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Abstract

The Central Library of the University of Life Sciences has been functioning in the new building since 
September 2012. The building has the shape of a rotunda with the area of 4,500 square meters. We provide 
the readers with 400.000 books and periodicals, 25,000 e-books and 5,000 journals as well number of 
database. The reading room provides free access to 50.000 books and magazines. The use of modern tech-
nological achievements guarantees the best quality facilities. The local media and controlling committees 
called our centre the Library of the 21st century.

Streszczenie

Biblioteka Głowna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od września 2012 funkcjonuje w nowym 
budynku. Posiada on kształt rotundy o powierzchni użytkowej 4,5 tys, m. kw. Czytelnikom oferujemy 400 
tys. książek i czasopism, 25 tys. ebook’ów oraz 5 tys. tytułów czasopism oraz wiele baz danych.  W czytel-
ni w wolnym dostępie jest 50 tys. książek i czasopism. Wyposażenie biblioteki uwzględnia wszystkie zdo-
bycze techniki. Miejscowe media i komisje kontrolujące nazwały nasz ośrodek Biblioteką XXI wieku.

Od roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie może poszczycić się nową, dobrze 
wyposażoną biblioteką o ciekawej bryle architektonicznej. Odpowiada to rosnącej 
randze naszego Uniwersytetu wśród lubelskich uczelni Lublina oraz uniwersytetów 
o profilu rolniczym na terenie kraju. Dzieje biblioteki zawsze były splecione z historią 
uczelni, która w 1955 roku usamodzielniła się jako Wyższa Szkoła Rolnicza. Podstawą 
były trzy wydziały (Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny), które zostały wydzielone 
z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Zmiana nazwy na Akademię Rolniczą na-
stąpiła w 1972 roku, po okrzepnięciu nowej uczelni, zwiększeniu kadry akademickiej 
oraz ilości studentów. Od pięciu lat nasza uczelnia nosi miano Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie, gdzie na 7 wydziałach (27 kierunków studiów i 62 specjalności) stu-
diuje 9900 studentów mając do dyspozycji 820 nauczycieli akademickich i prawie 400 
pracowników naukowo-technicznych. Biblioteka będąc integralną jednostką szkoły 
wyższej została zakwalifikowana do grupy bibliotek naukowych, a ze względu na za-
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kres tematyczny gromadzonych zbiorów otrzymała miano biblioteki specjalistycznej. 
Lokalizacja jej zmieniała się wielokrotnie w wyniku adoptowania różnych pomiesz-
czeń do celów bibliotecznych. Dopiero w 1968 roku zbiory przeniesiono do nowo wy-
budowanego gmachu Biblioteki przy ul. Nowotki (dzisiaj Radziszewskiego 11), który 
docelowo miał być przeznaczony dla trzech bibliotek lubelskich uczelni (UMCS, Wyż-
szej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Rolniczej). Każda z tych bibliotek miała 
zarezerwowane miejsce na magazynowanie swoich zbiorów zaś miejsca w czytelni 
i pomieszczenia biurowe były wzajemnie poprzeplatane. Głównym gospodarzem bu-
dynku był UMCS i decyzje dyrektora biblioteki tej uczelni były wiążące dla innych 
w zakresie funkcjonowania budynku. Dlatego „sublokatorzy” sukcesywnie przenosili 
się do samodzielnie administrowanych budynków. Najpierw ten krok zrobiła Politech-
nika Lubelska, potem przyszła kolej Uniwersytet Przyrodniczy.

Pierwotne usytuowanie nowego gmachu miało być przy ul. Głębokiej (obok kli-
nik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) jednak ostatecznie zwyciężyła koncepcja 
usytuowania jej pośród budynków dydaktycznych przy ul. Akademickiej. Na Głębo-
kiej znalazły lokalizację budynki dydaktyczne oraz laboratoria. Na wniosek Rady Bi-
bliotecznej w 2009 roku rektor, prof. M. Wesołowski wraz z Senatem Uniwersytetu 
Przyrodniczego, podjął decyzję o budowie nowego gmachu biblioteki we wskazanym 
miejscu, jednocześnie poczynił starania o otrzymanie dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Głównym argumentem podjęcia tej decyzji był fakt kończącej się w paź-
dzierniku 2012 r. umowy dzierżawnej z UMCS. Inwestycję tą, o wartości 20 mln. zł., 
zakwalifikowano do kolejnego etapu rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego. 

Widok budynku biblioteki od strony północnej
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Budynek biblioteki został zaprojektowany przez zespół architektów spółki PXM-
Projekt-Południe z Krakowa pod kierownictwem mgr. inż. Bernarda Marszałka. Do-
konał on tego na podstawie wizualizacji przygotowanej przez mgr. inż. Jadwigę Ja-
miołkowską z Lublina. Umiejscowienie budynku w przestrzeni było pewnego rodzaju 
majstersztykiem, gdyż połączenie go z kompleksem konferencyjno-dydaktycznym 
uniwersytetu utworzyło ciekawą kompozycję o wysokich walorach użytkowych. Pro-
blemem był niewielki plac leżący pomiędzy już istniejącymi budynkami Uniwersytetu 
Przyrodniczego i UMCS, usytuowany na skarpie jednego z największych wąwozów 
lessowych w Lublinie. Główny gmach, 6-kondygnacyjny, powstał w formie rotundy 
wyrastającej nad częścią rombową, tak ukształtowaną na poziomie suteryny i parteru, 
którą wieńczy obszerny taras na poziomie pierwszego piętra z dużą ilością zieleni. 
Budynek o kubaturze 20 tys. m. sześć. (4400 m. kw. powierzchni użytkowej) two-
rzy zakończenie pasażu dzięki któremu łatwo można przemieszczać się do Biblioteki 
z Centrum Kongresowego jak i pomieszczeń dydaktycznych Agro II. Duża ilość szkła 
i aluminium, stylizowanego na zielono, łączy się z kolorystyką uczelnianą dając bryle 
współczesny charakter urbanistyczny. Usytuowanie go na grzbiecie skarpy wąwozu 
schodzącego do ul. Głębokiej wyeliminowało tworzenie pomieszczeń podziemnych, 
gdyż wejście główne od strony północnej jest na poziomie gruntu - tak jak znajdu-
jące się piętro niżej drzwi gospodarcze i okna magazynowe od strony południowej. 
W dwóch miejscach jest znaczne prześwietlenie między piętrami (między parterem i I 
piętrem oraz II i III piętrem) zaś środek IV piętra stanowi sala konferencyjna z obszer-
nym świetlikiem w formie szklanego dachu. Jedynym mankamentem była mała prze-
strzeń placu budowy, ale firma UniMax z Kielc świetnie sobie radziła nawet w takich 

Rzut architektoniczny biblioteki
 na poziomie parteru

Rzut architektoniczny biblioteki 
na poziomie II piętra
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Widok holu biblioteki na parterze

Widok parteru widziany z poziomu I piętra
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warunkach. Budowę rozpoczęto w sierpniu 2010 
r. (wmurowanie kamienia węgielnego nastąpi-
ło 3 marca 2011 r.), zaś ukończono ją w końcu 
czerwca 2012 r. Wakacje tego roku miały być 
przeznaczone na prace związane z wyposaże-
niem wnętrza budynku oraz przeniesienia tam 
księgozbioru z ul. Radziszewskiego 11. Projekt 
inwestycji złożony w Urzędzie Marszałkow-
skim w Lublinie określał zakończenie wszel-
kich prac w budynku w końcu 2012 r. Dzięki 
przychylnej polityki władz uniwersytetu jak i 
dotrzymania terminów budowy głównego wy-
konawcy wszystkie prace były wykonywane 
miarowo. Przeniesienie księgozbioru z maga-
zynu głównego jak i jednocześnie likwidowanej 
biblioteki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
trwało tylko 6 tygodni. Połączone to było z usta-
wieniem go na półkach regałów jezdnych. Jednak zdecydowanie więcej czasu i wysił-
ku kosztowało rozmieszczenie księgozbioru w czytelni z wolnym dostępem do półki. 
Przygotowanie księgozbioru do nowego układu trwało od dwóch lat i wykonana praca 
dobrze zaprocentowała w czasie przenosin i układania na półce. Dzięki temu dodatko-
we prace związane z „uzbrajaniem” budynku nie były zbyt uciążliwe. Wszystkie meble 
biblioteczne były robione na zamówienie z czego duża część miała kształty koliste. 
Dlatego ważne było ustalenie miejsca gdzie instalacja miała być w pierwszej kolej-
ności oraz następnych faz realizacji zamówienia. Zgranie tych elementów pozwoliło 
nam na rozpoczęcie urzędowania w nowym budynku pod koniec sierpnia - tak aby od 
1 września normalnie można było pracować. Trzeba nadmienić, że w czasie wakacyj-
nym udostępnianie zbiorów było zawieszone. Praca działów udostępniania ograniczała 
się do przyjmowania zwrotów i podbijania studenckich obiegówek. Pierwsze miesią-
ce nowego roku akademickiego pozwoliły na uzupełnianie sprzętu komputerowego 
oraz zdobywanie doświadczeń obsługi czytelników w nowych warunkach. Pozwoliło 
to nam rozpocząć pracę w nowym roku kalendarzowym mając wszystko zapięte na 
przysłowiowy ostatni guzik.

W nowym budynku książki są magazynowane na poziomie -1 i 0, będąc w naj-
bliższym sąsiedztwie wypożyczalni. Na samym dole zostały umieszczone magazyny 
z regałami jezdnymi. Połączenie na tym poziomie koła i rąbu pozwoliło wygospoda-
rować dużą przestrzeń magazynową. Według obliczeń regały jezdne mieszczą prawie 
trzy razy więcej książek na tej samej powierzchni co regały stacjonarne. Dzięki temu 
w magazynie głównym mogliśmy pomieścić prawie 300 tys. woluminów z zachowa-

Wnętrze wrzutni książek
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niem sporych zapasów na nowe publikacje. Okna wychodzące na zewnątrz nie powo-
dują uczucia pracy w tzw. bunkrze, zaś winda towarowa z możliwością wjazdu wózka 
z książkami eliminuje pracę wielokrotnego dźwigania książek zanim one trafią do czy-
telnika.  Parter jest zdominowany przez wypożyczalnię i urządzenia do szybkiego za-
mawiania książki. Przy wejściu głównym jest szatnia oraz portiernia, w której znajduje 
się monitoring wszystkich urządzeń regulujących właściwe funkcjonowanie budynku. 
Dlatego wygląda niczym stanowisko dyspozycyjne zawiadowcy stacji. Po środku holu 
jest stanowisko bieżącej informacji, gdzie wchodzący czytelnik może otrzymać wszel-
kie potrzebne informacje dotyczące topografii obiektu i możliwości korzystania z ka-
talogu komputerowego czy Internetu. Wokół tego punktu umiejscowiono 15 stanowisk 
komputerowych, na których można przećwiczyć otrzymane tam instrukcje. Całość jest 
otoczona pierścieniem bloków, gdzie na kartach katalogowych możemy, niczym w we-
hikule czasu, przejrzeć w sposób tradycyjny literaturę przedmiotu wydaną przed 1995 
rokiem. Zbiory nasze są prezentowane w układzie alfabetycznym i przedmiotowym. 
Opisy czasopism dołączają informację dotyczącą zasobu danego tytułu. Nieopodal 
znajduje się lada wypożyczalni miejscowej, za którą jest obszerny magazyn podręcz-
ników, liczący obecnie 50 tys. egzemplarzy. Biorąc pod uwagę takie chwile w funk-
cjonowaniu naszej biblioteki, kiedy musimy dziennie wydać ponad tysiąc woluminów, 
a niektóre podręczniki są sporych rozmiarów, to takie usytuowanie można nazwać jako 
optymalne. Po drugiej stronie kolistego holu znajduje się wypożyczalnia międzybiblio-
teczna. Nie jest ona tak oblegana jak miejscowa, ale tutaj znaczenie ilości przechodzi 
w jakość. Najczęściej bibliotekarze muszą zlokalizować potrzebną publikację oraz po-

Informatorium
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Widok na taras z Informatorium

Wejście do Czytelni na III piętrze
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starać się o szybkie sprowadzenie jej do naszej biblioteki. Z wypożyczalni najczęściej 
korzystają pracownicy naukowi naszej uczelni. Jednocześnie wysyłamy nasze publika-
cje do innych bibliotek lub robimy skany zamawianych artykułów. Ze statystyki wy-
nika, że nasze zbiory są wartościowe gdyż znacznie więcej wysyłamy publikacji niż 
ich sprowadzamy do nas. Do holu biblioteki można trafić od strony północnej przez 
wejście główne lub boczne (z budynku dydaktycznego Agro II) przy którym znajduje 
się wrzutnia przyjmująca książki z naszej biblioteki podczas jej zamknięcia. Identyfi-
katorem przyjęcia danej pozycji jest kod RFID. Najnowsze i najczęściej wypożyczane 
książki są już oklejone dlatego miejsce to jest chętnie odwiedzane przez studentów bez 
względu na porę dnia. Przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna z po-
daniem usytuowania poszczególnych agend biblioteki na konkretnych piętrach, zaś 
przy windzie jest telebim wyświetlający bieżące informacje z życia uczelni i miasta. 
Znajdujące się wzdłuż ścian fotele i sofy zachęcają się do zatrzymania się na chwilę. 
Dlatego coraz częściej ludzie umawiają się w tym miejscu lub planują spędzić tutaj 
wolną chwilę. 

Lekkości tego poziomu dodaje prześwietlenie sufitu w części centralnej, dzięki cze-
mu wzrokiem można przenieść się na pierwsze piętro. Aby fizycznie tam się przemieścić 
trzeba wykorzystać klatkę schodową lub znajdującą się obok niej windę. Połowę piętra 
zajmuje wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. W części bibliotecznej znajdują 
się pomieszczenia biurowe Oddziału Informacji Naukowej oraz obszerna sala Infor-
matorium. Wewnątrz niej są stoliki dla 40 osób zaopatrzone w komputery najnowszej 
generacji. Mając na uwadze tworzenie się zasobu hybrydowego naszej biblioteki (czyli 
w wersji tradycyjnej i cyfrowej), na który obecnie składa się ponad 25 tys. ebook’ów 

Lada Czytelni na II piętrze z widokiem na wewnętrzne schody i III piętro



220 Forum Bibl. Med. 2013 R. 6 nr 1 (11)

i 5 tys. tytułów czasopism obcojęzycznych, a także różnych baz danych, organizacja 
tej sali sprawdza się w działaniu. Informatorium jest dodatkowo uzbrojone w rzutniki 
multimedialne i ekran, dzięki czemu można sprawnie przeprowadzać szkolenia z ko-
rzystania dobrodziejstwa cyfryzacji wiedzy. Szkolenia te są najbardziej efektowne, je-
żeli przeprowadza się je w formie warsztatów. Wówczas obserwując na ekranie podane 
kwestie można je bezpośrednio przećwiczyć na swoim komputerze. Ćwiczenia takie są 
przeprowadzane strukturalnie ze studentami II i III stopnia za pośrednictwem pracow-
ników Oddziału Informacji Naukowej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni korzystają 
z takich szkoleń kiedy odwiedzają naszą bibliotekę trenerzy z konsorcjów oferujących 
obcojęzyczne bazy danych. Z Informatorium można wejść na rozległy taras znajdujący 
się na dachu magazynu podręczników, aby na świeżym powietrzu posiedzieć w otocze-
niu znajdującej się tam zieleni.  Trzeba dodać, że na ten poziom można bezpośrednio 
dostać się od strony wschodniej poprzez drzwi dzielące nas od Agro II. Tam Wydaw-
nictwo Uniwersyteckie reklamuje się w gablocie prezentującej najnowsze publikacje 
naszych pracowników naukowych.

Następne dwa piętra, czyli drugie i trzecie, są zarezerwowane dla czytelni. Tutaj na 
półkach z wolnym dostępem zgromadziliśmy już 50 tys. woluminów publikacji najnow-
szych i najbardziej poczytnych z zakresu nauk przyrodniczych i pokrewnych. Połowę 
z nich stanowią czasopisma. Półki z książkami rozchodzą się promieniście od środka 
danego piętra kierując się w stronę przeszklonych zewnętrznych ścian. Przy panora-
micznych oknach znajdują się stoliki czytelniane, dzięki czemu do wnętrza dostarczana 
jest duża ilość naturalnego światła, a po dłuższej lekturze można zrelaksować wzrok 

Studenci w Czytelni na II piętrze
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Samodzielna wypożyczalnia (Checkpoint) na II piętrze

Prześwietlenie dachu nad salą konferencyjną na IV piętrze
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kierując go na otaczającą budynek zieleń. Także tutaj oferowane są liczne stanowiska 
komputerowe z możliwością korzystania z Internetu, a także redagowania własnych 
tekstów. Pomocny w tym jest specjalny kabelek zaopatrzony w gniazdo do podłączenia 
własnego pendrive’a. Księgozbiór znajdujący się w czytelni można w znacznym pro-
cencie wypożyczać samodzielnie ku czemu służy samoobsługowy checkpoint. Dzięki 
niemu można w kilka sekund załatwić formalności tak, aby bramki strzegące księgo-
zbioru pozwoliły na wyniesienie danej publikacji do domu na okres 1 miesiąca. To 
urządzenie znajdujące się na drugim piętrze obsługuje także księgozbiór znajdujący się 
piętro wyżej do którego można dotrzeć wewnętrznymi schodami. Możliwe to jest dzię-
ki kolejnemu prześwietleniu poziomów. Tutaj zarówno schody jak i otwarta przestrzeń 
nadają całości lekkości i piękna. Znajdujące się w wielu miejscach kanapy pozwalają 
na korzystanie z lektury w bardziej domowych warunkach niż w konwencjonalny, bi-
blioteczny sposób przy stoliku. Znajdujący się na drugim piętrze kącik prasowy, ofe-
rujący codzienną prasę i tygodniki, dodatkowo zachęca do odwiedzenia czytelni. Na 
trzecim piętrze znajdują się kabiny do pracy grupowej (na 10 osób każda) z rzutnikiem 
multimedialnym oraz małe kabiny do pracy indywidualnej. Rezerwacji do nich można 
dokonać osobiście i w formie telefonicznej, zaś on-line możemy zorientować się kiedy 
ta rezerwacja będzie możliwa. Znajdujące się na tych poziomach telebimy przekazują 

Obrona pracy doktorskiej w sali konferencyjnej na IV piętrze
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instruktaż korzystania z układu książek na półkach, który został opracowany na pod-
stawie wykupionej licencji z Biblioteki Kongresu USA. Jednocześnie informują o no-
wych nabytkach biblioteki.

Czwarte piętro zajmuje administracja. Obok sekretariatu są tutaj pokoje biurowe 
oddziałów gromadzenia i opracowania zbiorów a także obsługi informatycznej. Tu-
taj także ma swoją lokalizację serwer dzięki któremu możemy oferować czytelniko-
wi katalog komputerowy w systemie VTLS-Virtua. W środkowej części znajduje się 
obszerna sala konferencyjna na przeszło 40 miejsc zwieńczona dużym świetlikiem. 
W niej zainstalowano projektor multimedialny do prezentacji przedstawianych tema-
tów. Drugi jest w mniejszym pomieszczeniu znajdującym się nieopodal, który został tu 
zainstalowany do szkoleń wewnętrznych.

Rozwiązania architektoniczne i polityka władz uniwersytetu jest skierowana na 
jak najlepszą obsługę czytelnika nie krępując go większą ilością przepisów i zakazów. 
Dlatego do nas można przychodzić z własnymi notatkami, książkami i laptopami co 
szczególnie jest praktykowane w lecie w okresie dużych upałów. Dobrze funkcjonują-
ca klimatyzacja, sieć ViFi, telewizja przemysłowa i duża ilość systemów alarmowych 
pozwala na swobodne poruszanie się po budynku, ale z zachowaniem niezbędnych ka-
nonów przyzwoitości gdyż wszystko jest rejestrowane i archiwizowane na przestrzeni 
jednego miesiąca. Elektroniczne klucze dotykowe zabezpieczają przestrzeń wewnętrz-

Zieleń otaczająca Bibliotekę. Po prawej stronie Rektorat UP
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ną bibliotekarzy, którzy mają świetnie zorganizowane zaplecze socjalne. Dobrze wy-
posażone pokoje socjalne, znajdujące się na każdym piętrze, pozwalają na wypoczynek 
i spokojne posilanie się.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie bez wątpienia stanowi 
ciekawy obiekt zarówno pod względem architektonicznym, wyposażenia w sprzęt elek-
troniczny, zasobności dostępu do informacji i innych rozwiązań funkcjonalnych dosto-
sowanych do potrzeb osób  niepełnosprawnych, a także ze względu na zagospodaro-
wanie przestrzenne obiektu. Rozciągający się widok od strony południowej na zielone 
osiedla LSM oraz rysujący się w oddali kompleks osiedla Czuby, za którym skrzy się 
tafla Zalewu Zemborzyckiego sprawia, że przychodzą tutaj młode pary aby posiedzieć 
na klatce schodowej patrząc na pięknie prezentujący się krajobraz miasta. Można tu 
zarówno zgłębiać wiedzę jak i miło spędzić czas. Najlepszym tego wymiernikiem jest 
zwiększająca się ilość czytelników a także pochlebne opinie mediów, które w pierw-
szych miesiącach funkcjonowania biblioteki bardzo często nas odwiedzały i okrzyk-
nęły biblioteką XXI wieku. Wizytująca nową inwestycję specjalna komisja z Brukseli 
stwierdziła, że przyznane nam pieniądze zostały bardzo dobrze spożytkowane. 

Biblioteka także pełni rolę Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej. 
Punkt informacyjny znajdujący się w centralnej części holu jest bardzo pomocny dla 
osób spoza uczelni. Uwzględniając promowaną obecnie formę transferu wiedzy nawią-
zaliśmy już kontakt z Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych organizując 
na naszym terenie szkolenia i konferencje. Na konsultantów uczelnia oferuje naszych 
pracowników naukowych, zaś my serwujemy specjalistyczny księgozbiór. Pewnego 
rodzaju popularyzacją wiedzy rolniczej są zebrania działkowców naszego miasta, gdzie 
omawiane są bieżące sprawy osób preferujących ekologiczne formy uprawy.


