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Abstract

The library building was erected as early as in 1977 and for many years it had needed to be renovated. 
In 2012 the library was restructured and modernized. Thermomodernization which was then performed 
improved aesthetic and functional values of the building.

Streszczenie

Gmach biblioteki uczelnianej oddany do użytku w 1977 roku, już od wielu lat wymagał gruntownego 
remontu. W 2012 roku, w pierwszym etapie restrukturyzacji i modernizacji Biblioteki, przeprowadzono 
termomodernizację, która znacznie podniosła wartość obiektu oraz jego walory użytkowe i estetyczne. 

Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi, otrzymała w 1977 roku nowy 
gmach, przy ul. J. Muszyńskiego 2, który był powodem do satysfakcji, w skali ogólno-
krajowej, dla lek. med. Juliana Dmitrowicza (1912-1981), dyrektora książnicy w latach 
1955-1978. Ten fakt ułatwił też następnym dyrektorom: dr Jerzemu Supademu, lekarzo-
wi i historykowi medycyny (1978-1982) i mgr Jadwidze Piotrowskiej, bibliotekoznaw-
cy (1982-1990), zorganizowanie - tradycyjnymi metodami - znakomitego warsztatu 
pracy dla nauczycieli akademickich i studentów elitarnej uczelni medycznej. Poprzed-
nie lokalizacje, powierzchnie użytkowe i magazynowe oraz wyposażenie techniczne, 
nie spełniały podstawowych, niezbędnych potrzeb dla tego typu biblioteki naukowej. 
Wszechobecna komputeryzacja, na miarę potrzeb XXI wieku, zaczęła wkraczać do 
Biblioteki, gdy Prorektorem ds. Nauki był prof. dr hab. Julian Liniecki, a dyrektorem 
dr Ryszard Żmuda, historyk, bibliotekoznawca, bibliograf (1990- ). 

Nowoczesny, dwupiętrowy, wolnostojący budynek o kubaturze 17 692 m3 i po-
wierzchni użytkowej 4 271 m2, zbudowany według projektu arch. inż. Witolda Millo, 
został przeznaczony do wyłącznego wykorzystania przez bibliotekę uczelnianą. Była 
to wyjątkowo trafna decyzja. Wprawdzie później zaczęły się przemieszczenia do bi-
blioteki tzw. „tymczasowych lokatorów”, początkowo Działu Poligrafii i Wydawnictw, 
następnie Katedry Historii Medycyny i Farmacji, która w 2013 roku została zreduko-
wana do Zakładu Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej. 
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Pomimo wielokrotnych doraźnych napraw, m.in. dachu i poszczególnych pomiesz-
czeń, zlecanych przez dyrektorów administracyjnych AM, budynek biblioteki nadal 
wymagał gruntownego remontu, zwłaszcza ze względu na zbyt niską temperaturę 
w czytelniach, pracowniach i magazynach1. 

W 2002 roku zorganizowano Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z połączenia uczelni 
medycznych: cywilnej - AM i wojskowej – WAM. Powstał wówczas uniwersytet, któ-
ry ma znaczne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, kliniczne i organizacyjne, zarówno 
w kraju jak i za granicą. Również Biblioteka UM uczestniczy w różnorodny sposób na 
rzecz rozwoju naszej Alma Mater2. 

1 Ryszard Ż m u d a : Biblioteka Główna. W: Sześćdziesięciolecie wydziałów medycz-
nych 1945-2005 / [red.] Teresa P a j s z c z y k - K i e s z k i e w i c z . Łódź 2005 s. 941-963; Toż 
W: sześćdziesięciopięciolecie wydziałów medycznych 1945-2010 / [red.] Teresa Pa j s z c z y k -
K i e s z k i e w i c z . Łódź 2010 s. 1047-1069; Jadwiga Piotrowska: Biblioteka Główna Akade-
mii Medycznej w Łodzi – ze wspomnień emerytki. Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 s. 560-564; 
Ryszard Ż m u d a : Biblioteka Główna UM w Łodzi (2002-2009). Tamże s. 578-599

2 Ryszard Ż m u d a : Biblioteka sercem Uczelni. Biul. Inf. UM w Łodzi. 2009 Vol. 2 nr 10 
s. 16-19



108 Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 2 (10)

Po 10-ciu latach egzystencji i prężnego rozwoju Uczelni, w 2012 roku władze Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi, przeznaczyły znaczne fundusze (ok. 2 500 000 zł) na 
termomodernizację obiektu, z dofinansowania uzyskanego z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. 
W przygotowaniu projektu pod kierownictwem Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-
Technicznych mgr Michała Marka, zaangażowani byli pracownicy Działu Programów 
Pomocowych, Biura Remontów i Eksploatacji oraz Biura ds. Nieruchomości.  W pierw-
szym etapie wymieniono okna (stalowe na aluminiowe) i centralne ogrzewanie (nowo-
czesne grzejniki) w całym budynku. Na drugim piętrze powiększono otwory okienne 
do wielkości pozostałych, mając na uwadze planowany drugi etap przebudowy. Okna, 
na których założono rolety, na poszczególnych kondygnacjach w kolorach: niebieskim, 
zielonym i oranż, wyglądają estetycznie. Kilkanaście z nich jest uchylnych, o wadze 
ok. 120 kg i sprawiają dużą trudność przy otwieraniu pracownikom biblioteki, który-
mi w ok. 90% są kobiety. Początkowo zainstalowane słabe zaczepy, doprowadziły do 
jednego wypadku przy pracy. Zewnętrzne i piwniczne ściany ocieplono styropianem 
i pomalowano oraz wykonano docieplenie stropodachu i wymieniono instalację odgro-
mową. Zainstalowano oświetlenie zewnętrzne pod balkonami i na parterze.  Wymie-
niono również  kamery przemysłowe.  Pozostały  jeszcze do założenia zdemontowane 
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lampy ze światłem punktowym reagującym 
na ruch. Wewnątrz dokonano małych przeró-
bek, które ułatwią czytelnikom wolny dostęp 
do zbiorów w Oddziale Obsługi Użytkowni-
ków (Czytelnia, Informacja naukowa) oraz 
częściowo wymieniono, albo zamieniono 
zniszczoną wykładzinę podłogową. Po wie-
lomiesięcznych utrudnieniach dla Czytelni-
ków i pracowników, w bibliotece jest ciepło 
i jasno.

Sprawną termomodernizację w Bibliotece 
naszej Uczelni wykonały Firmy: TADOS FI-
REK Sp. z o.o. Fabryka Okien i Drzwi z PCV 
i Aluminium w Radomsku oraz WILGA In-
stal Konsorcjum Sp. z o. o. z Częstochowy, 
które zatrudniały również podwykonawców. 
Wymiernymi efektami wykonanych prac 
jest m. in. zmniejszenie zużycia energii do 
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ogrzewania, redukcja kosztów eksploatacji, a w wymiarze ekologicznym zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń przez dostawcę energii cieplnej.  

Drugi etap, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w XIII osi priorytetowej Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa 
Wyższego,  przewiduje całkowitą przebudowę obecnego wnętrza Biblioteki. Nastąpi 
przemieszczenie księgozbioru z magazynu na drugim piętrze do piwnicy, na nowe re-
gały zwartego magazynowania. Natomiast pracownicy znajdą się w pomieszczeniach 
na drugim piętrze, ponieważ parter i pierwsze piętro przewidziano na aulę  - 60 miejsc, 
salę konferencyjną – 50,  dwa pomieszczenia dydaktyczne – po 27 oraz  pracownię 
na liczne stanowiska komputerowe. Dodatkowa obudowa dydaktyczna zaplanowanej 
modernizacji wewnątrz gmachu, znacznie ograniczy możliwości funkcjonowania bi-
blioteki uczelnianej w obecnym kształcie, nie mówiąc jeszcze o rozważanych planach 
związanych z Uniwersytetem Łódzkim. Proponowane rozwiązania spotyka się obecnie 
w Polsce, ale w nowobudowanych obiektach, wielokrotnie większych, a nie w budyn-
ku z 1977 roku, przeznaczonym pierwotnie tylko na  potrzeby biblioteki uczelnianej. 

Za pierwszy etap unowocześnienia gmachu Biblioteki Uniwersytetu Medycznego 
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w Łodzi, który podniósł nie tylko wartość obiektu, ale również jego walory  użyt-
kowe i estetyczne, należą się gorące podziękowania wielu osobom zaangażowanym 
bezpośrednio i pośrednio w całe przedsięwzięcie, a w szczególności JM Rektorowi 
– prof. dr hab. Pawłowi Górskiemu, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagra-
nicą – prof. dr hab. Radzisławowi Kordkowi, który po zmianie funkcji na Prorektora 
ds. Organizacyjnych i Studenckich, nadal ma kluczowy wpływ na prawidłowy rozwój 
biblioteki uczelnianej, ponieważ decyduje o finansach i etatach, Prorektorowi ds. Roz-
woju Uczelni – prof. dr hab. Dariuszowi Nowakowi, Kanclerzowi – dr Jackowi Gra-
bowskiemu, Zastępcy Kanclerza – mgr Michałowi Markowi oraz Dyrektorowi Biura 
Remontów i Eksploatacji mgr Robertowi Pietrasikowi, Zastępcy Dyrektora Biura Re-
montów i Eksploatacji mgr Piotrowi Bolkowi, Dyrektorowi Biura Administracyjno-
Gospodarczego mgr Markowi Bonusiakowi, mgr Agnieszce Barczyńskiej z Biura ds. 
Nieruchomości, mgr inż. Mateuszowi Szymczykowi z Działu Programów Pomoco-
wych, Romualdowi Stanisławkowi z Biura Remontów i Eksploatacji, mgr inż. Witol-
dowi Kozakiewiczowi, Zastępcy Dyrektora ds. komputeryzacji  Biblioteki UM oraz 
wielu innym pracownikom naszej Uczelni.


