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Abstract

After two years of operations in the new building of the Main Library of the Medical University in 
Poznan the significant increase in the number of visitors to the Library is noticeable. A self-check out se-
rvice, the open stack collection,  quiet reading rooms, booths for individual work, collective work rooms, 
and even open space encourage users to move freely around the Library which became the friendly and 
popular place.

Streszczenie

Po dwóch latach funkcjonowania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w no-
wym gmachu zauważalny jest znaczny wzrost liczby osób odwiedzających Bibliotekę. Samoobsługowa 
wypożyczalnia, wolny dostęp do zbiorów, ciche czytelnie, kabiny pracy indywidualnej, sale pracy zbio-
rowej czy nawet przestrzeń otwarta sprzyjają swobodnemu poruszaniu się użytkowników po Bibliotece, 
która stała się miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym. 

Jednym z najważniejszych czynników determinujących funkcjonowanie biblioteki 
jest organizacja przestrzeni. Złe warunki lokalowe to problem, z którym boryka się 
wiele bibliotek. Cieszyć może fakt, iż ostatnimi laty w Polsce zrealizowano wiele in-
westycji w sferze budownictwa bibliotecznego, a spektakularne sukcesy architektury 
bibliotecznej (np. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego czy też nagrodzony ostat-
nio wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) zwracają uwagę 
szerokiego odbiorcy na zmiany, jakie zachodzą w tej dziedzinie życia społecznego.

Biblioteka na miarę XXI wieku to nie tylko magazyn, miejsce przechowywania 
i udostępniania księgozbioru, ale to nade wszystko przestrzeń, której funkcje muszą 
odpowiadać współczesnemu użytkownikowi i w której swobodnie korzysta on zarów-
no ze zbiorów tradycyjnych, jak i elektronicznych. Zlokalizowana w centrum kampusu 
uczelnianego biblioteka akademicka przestała kojarzyć się tylko z wypożyczalnią czy 
czytelnią, ale postrzegana jest przede wszystkim jako wygodne miejsce do nauki, pracy 
zespołowej, a nawet miejsce spotkań towarzyskich.
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Wpływ lokalizacji na liczbę użytkowników doskonale widać na przykładzie naszej 
Biblioteki. Poprzedni budynek Biblioteki znajdował się przy spokojnej ul. Parkowej 
2, w oddaleniu od pozostałych obiektów Uczelni, w sąsiedztwie Palmiarni i parku. 
Wzniesiony na Powszechną Wystawę Krajową w 1929 roku budynek z pewnością miał 
spore walory zabytku architektonicznego, ale nie odpowiadał już wymogom biblioteki 
XXI wieku. Wypożyczalnia „za ladą”, dwie małe czytelnie, niewygodne krzesła i nie-
zbyt komfortowe wyposażenie z pewnością nie wpływały dobrze na funkcjonalność 
oraz na estetykę Biblioteki. 

Przeprowadzka w 2010 roku do nowego gmachu Centrum Naukowej Informacji 
Medycznej przy ul. Przybyszewskiego spowodowała, że Biblioteka znalazła się w ser-
cu kampusu Uniwersytetu Medycznego – pomiędzy akademikami, Centrum Stomato-
logii, Centrum Biologii Medycznej i szpitalami klinicznymi. Liczba studentów, którzy 
zaczęli odwiedzać Bibliotekę po przeniesieniu jej do nowego obiektu była zaskocze-
niem nawet dla samych bibliotekarzy. 

Widoczny na poniższym wykresie spadek liczby osób odwiedzających Bibliotekę 
w roku akademickim 2009/2010 wynikał z faktu, iż w czasie przeprowadzki Biblio-
teka była zamknięta przez dwa miesiące. Ponadto złe warunki lokalowe spowodowa-
ły znaczny odpływ naszych studentów do innych, często nowych bibliotek Poznania. 
Z początkiem roku akademickiego 2010/2011 nastąpił powrót naszych studentów oraz 
napływ studentów innych uczelni, którzy z dużym uznaniem wypowiadali się o nowym 
gmachu. Swoją obecność zaznaczyli szczególnie – ledwo zauważalni w starej siedzibie 
Biblioteki – studenci z Centrum Nauczania w Języku Angielskim naszego Uniwersyte-
tu, dla których Biblioteka stała się świetnym study room, czyli miejscem do nauki.

organizacja i wykorzystanie przestrzeni 

Przestrzeń w nowym budynku Biblioteki Głównej UMP została tak zaprojektowa-
na, by zapewnić użytkownikom komfortowe warunki do pracy i do chwili relaksu. 
Na pierwszym piętrze znajdują się: samoobsługowa Wypożyczalnia, Punkt Informacji 
Ogólnej, Czytelnia Multimedialna, Punkt Usług, dwie sale pracy zbiorowej, sala semi-
naryjna, sala wykładowa, trzy kabiny pracy indywidualnej oraz stanowisko do samo-
dzielnych wypożyczeń. Na piętrze drugim można skorzystać z Czytelni Ogólnej i Czy-
telni Czasopism oraz z trzech kabin pracy indywidualnej. Na piętrze trzecim znajdują 
się Czytelnia Pracowników Naukowo-Dydaktycznych, Pracownia Bibliograficzno-Bi-
bliometryczna oraz otwarta Kolekcja „Monografii”. Na parterze budynku znajduje się 
samoobsługowa wrzutnia do zwrotu książek. 

Na wszystkich piętrach w przestrzeni otwartej ustawiono wygodne kanapy, krze-
sła, stoliki, urządzenia wielofunkcyjne systemu Documaster Campus do samodziel-
nego kopiowania i skanowania dokumentów. Na pierwszym i drugim piętrze znajdu-
ją się wolnostojące stanowiska komputerowe. W całej Bibliotece zapewniono dostęp 
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Statystyka odwiedzin (Czytelnie i przestrzeń otwarta)

do Internetu bezprzewodowego. Chwilę relaksu zapewniają taras widokowy, na który 
można dostać się z poziomu III piętra oraz punkt gastronomiczny, znajdujący się na 
parterze budynku. 

Tworząc nową Bibliotekę zadbano więc o komfort użytkowników na wielu płasz-
czyznach, stworzono miejsce przyjazne, dostępne, świetnie wyposażone i jednocześnie 
zapewniające szybki dostęp do księgozbioru i do informacji naukowej.

Po 2-letnim okresie działalności Biblioteki w nowym gmachu można pokusić się 
o próbę wstępnej oceny tego, w jaki sposób zmiana warunków lokalowych wpłynęła 
na funkcjonowanie Biblioteki.

Na pierwszym piętrze tuż przy wejściu znajduje się Punkt Informacji Ogólnej, 
w którym czytelnik może uzyskać podstawowe informację o działaniu poszczególnych 
agend Biblioteki, godzinach otwarcia, warunkach korzystania itp. W tym miejscu moż-
na też dokonywać rezerwacji sal pracy zbiorowej i kabin pracy indywidualnej. Oka-
zało się, iż ten sposób zorganizowania przestrzeni bibliotecznej zyskał spore uznanie 
wśród użytkowników. Zarówno sale pracy zbiorowej, jak i kabiny pracy indywidual-
nej, cieszą się sporym zainteresowaniem, a ich rezerwacji trzeba dokonywać niekiedy 
z kilkudniowym wyprzedzeniem. Kabiny wykorzystywane są średnio przez 150 osób 
miesięcznie, a sale pracy zbiorowej przez ok. 600 godzin miesięcznie. 

W samoobsługowej Wypożyczalni księgozbiór podzielono na 53 działy zgodne 
z przedmiotami nauczania – taki układ księgozbioru zyskał aprobatę czytelników. Aby 
ułatwić wyszukiwanie, półki, regały i książki odpowiednio oznakowano i opisano. 
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Czytelnicy szybko i sprawnie odnajdują potrzebne im książki. Do tej pory nie zgłoszo-
no żadnych uwag dotyczących opisów i oznaczeń na regałach i książkach.

Swobodny dostęp do półek spowodował większy ruch księgozbioru, ponieważ do 
wielu tytułów – do tej pory mało poczytnych i zalegających na półkach magazynu – 
czytelnik nie potrafił prawdopodobnie dotrzeć za pomocą katalogu. W roku 2010 licz-
ba wypożyczeń wynosiła 42408, a zwrotów 41547, w roku 2011 odpowiednio 46507 
i 45902. 

Przy opisie działania Wypożyczalni nie sposób nie wspomnieć o możliwości doko-
nywania samodzielnych zwrotów wypożyczonych materiałów. Samoobsługowa wrzut-
nia umożliwia zwrot książek o dowolnej porze. Po prawie 2-letnim działaniu tej usługi 
zauważalny jest stały wzrost oddawanych w ten sposób książek, szczególnie widoczne 
jest to pod koniec semestru. Jedyną ujemną stroną tego typu usługi jest fakt, iż nie ma 
bezpośredniej kontroli nad zwracanymi materiałami, które niekiedy wracają do Biblio-
teki w złym stanie. 

Na terenie Biblioteki usytuowano sześć urządzeń wielofunkcyjnych systemu Docu-
master Campus, na których studenci i pracownicy Uczelni mogą samodzielnie kopio-
wać, skanować i drukować potrzebne im dokumenty. Documaster Campus jest zinte-
growany z Wirtualnym Dziekanatem i wymaga autoryzacji na podstawie legitymacji 
studenckiej lub karty pracowniczej. 

Po pierwszym roku działalności Biblioteki w nowym budynku okazało się, iż wy-
korzystanie „documasterów” jest bardzo duże, w związku z czym zanotowano spadek 
zapotrzebowania na usługi kserograficzne Biblioteki: ze 140 tys. stron formatu A4 za-
mówionych w ostatnim roku funkcjonowania Biblioteki w dawnym budynku do 30 tys. 
kopii w roku następnym. 

Tendencja ta pogłębia się, dlatego usługi kserograficzne wykonywane są przez Bi-
bliotekę w wąskim wymiarze, niemal wyłącznie dla osób spoza Uczelni. Zamówienia 
na wszelkiego typu usługi biblioteczne przyjmowane są w usytuowanym na pierwszym 
piętrze Punkcie Usług. 

Dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki zapewniono w Czytelni Multime-
dialnej, w której znajdują się 54 stanowiska komputerowe. Wejście do sieci uniwersy-
teckiej możliwe jest wyłącznie po autoryzacji – studenci logują się poprzez numer al-
bumu i PESEL, pracownicy Uczelni na podstawie karty pracowniczej oraz osobistego 
numeru PIN. Użytkownicy spoza Uczelni korzystają z karty gościa. 

Komputery znajdujące się w Czytelni Multimedialnej służą także do samodziel-
nej pracy studentów – dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu (7Zip, VLC Media 
Player, Nero, Adobe Reader 9, PDF Creator, Pakiet Microsoft Office 2007 lub Open 
Office), można tworzyć pliki tekstowe, prezentacje multimedialne, odtwarzać pliki 
dźwiękowe itd. 

W Czytelni Ogólnej wolnodostępny księgozbiór podzielono na 75 działów. Każ-
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dy regał został odpowiednio oznakowany i szczegółowo opisany. Przy każdym regale 
znajdują się półki zwrotu, ale zdarza się, iż czytelnicy sami odkładają na półki książki, 
które przeglądali, najczęściej jednak nie tam, gdzie powinny one stać. Studenci od sa-
mego początku funkcjonowania  wolnego dostępu do półek nie mieli żadnych proble-
mów z poruszaniem się po księgozbiorze. Służy nie tylko czytelnikom korzystającym 
ze znajdującego się w niej księgozbioru, ale również wszystkim innym jako doskonale 
miejsce do nauki. Do dyspozycji użytkowników oddano 90 stanowisk z możliwością 
podłączenia przenośnych komputerów osobistych.

W Czytelni Czasopism zgromadzono w wolnym dostępie periodyki z ostatnich 
10 lat (685 tytułów). Czasopisma ustawiono alfabetycznie. Każdy regał zaopatrzono 
w przejrzysty spis tytułów, które się na nim znajdują (łącznie z odsyłaczami, gdy cza-
sopismo zmieniło tytuł). Wydaje się, iż jest to układ optymalny, w zupełności wy-
starczający zapotrzebowaniu czytelników. Starsze roczniki czasopism, znajdujące się 
w magazynie zamkniętym, zamawiane są sporadycznie. 

Korzystają z niej studenci (zazwyczaj poszukujący materiałów do prac licencjac-
kich i magisterskich) oraz pracownicy naszej Uczelni, ale sporą grupę użytkowników 
stanowią także studenci z innych poznańskich szkół wyższych (np. z Akademii Wycho-
wania Fizycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, czy Wydziału Biologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza). Służy studentom również jako jedno z wielu miejsc do nauki 
na terenie Biblioteki. Do dyspozycji użytkowników oddano w niej 40 stanowisk pracy 
z możliwością podłączenia przenośnych komputerów osobistych.

Znajdująca się na III piętrze wolnodostępna kolekcja „Monografii” obejmuje habili-
tacje, podręczniki akademickie oraz materiały zjazdowe z pełnymi referatami. Księgo-
zbiór kolekcji ułożony jest według działów i udostępniany prezencyjnie. W sąsiedztwie 
kolekcji ustawiono stoliki z możliwością podłączenia przenośnych komputerów oso-
bistych. Z naszych obserwacji wynika, że dzięki otwartej przestrzeni całego III piętra 
oraz ustawieniu stolików, wygodnych kanap i krzeseł, kondygnacja ta stała się ulubio-
nym miejscem pracy i wypoczynku studentów. 

Wolny dostęp do zbiorów to obecnie światowy standard. Optymizmem napawa fakt, 
iż coraz więcej polskich bibliotek zaczyna uwalniać swoje zasoby. Korzyści płynące 
z wolnego dostępu do półek są oczywiste – bezpośrednie poszukiwania literaturowe 
powodują wzrost wykorzystania księgozbioru. Książki i czasopisma dostępne są na 
wyciągnięcie ręki, można je przejrzeć, zapoznać się z zawartością, wziąć do czytania 
lub odłożyć. Dzięki takiej organizacji zbiorów, skraca się czas dotarcia do materiałów 
bibliotecznych. Wymaga jednak odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia. Oprócz sys-
temu monitoringu w budynku Biblioteki wprowadzono nowoczesny system ochrony 
zbiorów RFID (radio frequency identification), który znacznie usprawnił pracę biblio-
tekarzy przy kontroli i porządkowaniu księgozbioru.

Poprawa warunków lokalowych w nowym budynku Biblioteki spowodowała, iż 
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możliwe stało się poszerzenie działalności bibliotecznej. W sali wykładowej organi-
zowane są prezentacje i wykłady otwarte przeznaczone dla bibliotekarzy oraz wystą-
pienia i spotkania autorskie. W znacznie szerszym wymiarze niż dotychczas prezen-
towane są okolicznościowe wystawy, które umieszczane są bądź w specjalnie do tego 
przeznaczonych gablotach, bądź na przenośnych planszach. 

Jak widać, przestrzeń w Bibliotece Głównej UMP jest wykorzystywana w różnorod-
ny sposób. Dzięki przeprowadzce do nowego gmachu, Biblioteka znacznie poszerzyła 
swoje funkcje, stając się nie tylko miejscem gromadzenia i udostępniania księgozbioru, 
ale również znakomitym miejscem do pracy, nauki, spotkań koleżeńskich czy chwili 
odpoczynku pomiędzy zajęciami. 

użytkownicy

Żadna biblioteka nie może funkcjonować bez użytkownika, dlatego przy tej okazji 
warto również zastanowić się nad pytaniem – kim jest użytkownik współczesnej bi-
blioteki naukowej? 

Biblioteka akademicka, jako jednostka ogólnouczelniana, służy całemu środowisku 
Uczelni – naukowcom, studentom oraz wszystkim osobom zainteresowanym dostępem 
do literatury fachowej. Z doświadczeń naszej Biblioteki wynika, iż w ostatnich latach 
pojawiła się różnica w sposobie korzystania ze zbiorów Biblioteki przez studentów 
a środowisko naukowe Uczelni. Przeprowadzka do nowego gmachu jeszcze bardziej 
unaoczniła ten proces. Zdalny dostęp do szeregu baz medycznych, czasopism i książek, 
poczta elektroniczna czy też np. usługa doc@med spowodowały, iż pracownicy nauko-
wi rzadziej korzystają fizycznie z miejsca w Bibliotece, w pełni wykorzystując możli-
wości dostępów za pośrednictwem Internetu. Miejscem styku środowiska naukowego 
Uczelni z Biblioteką stały się przede wszystkim zagadnienia związane z dokumentacją 
dorobku naukowego oraz z analizami bibliometrycznymi.

Pracownik naukowy Uczelni to „postać” dość dobrze zidentyfikowana, przyzwy-
czajona już do korzystania ze zbiorów tradycyjnych i elektronicznych Biblioteki. Zwa-
żywszy na fakt, iż większość osób codziennie odwiedzających naszą Bibliotekę stano-
wią studenci, warto przyjrzeć się tej grupie użytkowników.

Obecnie na studia trafiają już roczniki studentów, dla których komputer, telefon 
komórkowy, Internet nie stanowią żadnej nowości, a są elementem rzeczywistości, 
w której przyszło im wzrastać. Młodego użytkownika Biblioteki cechuje brak lęku 
przed nowymi technologiami, uczy on się zupełnie inaczej, niż jego rówieśnik jeszcze 
kilka lat temu. Oczywiste, iż sporo studentów nadal korzysta ze zbiorów tradycyjnych, 
ale wielu z nich (zwłaszcza studentów z Centrum Nauczania w Języku Angielskim) 
potrzebuje do nauki przekazu multimedialnego i wykorzystuje do tego celu komputery 
biblioteczne, własne laptopy, tablety, a stały dostęp do Internetu to dla nich wręcz ko-
nieczność. Młody użytkownik biblioteki nie oczekuje więc już od bibliotekarza kom-
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petencji informatycznych, ale informacyjnych – pomocy w szybkim dotarciu do poszu-
kiwanych informacji czy źródeł wiedzy.

Nowy gmach Biblioteki prawie w całości został zaanektowany przez studentów, 
którzy polubili go do tego stopnia, iż to właśnie na ich wniosek w ubiegłym roku aka-
demickim Biblioteka była czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 do godz. 2400, 
w soboty i niedziele od godz. 900 do godz. 1600. Od 1 września 2012 roku Biblioteka 
czynna jest od godz. 800 do godz. 2400 od poniedziałku do niedzieli, z miesięczną prze-
rwą wakacyjną od 15 lipca do 15 sierpnia, kiedy to otwarta jest w godz. od 1000 do 1700. 
Wydłużenie czasu pracy Biblioteki stanowi spory problem organizacyjny. Pracownicy 
w ramach swoich etatów pełnią dyżury w poszczególnych agendach Biblioteki w godz. 
800 do 2200. Zatrudnienie w systemie nocnym w ciągu tygodnia oraz w soboty i niedzie-
le jest dobrowolne. 

Jednocześnie w nowym gmachu Biblioteki pojawiły się takie problemy w kontak-
tach z użytkownikami, z którymi w starej siedzibie bibliotekarze mieli do czynienia 
sporadycznie. Z jednej strony duża frekwencja w Bibliotece to bezsporny sukces, dzię-
ki licznej obecności studentów Biblioteka tętni życiem, z drugiej strony jednym z więk-
szych problemów Biblioteki jest nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego. Zdarza 
się wchodzenie na teren Biblioteki w odzieniu wierzchnim, z torbami, plecakami, a na-
wet z jedzeniem. Zwrócenie uwagi przez bibliotekarza dyżurnego budzi co najmniej 
zdumienie studenta. 

W pewnym sensie nasza Biblioteka stała się dla studentów, zgodnie z koncepcją 
Raya Oldenburga, „trzecim miejscem”, czyli wspólną przestrzenią po domu oraz miej-
scu pracy i nauki. Ku temu trendowi w organizacji przestrzeni bibliotecznej zmierza 
obecnie wiele bibliotek. 

Architektura budynku, wystrój wnętrza, łatwy dostęp do zbiorów i usług biblio-
tecznych, swoboda poruszania się po całym obiekcie oraz możliwość wyboru miejsca 
do nauki sprawiają, że nasi Użytkownicy chcą przebywać w Bibliotece coraz dłużej 
i dobrze się w niej czują. Jest to wielka satysfakcja dla nas, bibliotekarzy. Biblioteka 
stała się ważnym miejscem kontaktów towarzyskich oraz odpoczynku – widok śpią-
cych na kanapach studentów nie budzi zdziwienia, gdyż na stałe wpisał się w naszą 
codzienność.

Po 2 latach funkcjonowania w nowym gmachu, możemy powiedzieć, że nasza Bi-
blioteka – przyjazna, realizująca ideę „trzeciego miejsca” – to „serce” Uczelni, miejsce 
integrujące społeczność akademicką. 

Z naszych doświadczeń wynika również, że popularność bibliotek akademickich 
przygotowanych do nowych zadań – jakie przyszło i przyjdzie im spełniać – rośnie, 
a zasoby Internetu oraz biblioteki cyfrowe nie stanowią zagrożenia, są natomiast waż-
nym ich uzupełnieniem.
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