pracy w weekendy.

Fot. 7. Samoobsługowa wrzutnia do zwrotu książek (fot. ze zbiorów autorki)
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Aniela Piotrowicz
The new base of The Main Library 

of the Poznań University of Medical Science
Summary

After moving the Library of Poznań University of Medical Science to the new building, it 
counts with the space of more than 7 thousand m2. The library obtained the comfortable work 
conditions that permit the proper organization of the access to the collection and places of 
study and scientifi c work. The article describes the arrangement and the library rooms’ size, 
the protection of the book collection and the chosen elements of equipment. The illustrative 
material allows the acquaintance with some fragments of the library interior. As an effect of the 
improvement of working conditions, the working hours and the attendance have increased. 


