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Na początku XXI wieku w rozważaniach o przyszłości bibliotek pojawiały 
się głosy, że tradycyjne biblioteki a szczególnie biblioteki akademickie, 
przestaną wkrótce istnieć - tradycyjną bibliotekę zastąpi biblioteka 
wirtualna.

Biblioteka Główna UMP jest przykładem, że biblioteka jako „miejsce w 
sensie przestrzeni fizycznej” jest potrzebna i chętnie odwiedzana przez 
użytkowników.

Warunek – zmiany:

• organizacja przestrzeni bibliotecznej

• wolny dostęp do większości zbiorów

• godziny otwarcia biblioteki dostosowane do potrzeb użytkowników

• przestrzeń społeczna w bibliotekach

Biblioteka jako miejsce.  Czy przetrwamy?...
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Teraźniejszość
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Nowa Biblioteka – budynek bez barier, dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych



projekt

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne i Biblioteka

Obiekt powstał na terenie zespołu urbanistyczno- architektonicznego wpisanego do 
rejestru zabytków, dlatego jego koncepcja została uzgodniona z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków.

Budynek zaprojektowany przez Spółkę Projektowania Architektonicznego Sadowski 
Sadowska z Poznania. Zgodnie z koncepcją głównego projektanta, mgr. inż. arch. 
Grzegorza Sadowskiego, obiekt nawiązuje do zabudowy występującej w tym rejonie 
miasta - utrzymany jest w stylistyce modernizmu 20-lecia międzywojennego.

Elewacja z piaskowca - nawiązują do zabudowy budynków usytuowanych wzdłuż ul. 
Przybyszewskiego.

Na realizację części zadania Uniwersytet Medyczny uzyskał dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
na kwotę 4.823.340,77 co stanowi 7,2 % kosztów całego zadania inwestycyjnego. 
Pozostałe źródła finansowania inwestycji: środki własne Uczelni, budżet Państwa, 
Fundacja Wspierania Budowy i Rozwoju Centrum Biblioteczno – Kongresowego 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, sponsorzy.



• Lokalizacja - centrum kampusu uczelnianego

• Godziny otwarcia Biblioteki  -7 dni w tygodniu do 24.00

• Organizacja przestrzeni bibliotecznej: cała strefa czytelnika to otwarta przestrzeń 

podzielona tylko przeszklonymi ściankami działowymi

– strefa cicha - czytelnie i kabiny do pracy indywidualnej 

– strefa głośna 

• otwarta  przestrzeń 

• sale do pracy grupowej

• Przestrzeń socjalna w Bibliotece 

• Wyposażenie Biblioteki w urządzenia techniczne

• Dostęp do e-zasobów i Internetu 

• komputery biblioteczne
• możliwość podłączenia własnego sprzętu 
• bezprzewodowa  sieć eduroam
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Funkcjonowanie Biblioteki
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PARTER
• Wrzutnia – samoobsługowe zwroty
• Documaster Campus – wpłatomat
• Ohrona obiektu z recepcją
• Szatnia i szafki
• Punkt gastronomiczny

I PIĘTRO
• Informacja Ogólna
• Wypożyczalnia
• Punkt usług bibliotecznych.
• Czytelnia Multimedialna
• Sale Pracy Zbiorowej
• Kabiny Pracy Indywidualnej
• Katalogi kartkowe
• Magazyn zamknięty
• Wypożyczalnia samoobsługowa
• Sala wykładowa
• Dyrekcja, sekretariat

II PIĘTRO
• Czytelnia Czasopism
• Czytelnia Ogólna
• Magazyn zamknięty
• Kabiny Pracy Indywidualnej
• Oddział Zbiorów

III PIĘTRO
• Pokój Pracowników Nauki
• Kolekcja Monografie
• Sala seminaryjna
• Magazyny  zamknięte
• Oddział Udostępniania Zbiorów
• Oddział Informacji Naukowej

Na wszystkich piętrach w ustawiono wygodne kanapy, krzesła, stoliki oraz urządzenia 
wielofunkcyjne systemu Documaster Campus. 

Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się wolnostojące stanowiska komputerowe.

Plan Biblioteki
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Otwarty dostęp do zbiorów,
zabezpieczenia RFID

Biblioteka otwarta (gdzie podziały się drzwi?...)
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Witamy w Bibliotece UMP
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Miejsca pierwszego kontaktu z Użytkownikiem
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Wypożyczalnia
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Czytelnia Ogólna i Czytelnia Czasopism
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Praca indywidualna
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Praca zespołowa
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Komputery i dostęp do Internetu
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Udogodnienia dla Użytkownika
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Przywiązanie do tradycji -

katalog



Wygodne kanapy, krzesła, stanowiska pracy z komputerami bibliotecznymi i gniazdami do 
podłączenia własnego sprzętu
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Udogodnienia dla Użytkownika
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Miejsca społeczno-naukowe
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Ulubiona przestrzeń Użytkowników
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Strefa wypoczynku i relaksu
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Zaakceptować i polubić…
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0siem lat funkcjonowania w nowej siedzibie - refleksje…

Zmiany:
• podwojono liczbę sal do nauki zespołowej - z 2 do 4
• nowy pokój dla pracowników naukowych
• odkrywają nas coraz to nowe grupy użytkowników
• nowe funkcje - korepetycje,  spotkania biznesowe
• kawa, herbata w zamykanych kubkach dozwolona na terenie Biblioteki

Problemy:
• w upalne dni temperatura  dochodzi do 40 stopni C - brak klimatyzacji 
• nadal brak pomieszczenia socjalnego dla pracowników 
• starzejący się sprzęt komputerowy - brak perspektyw na wymianę
• w ramach oszczędności szatnie czynne do godz. 22.00  

a Biblioteka do 2400

Co nas wyróżnia:

Po 8 latach nasza  „otwarta” Biblioteka, z atrakcyjną i funkcjonalną przestrzenią 
jest nieustannie miejscem „tętniącym życiem”.  Często brakuje miejsc siedzących.
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Dziękuję

Kontakt: romah@ump.edu.pl


