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WARSzAWSKIego unIWeRSytetu MeDyCznego

Od 26 czerwca 2012 roku Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, mieści się w nowoczesnym budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjne-
go, położonego na terenie Kampusu Banacha, w bezpośrednim sąsiedztwie Rektoratu 
przy ulicy Żwirki i Wigury 63. Dla odwiedzających CBI przygotowano szatnię na po-
nad 1000 miejsc oraz 120 szafek skrytkowych.

Informacje na temat zbiorów, usług bibliotecznych i topografii budynku można uzy-
skać w oddanym do dyspozycji użytkowników Informatorium; jego personel zajmuje 
się obsługą zapytań składanych na miejscu, drogą telefoniczną i mailową.

Użytkownicy mają do dyspozycji piękną, przestronną Wypożyczalnię z trzema sta-
nowiskami obsługi i wygodną poczekalnią. W związku z wdrożeniem zintegrowanego 
systemu bibliotecznego Aleph, wszystkie procesy związane z wypożyczaniem książek 
(zamawianie, rezerwacja, prolongata terminu zwrotu) uległy automatyzacji; w Wypo-
życzalni udostępniono 4 infokioski z dostępem do katalogu online biblioteki.

Oprócz Wypożyczalni z obsługą uruchomiono Wypożyczalnię Samoobsługową, 
przystosowaną do udostępniania 5000 woluminów. Znajdujące się tu wolnostojące urzą-
dzenie - SelfCheck, pozwala użytkownikowi na samodzielne wypożyczenia i zwroty 
książek. Zbiory oznaczone są elektronicznymi etykietami RFID, zawierającymi infor-
macje o poszczególnych egzemplarzach, identyfikowanymi w posiadanym przez Bi-
bliotekę systemie Aleph. Dzięki komunikacji urządzenia SelfCheck z systemem moż-
liwa jest samodzielna identyfikacja użytkownika, kontrola stanu konta, a w końcowym 
efekcie samodzielna rejestracja wypożyczanych i zwracanych książek. 

Na drugim piętrze można skorzystać z przestronnej i nowoczesnej czytelni. Na po-
wierzchni ponad 1400 m2, zaplanowano 325 stanowisk czytelniczych. Do dyspozycji 
użytkowników oddano 106 stacji komputerowych z dostępem do Internetu oraz naj-
nowszych krajowych i zagranicznych źródeł naukowej informacji medycznej.

W celu zapewnienia swobody w korzystaniu z zbiorów bibliotecznych, na terenie 
czytelni zorganizowano wolny dostęp do ponad 14.000 książek i 21 000 woluminów 
czasopism. Użytkownicy samodzielnie wyszukują pozycje uporządkowane w obrębie 
56 dziedzin medycznych. O możliwości wypożyczenia danej pozycji, informuje kolor 
etykiety grzbietowej. 
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Zlokalizowane tu zbiory biblioteczne zabezpieczone zostały paskami magnetyczny-
mi, współpracującymi z systemem bramek kontroli.

Z poziomu czytelni można podziwiać, zaprojektowane w centrum bryły budynku, 
wielopoziomowe wnętrze, przykryte u szczytu szklaną piramidą. Powstały w ten spo-
sób „świetlik” zapewnia dodatkowy dopływ światła dziennego do wnętrza obiektu.

W centralnym miejscu Czytelni zlokalizowano Punkt obsługi użytkownika, obsa-
dzony przez wykwalifikowanych bibliotekarzy, wspierających użytkowników w po-
szukiwaniach literatury, również poprzez udzielanie konsultacji w zakresie wykorzy-
stania medycznych baz danych czy e-zbiorów.

Dodatkowe wsparcie szkoleniowe w zakresie e-oferty użytkownicy otrzymują co-
dziennie w Pracowniach Bibliografii i Bibliometrii, powołanych m.in. w tym celu i zlo-
kalizowanych bezpośrednio przy Czytelni.

Proces kształcenia użytkowników biblioteki w nowym budynku nabrał nowocze-
snego charakteru – realizowany jest z wykorzystaniem sal seminaryjnych i dydaktycz-
nych, wyposażonych w komputery, rzutniki, ekrany projekcyjne i pełny system Audio-
Video. Umożliwia to zastosowanie nowoczesnych, multimedialnych metod prezentacji 
, podnosząc standard nauczania i atrakcyjność prowadzonych zajęć. 

Zgodnie z najnowszymi trendami współczesnego budownictwa bibliotecznego, 
z myślą o wygodzie użytkownika, w Centrum zaprojektowano pokoje pracy indywidu-
alnej i grupowej. Zapewniają one komfortowe warunki studiowania dla 44 jednocze-
snych gości. Dwie pracownie wyposażone zostały w modele anatomiczne, podręczniki 
i atlasy do nauki anatomii.

Efektywne korzystanie z oferty bibliotecznej na miejscu, wspomagane jest przez 
system centralnego wydruku, który umożliwia samodzielne skanowanie, drukowanie 
i kserowanie materiałów z wykorzystaniem 4 kopiarek umieszczonych w ogólnodo-
stępnych przestrzeniach budynku. 

Nowoczesne i przestronne Centrum, dostosowane zostało do potrzeb użytkowni-
ków niepełnosprawnych, zarówno w aspekcie  barier architektonicznych, jak też usług 
bibliotecznych.

W budynku zastosowano drzwi bezprogowe, umożliwiające swobodne poruszanie 
się osobom na wózkach; na wszystkie piętra można dostać się korzystając z wind, z ko-
munikatem dźwiękowym dot. numeru kondygnacji.

Z myślą o użytkownikach niepełnosprawnych ruchowo, projekty lad bibliotecz-
nych, na parterze i II piętrze, zrealizowano z uwzględnieniem jednego obniżonego sta-
nowiska obsługi.

Osobom na wózkach korzystającym z katalogu online, udostępniono na parterze 
webkiosk z regulowaną wysokością pulpitu. 

Z myślą o użytkownikach z dysfunkcją narządu wzroku, na terenie Czytelni utwo-
rzono pokój pracy indywidualnej wyposażony w komputer z oprogramowaniem po-
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większającym, udźwiękawiającym oraz skaner umożliwiający zamianę czarnodruku 
na wersję elektroniczną, dostępną dla osób słabowidzących lub niedowidzących przy 
użyciu programu powiększającego lub mowy syntetycznej. Klawiatura stanowiska 
komputerowego została wyposażona w naklejki z punktami brajlowskimi i powiększo-
nymi napisami. 

Na III piętrze zlokalizowano sekretariat biblioteki i pracownie biblioteczne, a także 
taras z widokiem na panoramę Warszawy1.

1 Film o Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Komentarz Irmina Utrata, 
Agnieszka Czarnecka. Czytał Marek Skuza. Zdjęcia Marek Kołaszewski, Jarosław Oktaba. Montaż Ma-
rek Kłaszewski. Wykonano na zlecenie Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Dziale Fotomedycznym WUM. Warszawa 2012

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63
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