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Abstract
Spring 2011 Library of Poznan University of Technology opened its doors in the new 

premises. Beautiful architecture and modern facilities directly affected the range and quality 
of services for users. This article presents some of the services lounched in recent months, 
as well as  immediate plans whose implementation will provide readers with even better 
conditions of work in the library.

Streszczenie
Wiosną 2011 roku Biblioteka Politechniki Poznańskiej otworzyła swe podwoje w nowej 

siedzibie. Piękna architektura i nowocześnie wyposażone wnętrza w sposób bezpośredni 
wpłynęły na ofertę i jakość usług proponowanych  użytkownikom placówki. Artykuł prezentuje 
niektóre z usług uruchomionych w ostatnich miesiącach, jak również sygnalizuje najbliższe 
plany, których realizacja zapewni czytelnikom jeszcze lepsze warunki pracy w bibliotece.
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Nowa siedziba Biblioteki Politechniki Poznańskiej oddana do użytku czytelni-
ków w roku akademickim 2010/2011 uroczyste otwarcie świętowała 1 września 
2011 r. Przecięciem wstęgi zaakcentowali to prorektor Uczelni prof. dr hab. inż. 
Karol Nadolny, projektant budynku prof. dr hab. inż. arch. Adam Fikus, kanclerz 
PP dr inż. Janusz Napierała, jak również ówczesna dyrektor Biblioteki mgr Halina 
Ganińska. Jako, że dzień ten był jednocześnie początkiem konferencji naukowej 
„Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, po-
mysłowe aranżacje (1-2 września 2011 r., Poznań-Kiekrz), której współorganiza-
torem była Biblioteka Politechniki Poznańskiej, uroczystość uświetnili znamienici 
goście - bibliotekarze z całej Polski. Wszyscy mieli sposobność zwiedzania bibliote-
ki, podziwiania jej ciekawej architektury, nowoczesnego wyposażenia oraz nowych 
funkcjonalności, na organizację których dopiero teraz może sobie biblioteka pozwo-
lić - spełniając oczekiwania użytkowników.
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Dopiero teraz Biblioteka Politechniki Poznańskiej dysponuje odpowiednimi wa-
runkami aby stanowić zaplecze naukowo-dydaktyczne wyższej uczelni. Zlokalizo-
wana w Kampusie „Warta” w budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykłado-
wo-Konferencyjnego zajmuje dwie kondygnacje – łącznie 3 325 m2 powierzchni 
użytkowej (z czego 1 570 m2 to przestrzeń czytelników).

Na parterze znajduje się Wypożyczalnia z otwartym dostępem do zbiorów (Księ-
gozbiór studencki) oraz uruchomionym w październiku 2011 r. stanowiskiem do 
samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek (tzw. self-check).

Znacznie usprawnia to pracę bibliotekarzy, ale przede wszystkim cieszy użyt-
kowników, którzy zamiast tracić czas w długich kolejkach, samodzielnie przeszuku-
ją zbiory. Częściej wychodzą z biblioteki usatysfakcjonowani i chętniej do niej wra-
cają. Stanowisko self-check to jeden z elementów systemu RFID (Radio Frequency 
Identification) – systemu kontroli, udostępniania i ochrony zbiorów, zakupionego 
przez Uczelnię w 2011 roku. W jego skład wchodzą w chwili obecnej także bramki 
kontrolne przy drzwiach wyjściowych z biblioteki na parterze i na piętrze. Stanowią 
one ochronę przed nieuprawnionym wynoszeniem zbiorów bibliotecznych.
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Na terenie Wypożyczalni znajdują się także stanowiska czytelnicze i komputero-
wo-czytelnicze z dostępem do nielicencjonowanych baz danych oraz katalogów. Bi-
bliotekarze służą pomocą w dwóch punktach INFO. Funkcjonują oczywiście nadal 
wypożyczenia tradycyjne księgozbioru zgromadzonego w magazynie zamkniętym. 
Bliskość biblioteki, jej obecność w głównym kampusie zaowocowała wzrostem licz-
by aktywnych użytkowników, nie notowanym w ostatnich kilku latach. 



205 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 2 (8)

Piętro biblioteki zajmują Czytelnia i Informatorium. Około 40% zbiorów znajdu-
je się w wolnym dostępie, a dziedzinowy układ książek i czasopism ułatwia znale-
zienie potrzebnej literatury. W Czytelni, podobnie jak na parterze w Wypożyczalni, 
użytkownicy mają do dyspozycji stanowiska czytelnicze oraz komputery z dostępem 
do Internetu, a po zalogowaniu się na własne konto mogą korzystać ze wszystkich 
zbiorów elektronicznych oferowanych przez bibliotekę. Dyżurujący tu bibliotekarze 
realizują zamówienia magazynowe oraz świadczą usługi informacyjne z zakresu za-
sad funkcjonowania placówki oraz katalogów online. Natomiast pracujący w Infor-
matorium specjaliści informacji wspierają użytkowników przede wszystkim w za-
kresie korzystania z e-zasobów. 

Na pierwszym piętrze biblioteka oferuje także:
dwa stanowiska dla osób z dysfunkcjami, • 
kabiny do pracy indywidualnej oraz • 
salę seminaryjną, w której prowadzone są zajęcia z zakresu Umiejętności • 
informacyjnych dla studentów II i III stopnia. 

Zupełnym novum są w Bibliotece Politechniki Poznańskiej pokoje pracy zespo-
łowej. Ich powstanie było odpowiedzią na zgłaszaną przez czytelników potrzebę 
miejsca, w którym możliwa byłaby praca w grupie. Na szczęście przestrzeń biblio-
teki okazała się na tyle mobilna, że możliwa była zmiana aranżacji tak, aby sprostać 
tym nowym wymaganiom. Obecnie studenci mają do dyspozycji 4 pokoje (i jedno 
stanowisko w obrębie Księgozbioru studenckiego), wyposażone nie tylko w kompu-
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tery, ale także np. w rzutnik i tablice multimedialne. Zainteresowanie tymi pomiesz-
czeniami jest tak duże, że konieczne stało się uruchomienie systemu rezerwacji.

Podążając za innymi sugestiami naszych użytkowników zorganizowano strefy 
pracy i wypoczynku, udostępniając wygodne sofy, a w ich pobliżu kącik z literatu-
rą popularno-naukową i czasopismami. Można tu popracować z laptopem (w całej 
przestrzeni biblioteki dobrze funkcjonuje bezprzewodowy dostęp do Internetu) lub 
po prostu odpocząć.

Dla tych spośród czytelników Biblioteki PP, którzy przychodzą do niej ze swoimi 
pociechami, od stycznia 2012 r. funkcjonuje w Bibliotece „Kącik malucha”, w któ-
rym czekają na najmłodszych gości zabawki, kredki i coś do poczytania. Mama lub 
tata może popracować przy usytuowanym obok komputerze lub szukać książek na 
półce, podczas gdy pociecha, nie przeszkadzając nikomu, zajęta jest zabawą.
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Do nowości zaoferowanych użytkownikom w roku akademickim 2011/2012 na-
leży usługa „Zapytaj bibliotekarza”, dzięki której (znacznie szybciej niż pocztą elek-
troniczną), można w czasie rzeczywistym nawiązać kontakt z bibliotekarzem.  

Informacja dociera do zainteresowanego dokładnie wtedy, kiedy ten jej potrze-
buje. 
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Dbałość bibliotekarzy o dostarczanie informacji jak najszerszemu gronu odbior-
ców przejawia się w wielu działaniach: 

modernizowana jest strona www biblioteki, • 
świetnie funkcjonuje komunikacja na facebook-u, • 
najważniejsze wiadomości biblioteczne wyświetlane są na licznie rozwieszo-• 
nych w przestrzeni Czytelni i Wypożyczalni monitorach. 

Monitory te zostaną w przyszłości wykorzystane także do powstającego właśnie 
systemu przywoławczego, który ma zapewnić użytkownikom czekającym na reali-
zację zamówień wyższą jakość obsługi, a bibliotekarzom ułatwić pracę.

Najważniejszym w bieżącym roku udogodnieniem w bibliotece będzie instala-
cja wrzutni do samodzielnych zwrotów książek. Usytuowana w ogólnie dostępnym 
miejscu, czynna 24/7/365 umożliwi zwrot wypożyczonych książek w dogodnym dla 
użytkownika terminie nawet, jeżeli zamknięta będzie biblioteka i budynek, w któ-
rym jest ona zlokalizowana. Wrzutnia wraz z sorterem (porządkującym książki w za-
leżności od kolekcji, z której pochodzą) zostanie zakupiona w ramach rozwoju syste-
mu RFID. Będzie to dla użytkowników dopełnieniem nowoczesnego udostępniania 
literatury zgromadzonej w Bibliotece PP. 

Biblioteka PP jest nowoczesna także z racji oferowanych użytkownikom zaso-
bów elektronicznych i to zarówno w sieci uczelnianej, jak i z komputerów zlokali-
zowanych poza nią (dzięki systemowi HAN). Organizuje dostęp do licencjonowa-
nych e-źródeł oraz tworzy i współtworzy polskie bazy bibliograficzno-abstraktowe. 
Wykorzystanie tychże (zwłaszcza publikacji literatury światowej) stale rośnie, co 
świadczy o coraz liczniejszym gronie wirtualnych użytkowników. Naukowa biblio-
teka techniczna od dawna zmienia swój charakter, nie jest już tylko wypożyczalnią 
i czytelnią.

Dlatego właśnie przeprowadzka Biblioteki PP do nowej siedziby nastąpiła praw-
dopodobnie w najlepszym momencie. Oferując nową, funkcjonalną i estetyczną 
przestrzeń, a w niej usługi dostosowane do potrzeb współczesnego użytkownika ma 
szanse stać się „miejscem”. Miejscem, do którego przychodzi się aby spotkać zna-
jomych, popracować w grupie, poczytać (nie tylko literaturę fachową), czy spędzić 
przyjemnie czas w przerwie między zajęciami. Szczególnie, że jej obecność w kam-
pusie „Piotrowo”, w pobliżu większości wydziałów Uczelni spowodowała znaczne 
skrócenie dystansu potrzebnego na dotarcie do biblioteki. Nowocześnie wyposażo-
na, dysponująca wysoko wykwalifikowana kadrą bibliotekarzy i specjalistów infor-
macji stanowi idealne zaplecze do pracy dla pracowników naukowo-dydaktycznych 
oraz studentów Politechniki Poznańskiej, jak i innych uczelni Wielkopolski. 
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Jako największa biblioteka techniczna w województwie, otwarta jest także dla 
szeroko pojętych podmiotów gospodarczych z całego regionu. Jej zasoby i usługi są 
na tyle bogate, że spełnią również oczekiwania przedstawicieli biznesu, którzy mogą 
w Bibliotece  Politechniki Poznańskiej znaleźć odpowiednie miejsce dla swoich ba-
dań i poszukiwań literaturowych.

Jak widać, Biblioteka jest otwarta dla wszystkich. Zaprasza do swoich przestron-
nych i nowoczesnych wnętrz, do korzystania z bogatych zbiorów i szerokiej gamy 
usług. 

Bo jak powiedział Joachim Lelewel: "Biblioteka nie jest po to, by była w paki 
pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana".
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