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Abstract

The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located in a different 
place since it moved from Poniatowskiego Street in 2012. The new location is 14 Warszawska Street. The 
rectorate of the university still remains in Poniatowskiego Street. Now the library offers its members sli-
ghtly different services than before. It is a modern place which facilitates carrying out scientific research. 
Readers appreciate the atmosphere of the old building where they can get engrossed in reading.

Streszczenie

Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 2012 roku ma nową loka-
lizację w centrum Katowic przy ul. Warszawskiej 14, dokąd przeniosła się z ulicy Poniatowskiego, gdzie 
nadal pozostał rektorat Uczelni. Obecnie oferuje swoim użytkownikom nieco odmienne usługi niż dotych-
czas. Ma charakter nowoczesnej biblioteki wspomagającej prowadzenie badań. Czytelnicy doceniają także 
klimat starego budynku, pozwalający w skupieniu oddawać się lekturze.

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach obejmuje pięć 
ośrodków, które zlokalizowane są w trzech miastach: Katowicach, Zabrzu i Sosnowcu.
Od września 2012 roku siedziba Biblioteki Głównej znajduje się w ścisłym centrum 
Katowic, przy ulicy Warszawskiej 14.

Gmach obecnej siedziby Biblioteki Głównej zaprojektowany został w 1900 roku 
przez katowickiego architekta Hugo Grünfelda, jako willa mieszkalna. W 1938 roku 
budynek został gruntownie przebudowany w stylu modernistycznym, według projektu 
Mariana Lalewicza.

W budynku od 1931 roku mieściła się siedziba Banku Rolnego, następnie Narodo-
wego Banku Polskiego, a w latach dziewięćdziesiątych – Banku Śląskiego. Od 2001 
roku budynek stanowi własność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i początkowo 
mieściła się w nim siedziba rektoratu uczelni. 

Liczne zmiany w układzie funkcjonalnym i wystroju zewnętrznym budynku spowo-
dowały, że trudno w nim rozpoznać dawną willę. 
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Ostatnia modernizacja, przeprowadzona w ubiegłym roku, umożliwiła dostosowa-
nie budynku do potrzeb Biblioteki Głównej SUM. Główne zmiany budowlane to mon-
taż windy osobowej, małej windy towarowej do przewożenia między kondygnacjami 
książek i czasopism, miejscowe wzmocnienia stropów oraz adaptacja piwnic na maga-
zyny zbiorów z regałami przesuwnymi. Ponadto budynek został wyposażony w bramki 
antykradzieżowe oraz kamery zewnętrzne i wewnętrzne. 

Po adaptacji na potrzeby Biblioteki powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 
900 m.kw.

Do dyspozycji Czytelników zostały oddane:
na parterze: • 

– dwie czytelnie książek z 6 stanowiskami pracy
– pomieszczenie z urządzeniami do samodzielnego wykonywania odbitek, skanów 

i wydruków
– przestronny hol z wygodnymi fotelami
– szafki na ubrania

na pierwszym piętrze: • 
– dwie czytelnie czasopism polskich i zagranicznych z 19 stanowiskami pracy
– dwie czytelnie komputerowe z 13 stanowiskami pracy, wyposażone w rzutnik 

z wysuwanym ekranem
Na drugim piętrze budynku mieszczą się działy zajmujące się gromadzeniem i opra-

cowaniem zbiorów, bibliografią i bibliometrią oraz innymi pracami badawczymi i wy-
dawniczymi. 

Biblioteka Główna nie wypożycza swoich zbiorów, gwarantując czytelnikom do-
stęp do poszukiwanej literatury, która w oddziałach jest wypożyczana i w związku 
z tym okresowo niedostępna.

Wszystkie książki w czytelniach (ok. 12 tys. tytułów) oraz ostatnie dwa lata 260 
tytułów czasopism bieżących znajdują się w wolnym dostępie, co oznacza, że czy-
telnik może samodzielnie przeszukiwać księgozbiór, zaś z wyszukanymi materiałami 
swobodnie przemieszczać się w obrębie budynku, wybierając najbardziej mu odpowia-
dające stanowisko pracy. Ponadto każdy, kto posiada przenośny komputer czy telefon 
wyposażony w kartę sieciową, może korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci 
Internet w ramach projektu Eduroam, w dowolnym miejscu budynku.

W dniach 16-18 września 2013 roku, Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach będzie organizatorem XXXI Konferencji Problemowej 
Bibliotek Medycznych: „Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbio-
rów, nowe technologie, prawo”.
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Budynek Biblioteki SUM

Hol wejściowy



93Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 2 (10)

Hol wejściowy
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Czytelnie książek i czasopism
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Czytelnia komputerowa
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