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NOWA BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU GDAēSKIEGO
Abstract: The Library of the University of GdaĔsk, apart from being an academic unit,
serves as an educational and service centre of the University information system. The Central
Library of the University of GdaĔsk in GdaĔsk-Oliwa, together with six specialist libraries and UG
British Library constitutes the basis for the academic library and information system. It is available
for all readers, with the scientific library and a public centre of science and culture accessible for
inhabitants of the whole region.
On November 6th 2006 in GdaĔsk-Oliwa, a new building of the Central Library of the University of GdaĔsk was opened for readers. To ensure comfortable reading conditions the new
Library provides 500 seats for readers, including 170 ones equipped with computers. In the new
Central Library of the University of GdaĔsk, most of the collection is ordered thematically and
rendered available in open access.The Library in the new building is also an important centre of
scientific information.
Słowa kluczowe: architektura gmachu biblioteki, organizacja przestrzeni bibliotecznej, organizacja zbiorów, funkcjonowanie biblioteki z wolnym dostĊpem do zbiorów

WstĊp
Sprawa budowy gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu GdaĔskiego (BG
UG) zaprzątała uwagĊ kolejnych rektorów, kilku pokoleĔ bibliotekarzy, doczekała siĊ kilku projektów i opracowaĔ, które miały krótszy lub dłuĪszy Īywot, ale
pozostały tylko projektami. Biblioteka natomiast pracowała w coraz trudniejszych warunkach. Podzielona na kilkanaĞcie oddalonych od siebie placówek,
z wypełnionymi ponad miarĊ magazynami (czĊsto w pomieszczeniach absolutnie nienadających siĊ do przechowywania zbiorów) i daleko niewystarczającą
iloĞcią miejsc w czytelniach.
Przez te wszystkie lata (pierwsze załoĪenia do projektu biblioteki uniwersyteckiej opracowane zostały w 1974 r.) zmieniły siĊ biblioteki i bibliotekarstwo,
a przede wszystkim potrzeby uĪytkowników. Kolejna szansa budowy biblioteki
pojawiła siĊ, dziĊki staraniom władz uniwersytetu, wiosną 2001 r. Zanim
przystąpiono do opracowania koncepcji nowej biblioteki, zapoznano siĊ z aktualnie obowiązującymi kierunkami i tendencjami w budownictwie bibliotecznym
i organizacji bibliotek z duĪymi uniwersalnymi ksiĊgozbiorami. Współczesny
budynek powinien byü elastyczny, zwarty, dostĊpny, rozciągliwy, zorganizowany, wygodny, zapewniający stałe warunki Ğrodowiskowe i mikroklimatyczne,
bezpieczny dla czytelników, personelu i zbiorów, ekonomiczny w eksploatacji.
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Ponadto, obecnie budowane i funkcjonujące biblioteki starają siĊ zapewniü czytelnikowi swobodny dostĊp do zbiorów, bez koniecznoĞci wypełniania rewersów i poĞrednictwa bibliotekarza. SłuĪy temu organizacja zbiorów w wolnym dostĊpie,
gdzie znika podział na zamkniĊte magazyny, wydzielone czytelnie i bibliotekarza
łączącego te elementy. W całej przestrzeni znajdują siĊ miejsca pracy czytelników,
sąsiadują one bezpoĞrednio ze zbiorami ustawionymi w porządku rzeczowym.
Czytelnik po wejĞciu w ten obszar ma pełną swobodĊ w wyborze miejsca i dróg
poszukiwaĔ wĞród półek. Wspierają go dyĪurujący bibliotekarze oraz system
informacji wizualnej, prowadzący konsekwentnie od informacji ogólnej o lokalizacji
i zawartoĞci działu do informacji szczegółowej o zawartoĞci regału umieszczonej na
panelu bocznym regałów. Taka organizacja dostĊpu do zbiorów uznawana jest
obecnie za najbardziej efektywną w dydaktyce akademickiej.
Taką organizacjĊ zbiorów zastosowano juĪ wczeĞniej w bibliotece prawnej
UG. Mimo Īe biblioteka ta posiada niezbyt liczny ksiĊgozbiór (ok. 40 tys. wol.)
zgromadzony na małej powierzchni (ok. 1 tys. m2), to dla nas była „poletkiem
doĞwiadczalnym” przed przeprowadzką do nowego gmachu.
Mając to wszystko na uwadze, w BUG opracowany został Program uĪytkowy budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu GdaĔskiego w kwietniu 2001 r.
UwzglĊdniał współczesne tendencje projektowania i organizacji bibliotek z zachowaniem niezbĊdnych zasad trgo rodzaju budownictwa. Ze wzglĊdu na
ograniczone moĪliwoĞci finansowe przyjĊto 2-etapową koncepcjĊ budowy, tzn.
w pierwszej kolejnoĞci zaplanowano zespół obsługi czytelników, otwarte
czytelnie i stanowiska do pracy indywidualnej i grupowej, wyposaĪone w sprzĊt
umoĪliwiający dostĊp do zbiorów bibliotecznych i sieci internet. PodejĞcie takie
miało swoje zalety, poniewaĪ pozwoliło precyzyjnie okreĞliü profil biblioteki
w nowym obiekcie, a w przyszłoĞci ma umoĪliwiü dobudowĊ kolejnych modułów bez zakłócenia funkcjonowania juĪ istniejącego budynku.
Miało teĪ wady. NajwiĊkszą jest brak magazynów bibliotecznych. W dalszym ciągu ksiĊgozbiór pozostaje rozproszony w róĪnych pomieszczeniach na
poszczególnych wydziałach w całym TrójmieĞcie.

Nowy gmach biblioteki
W sierpniu 2001 r. rozstrzygniĊty został konkurs na projekt architektoniczny budynku biblioteki głównej. Wybrany został projekt warszawskiego Biura
Projektowego ArchiCo, autorstwa mgr inĪ. arch. Konrada Tanasiewicza.
Budynek nowej biblioteki głównej, zgodnie z intencjami inwestora i projektantów, stanowi waĪny element kompozycyjny znajdującego siĊ w trakcie rozwoju
kampusu Uniwersytetu GdaĔskiego.
W procesie projektowania za jedną z najistotniejszych uznano kwestiĊ uwypuklenia integracyjnej funkcji biblioteki, jaką ma ona pełniü wobec społecznoĞci
akademickiej, stworzenia miejsca, które bĊdzie tworzyło odpowiednią atmosferĊ
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zarówno do pracy naukowej, jak teĪ i do spotkaĔ uĪytkowników, niekoniecznie
wyłącznie na gruncie naukowym.
PrzyjĊte przez projektantów rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne
miały na celu wytworzenie szczególnego charakteru przestrzeni towarzyszącej
budynkowi biblioteki, który winien zgodnie z tradycjami akademickimi stanowiü swoiste centrum, wokół którego koncentrują siĊ pozostałe budynki uniwersyteckie. Zgodnie z tą koncepcją budynek został zlokalizowany w centralnej
czĊĞci kampusu, w pobliĪu waĪnych arterii komunikacyjnych obsługujących
teren uczelni i wkomponowany w rozległy obszar rekreacyjny, na którym
zaprojektowano zbiornik wodny i swobodny układ zieleni parkowej z towarzyszącymi jej małymi formami architektonicznymi.
Wybudowany budynek biblioteki stanowi czĊĞü przyszłego kompleksu bibliotecznego, który oprócz czytelni (obecna biblioteka główna) bĊdzie zawierał
równieĪ obiekt magazynowy, którego budowĊ przewidziano w przyszłoĞci dla
pomieszczenia zwiĊkszającej siĊ z czasem liczby gromadzonych woluminów.
Projektantom szczególnie zaleĪało na wytworzeniu w budynku otwartej przestrzeni, umoĪliwiającej w przyszłoĞci łatwe dokonywanie przekształceĔ funkcjonalnych, związanych z dostosowaniem obiektu do stale rozwijających siĊ technik
przekazu informacji. Prawdopodobne jest, Īe w przyszłoĞci obiekt bĊdzie siĊ
przekształcał w mediatekĊ, w której liczba nowoczesnych noĞników i urządzeĔ
przeznaczonych do korzystania z nich bĊdzie wymagała wykorzystania coraz
wiĊkszej powierzchni uĪytkowej. Fakt ten został równieĪ uwzglĊdniony w elastycznym zaprojektowaniu instalacji budynku, które umoĪliwiają ich doĞü swobodną
rozbudowĊ. JednoprzestrzennoĞü budynku jest teĪ zgodna z coraz popularniejszą
tendencją w projektowaniu bibliotek, gdzie rozdział i separacja „drogi ksiąĪki”
i „drogi czytelnika” nie jest juĪ tak rygorystycznie przestrzegana i gdzie czytelnikowi pozwala siĊ na swobodne korzystanie ze zbiorów. Za pomocą przegród budowlanych zostały wyodrĊbnione jedynie te pomieszczenia, które ze wzglĊdu na swoją
funkcjĊ niezbĊdnie tego wymagają. Do nich naleĪy zaliczyü administracjĊ, pracownie biblioteczne, pomieszczenia zbiorów specjalnych oraz pokoje pracy indywidualnej i grupowej, a takĪe wszelkiego rodzaju pomieszczenia techniczne.
W budynku biblioteki o powierzchni uĪytkowej 9366 m2 i kubaturze
80 700 m3 zastosowano podział na strefy funkcjonalne, odpowiadające poszczególnym piĊtrom obiektu i tak na poziomie:
Ɣ –1 (piwnica w północno-zachodnim naroĪniku budynku) usytuowano pomieszczenia techniczne;
Ɣ 0 (parter) usytuowano sale: konferencyjną, wystawienniczą i szkoleniową
oraz informacjĊ naukową, wypoĪyczalniĊ miĊdzybiblioteczną, administracjĊ, dyrekcjĊ, a takĪe introligatorniĊ, pracowniĊ informatyczną i szatnie;
Ɣ 1–3 (1–3 piĊtro) zlokalizowano oddział udostĊpniania z wypoĪyczalnią miejscową, ksiĊgozbiorem zorganizowanym w wolnym dostĊpie, czytelnią prasy,
pokojami pracy indywidualnej i salami pracy grupowej;
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Ɣ 4 (4 piĊtro) zlokalizowano czytelnie i magazyny zbiorów specjalnych,

pracownie oddziałów: gromadzenia, opracowania zbiorów oraz czasopism, a takĪe pracownie digitalizacji i konserwacji zbiorów.
Jednym z podstawowych problemów w projektowaniu bibliotek jest zapewnienie budynkom odpowiedniej izolacji od wpływów zewnĊtrznych.
Architektura budynku reprezentuje kierunek, który moĪna okreĞliü jako
odmianĊ współczesnego minimalizmu. Kształtując bryłĊ budynku, operowano
duĪymi jednolitymi płaszczyznami o wyrazistej fakturze i kolorystyce, tworząc
budynek-znak. Znak ten posiada róĪne konotacje. MoĪe kojarzyü siĊ z „ksiĊgą”,
którą przypomina frontowa elewacja budynku, z grubą „obwolutą” stropodachu
i stropu nad parterem, „grzbietem” Ğciany bocznej i wypełnieniem „stronami” –
poziomymi pasami fałdowanej blachy, którą jest obłoĪona elewacja. Zwarta,
zamkniĊta bryła budynku, przeciĊta tylko w niewielu miejscach szczelinami
otworów, z wielkoprzestrzennym atrium wewnątrz budowli moĪe teĪ budziü
skojarzenia ze „Ğwiątynią wiedzy”. Dynamika i symetria bryły, podkreĞlona
wstĊgą tarasów wejĞciowych i tubusami wykuszy pokojów do pracy indywidualnej, moĪe z kolei przywodziü na myĞl tajemniczy pojazd – statek lub „wehikuł
czasu”, na pokładzie którego moĪemy udaü siĊ w podróĪ ku nieznanemu. Gra
wyobraĨni i skojarzeĔ prowadzi odbiorcĊ w wielu kierunkach. Tak czy inaczej
intencją projektantów było wzbudzenie u odbiorcy Īywego zaciekawienia i chĊci
poznania wnĊtrza tego tylko z pozoru niedostĊpnego budynku. PrzecieĪ to
właĞnie poznawanie nieznanego jest domeną studiujących i uczonych.
Budowa rozpoczĊła siĊ w listopadzie 2002 i trwała do wrzeĞnia 2006 r.

Organizacja zbiorów w nowym gmachu
Biblioteka Główna UG ma charakter prezencyjny (udostĊpnianie na miejscu), w której docelowo ma byü pomieszczone 700 tys. woluminów, w tym
200 tys. jednostek zbiorów specjalnych. Przygotowywanie zbiorów do przemieszczenia rozpoczĊto w styczniu 2002 r. Opracowanie ksiąĪek powierzono
zespołowi opracowania alfabetycznego i rzeczowego w ramach posiadanych
etatów. Opracowaniem czasopism w całoĞci zajął siĊ Oddział Czasopism takĪe
w ramach posiadanych etatów. Nie otrzymaliĞmy ani dodatkowych etatów, ani
Ğrodków finansowych.
Zgodnie z planem architektonicznym zbiory pomieszczono na trzech poziomach według nastĊpującego porządku:
– na pierwszym poziomie zbiory w układzie numerus currens i dział Kultura, Sztuka w układzie systematycznym;
– na drugim poziomie – Nauki humanistyczne, JĊzykoznawstwo i Literatura
w układzie systematycznym;
– na trzecim poziomie – Nauki społeczne, Nauki Ğcisłe i eksperymentalne
w układzie systematycznym.
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Dlaczego na pierwszym piĊtrze znalazły siĊ przede wszystkim zbiory w porządku numerus currens, który jest zaprzeczeniem całej koncepcji organizacji
zbiorów? Jest to jeszcze jedna konsekwencja braku magazynów. Decyzją rektora
do nowego gmachu został przeniesiony w całoĞci ksiĊgozbiór biblioteki z Wydziału Humanistycznego, którego wiĊkszoĞü stanowił zasób magazynu i nie było
powodu ustawiania go w wolnym dostĊpie.
KsiĊgozbiór w wolnym dostĊpie ustawiony został dziedzinowo według
schematu klasyfikacji systematycznej BG UG przygotowanego w 1991 r.
Schemat ten obejmuje 31 działów, które podzielone zostały na klasy i podklasy odpowiadające dyscyplinom naukowym, gałĊziom dyscyplin lub grupom
zagadnieĔ. Jest to układ stosunkowo prosty, o niezbyt rozbudowanej strukturze,
ale nie mogliĞmy podjąü innej decyzji. Z powodu krótkiego czasu na przygotowanie zbiorów, braku sił i Ğrodków nie staü nas było na przyjĊcie nieznanej
klasyfikacji. Zastosowany schemat jest modyfikowany i rozbudowywany w miarĊ powiĊkszających siĊ zbiorów i rozwijających siĊ dyscyplin, jest na tyle
przejrzysty, Īe szybko został zrozumiany i zaakceptowany przez czytelników.
KaĪda ksiąĪka otrzymała alfanumeryczny symbol klasyfikacji, który wyznacza miejsce na odpowiedniej półce. Symbol składa siĊ z cyfr arabskich i liter
alfabetu łaciĔskiego, np.: P.7.5/B (dla ksiąĪki: Bibliografia prawa administracyjnego).
W opisie bibliograficznym w formacie MARC 21 symbol zapisany został
w polu 084, w polu lokalnym 984 znajduje siĊ słowne rozwiniĊcie symbolu z
pola 084. Dla czytelnika symbol z pola 084 widoczny jest w polu „klasyfikacja”
na ekranie karty katalogowej.
W obrĊbie kaĪdego działu ksiąĪki zostały uszeregowane alfabetycznie.
Na kaĪdej ksiąĪce, na grzbiecie lub 4. stronie okładki i odwrocie karty tytułowej umieszczona została naklejka z odpowiednim symbolem.
Na rozmieszczenie zbiorów na okreĞlonych poziomach znaczący wpływ
miało natĊĪenie ruchu czytelniczego. Zbiory wykorzystywane najczĊĞciej
(wypoĪyczane do domu) przez najwiĊkszą liczbĊ czytelników rozmieszczone
zostały na najniĪszym piĊtrze.
Na czwartym poziomie rozmieszczone zostały zbiory specjalne, które podlegają szczególnym zasadom przechowywania i udostĊpniania.
W wolnym dostĊpie znalazły siĊ w co najmniej jednym egzemplarzu tytułu.
MoĪliwe było zwiĊkszenie liczby egzemplarzy jednego tytułu (maksymalnie do
trzech) w szczególnych wypadkach, np. tytuł bardzo poczytny, podstawowy
podrĊcznik itp.
Do nowego gmachu przeznaczano ksiąĪki polskie wydane po 1995 r., w tym
egzemplarz obowiązkowy – wydawnictwa po 1997 r. (w tym roku BUG uzyskała prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego), ksiąĪki zagraniczne
wydane po 2002 r., „generalia” (encyklopedie, słowniki, bibliografie itp.),
literaturĊ w jĊzyku polskim wytypowaną według kryterium merytorycznego –
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wydawnictwa „najwaĪniejsze” i „aktualne” dla danej dziedziny oraz regionalia
(literatura dotycząca szeroko rozumianej problematyki Pomorza i Kaszub),
a takĪe czasopisma wydane po 2000 r. z załoĪeniem uzupełniania ciągu do 10
roczników. Zasada ta nie bĊdzie jednak moĪliwa do utrzymania, poniewaĪ nie
ma dokąd wycofaü starszych roczników.
Przed podjĊciem decyzji o przydziale czasopisma do nowego gmachu zwracano szczególną uwagĊ np. na ich wykorzystanie przez czytelników, kompletnoĞü ciągu, itp.
Czasopisma nie były klasyfikowane według przyjĊtego schematu, zostały
tylko przydzielone do zbiorów o odpowiednim profilu i ustawione w porządku
alfabetycznym tytułów.
Nie rozdzielono ksiąĪek i czasopism na oddzielne zbiory.
Ze zbiorów w wolnym dostĊpie moĪna korzystaü na miejscu w dowolnym
punkcie biblioteki. MoĪliwe jest wypoĪyczanie, na podstawie osobnego szczegółowego regulaminu, niektórych oznaczonych egzemplarzy ksiąĪek (moĪliwoĞü wypoĪyczania zaznaczono naklejką w niebieskim kolorze), poprzez
zgłoszenie w wypoĪyczalni miejscowej (poziom 1).
Nie dopuszcza siĊ moĪliwoĞci wypoĪyczania czasopism.
Wszystkie ksiąĪki i czasopisma znajdujące siĊ w wolnym dostĊpie są skatalogowane w katalogu online.
W nowym gmachu, na poziomie 1, umieszczony został jako Ĩródło informacji katalog kartkowy, wykazujący te zbiory biblioteki uniwersyteckiej (filii
i dawnej biblioteki głównej), które nie znalazły siĊ w katalogu online. W wyniku
retrospektywnego katalogowania zbiorów karty z katalogu kartkowego są usuwane i jego objĊtoĞü siĊ zmniejsza.
Przewidywano opracowanie do czasu przeprowadzki 200 tys. woluminów
ksiąĪek, 2500 tytułów czasopism (w tym: 900 tytułów zagranicznych i 1600
polskich) i tyle zbiorów udało siĊ nam przygotowaü do czasu przeprowadzki,
która rozpoczĊła siĊ 14 wrzeĞnia 2006 r. Na początku paĨdziernika w nowej
bibliotece odbyła siĊ inauguracja roku akademickiego. Pierwszych czytelników
przyjĊliĞmy z początkiem listopada i udostĊpniliĞmy im ksiĊgozbiór w wolnym
dostĊpie na drugim i trzecim piĊtrze, natomiast całoĞü ksiĊgozbioru w nowym
gmachu stała siĊ dostĊpna dla czytelników w połowie grudnia 2006 r.
Zasiedlenie nowego gmachu spowodowało zmiany w strukturze biblioteki.
Konieczne stało siĊ powołanie bibliotekarzy dziedzinowych, którzy bĊdą
„opiekowaü” siĊ przydzielonymi dziedzinami. UtworzyliĞmy piĊü takich
stanowisk, wokół których powstały zespoły bibliotekarzy (od czterech do
szeĞciu osób), na co dzieĔ pracujących w tych działach. Bibliotekarze dziedzinowi rekrutują siĊ głównie z działu opracowania rzeczowego, który został
bardzo osłabiony, dlatego zdecydowaliĞmy o połączeniu działów opracowania
alfabetycznego i rzeczowego.

51
NaleĪało takĪe przygotowaü dotychczasowe filie do roli bibliotek stricte
wydziałowych obsługujących proces dydaktyczny, co nie wszystkim bibliotekarzom siĊ podobało. Poczuli siĊ zdegradowani.
Zmianie uległa teĪ rola bibliotekarza: obecnie ma on byü dyskretnym, kompetentnym doradcą czytelnika, a nie tym, który jest najwaĪniejszy, posiada
własne biurko w zacisznym pokoju. W nowym gmachu tego nie ma, cały czas
jest siĊ miĊdzy regałami, na widoku i nie moĪna siĊ schroniü w zaciszu, bo go
nie ma. Nie wszyscy bibliotekarze taką zmianĊ zaakceptowali. Ponadto, nowoczesny, zautomatyzowany budynek „wystraszył” starszych bibliotekarzy – wielu
podjĊło decyzjĊ o zakoĔczeniu pracy zawodowej. W znacznym stopniu nastąpiła
wymiana pokoleniowa, co miało swoje dobre strony. Przyszli nowi bibliotekarze, którzy od razu podjĊli prace w proponowanych warunkach, nie wiedzieli
i nie mieli doĞwiadczeĔ z innej biblioteki.

Jakie mamy doĞwiadczenia po trzech latach pracy?
Na początku trzeba stwierdziü, Īe czytelnicy szybko polubili nowy gmach
biblioteki i zaakceptowali zaproponowaną organizacjĊ zbiorów i pracy z nimi.
Bardzo cieszy stale wzrastające udostĊpnianie, które w 2007 r. wynosiło ok. 300
tys. wol., natomiast w 2008 r. wzrosło do blisko 500 tys. wol. Stale roĞnie liczba
czytelników, takĪe tych spoza UG. Wielu jest takich, którzy do naszej biblioteki
przychodzą z własnymi materiałami do nauki. Cieszy teĪ znaczna liczba
czytelników spoĞród starszych pracowników naukowych, co do których ĪywiliĞmy obawy, czy zaakceptują otwartą przestrzeĔ biblioteki.
Nowa biblioteka jest dobrze wyposaĪona w najnowszy sprzĊt: komputery,
terminale do katalogu, czytniki dla osób niedowidzących i inne. Staramy siĊ
wzbogacaü naszą ofertĊ dla uĪytkowników – uruchomiliĞmy internet bezprzewodowy, VPN. Bardzo duĪym zainteresowaniem cieszą siĊ pokoje pracy
indywidualnej, których mamy 26. Rezerwacje dokonywane są kilka tygodni
naprzód. W pomieszczeniach bibliotecznych odbywa siĊ duĪo zajĊü dydaktycznych. Jest to wynikiem deficytu sal na uczelni, ale takĪe tego, Īe sale biblioteczne są dobrze wyposaĪone w sprzĊt multimedialny. Do sali konferencyjnej
w bibliotece przeniesione zostały posiedzenia Senatu UG, poniewaĪ Rektor
uznał, iĪ sala jest tak ładna, Īe godna goĞciü to gremium. Pomieszczenia
biblioteczne wykorzystywane są takĪe na konferencje, sympozja, wystawy i inne
imprezy organizowane przez uĪytkowników spoza uczelni. Szczególnie upodobał nas sobie Prezydent Miasta GdaĔska i duĪo imprez organizowanych przez
Urząd Miasta lokuje w bibliotece.
Przez dwa lata goĞciliĞmy teĪ gdaĔską telewizjĊ, która w naszych wnĊtrzach
realizowała cykliczny program. Niestety, z telewizją musieliĞmy siĊ rozstaü, bo
przy rosnącym ruchu czytelniczym zamĊt powodowany przez ekipĊ realizatorów
programów stał siĊ uciąĪliwy.
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Czytelnicy tak bardzo nas polubili, Īe coraz czĊĞciej pojawiają siĊ głosy
domagające siĊ wydłuĪenia godzin pracy biblioteki do 22.00. To niestety trochĊ
martwi bibliotekarzy, bo zdają sobie sprawĊ, Īe znacznym zmianom bĊdzie
musiała ulec organizacja ich pracy. Niestety powiedzieü teĪ trzeba, Īe czĊĞü
czytelników „nie dorosła” do takich warunków. Coraz czĊĞciej spotykamy siĊ
z ukrywaniem ksiąĪek. NajczĊĞciej chowane są w szafkach w szatni, w pokojach
pracy indywidualnej i na innych półkach. Zachowanie takie powoduje spiĊcia
miĊdzy bibliotekarzami a czytelnikami.
Przez ten okres zaobserwowaliĞmy, Īe przy organizacji zbiorów w wolnym
dostĊpie na znaczeniu straciła wydzielona czytelnia informacji naukowej, nie
cieszyła siĊ zainteresowaniem, Ğwieciła pustkami. Szybko pojawił siĊ postulat,
Īe ksiĊgozbiór informacyjny tam zgromadzony naleĪy przenieĞü do poszczególnych dziedzin na piĊtrach. Czytelnia informacji naukowej stała siĊ właĞciwie
czytelnią internetową. Początkowo internet był dostĊpny w kaĪdym komputerze
w bibliotece, niestety czytelnicy zawiedli. Na komputery były poĞciągane
zadziwiające rzeczy. I co ciekawe, najszybciej i zdecydowanie zareagowali
czytelnicy, którzy zgłosili, Īe nie Īyczą sobie włączając komputer znajdowaü
„niespodzianek”. Dlatego internet musieliĞmy wycofaü z takiego szerokiego
dostĊpu i zlokalizowaü w jednym miejscu, gdzie uĪytkownik bĊdzie pod
kontrolą. WybraliĞmy czytelniĊ informacji naukowej na parterze.
KsiĊgozbiór do nowego gmachu przydzielany był w poĞpiechu i dosyü Īywiołowo. ObawialiĞmy siĊ, Īe duĪo bĊdzie pozycji niepotrzebnych. Obawy te
okazały siĊ przedwczesne, ale w jednym siĊ pomyliliĞmy, mianowicie w ustawieniu w wolnym dostĊpie literatury piĊknej. DecyzjĊ taką narzuciła nam Rada
Biblioteczna. Po roku uĪytkowania stwierdziliĞmy, Īe niewiele osób w czytelni
chce czytaü teksty literackie, które na półkach zajĊły duĪo miejsca. Podczas
wakacji ksiĊgozbiór ten został wycofany do czĊĞci przeznaczonej do wypoĪyczania.
Niestety, juĪ po roku musieliĞmy dostawiü ponad 300 regałów, bo zaczynało brakowaü nam miejsca na przyrastający ksiĊgozbiór.
Nowy gmach biblioteki wywołał jeszcze jedno doĞü dla nas uciąĪliwe zjawisko. ZaczĊto nas zarzucaü licznymi darami. Pracownicy naukowi i nie tylko
uznali, Īe biblioteka ma teraz tyle miejsca, Īe moĪe wszystko pomieĞciü.
MusieliĞmy czĊsto odmawiaü, tłumacząc, Īe tego miejsca właĞciwie nie ma
i musimy bardzo ostroĪnie nim gospodarowaü, co wywoływało z jednej strony
zdziwienie, a z drugiej niezadowolenie.
W nowym gmachu udało siĊ nam utworzyü i wyposaĪyü pracowniĊ konserwacji
papieru, a po zatrudnieniu odpowiedniego specjalisty pracownia rozpoczĊła pracĊ.
UĪytkując nowy gmach, stwierdziliĞmy, Īe usytuowanie i przeznaczenie
niektórych pomieszczeĔ jest niefortunne. I tak musieliĞmy przenieĞü bliĪej drzwi
wejĞciowych sekretariat i gabinet dyrektora. Według projektu usytuowany był
w najbardziej schowanym naroĪniku budynku.
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Niefortunne okazało siĊ takĪe usytuowanie sali wystawowej w bocznym
korytarzu na parterze. Kilka wystaw, które zostały tam zorganizowane, umknĊły
uwadze czytelników, bo rzadko tam trafiali. ZdecydowaliĞmy siĊ przenieĞü salĊ
wystawową na pierwsze piĊtro naprzeciwko wejĞciowych schodów, gdzie
pierwotnie miała siĊ mieĞciü czytelnia internetowa, natomiast w zwolnionej sali
wystawowej zyskaliĞmy salĊ cateringową wykorzystywaną przez organizatorów
konferencji i spotkaĔ.
Słabym punktem niewątpliwie są drzwi wejĞciowe, które są ciĊĪkie i otwarcie ich wymaga uĪycia sporej siły, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.
ChociaĪ budynek otrzymał nagrodĊ w konkursie na obiekt przyjazny osobom
niepełnosprawnym, podjĊliĞmy juĪ kroki zmierzające do zmiany tej sytuacji.
Na koniec został jeszcze problem bibliotekarzy. Nie wszyscy, szczególnie ci
z likwidowanych dotychczas filii, zaakceptowali otwartą bibliotekĊ. Trudno jest
im pogodziü siĊ z faktem, Īe w pewnym stopniu stali siĊ anonimowi, pozbawieni
biurek i zacisznych kącików i swojego małego Ğrodowiska. Pojawił siĊ teĪ
pewien element zazdroĞci, Īe bibliotekarze działów merytorycznych mają swoje
pokoje, swoje komputery itp. CzĊĞü nie zaakceptowała tego bez Īadnej okreĞlonej przyczyny. WiĊkszoĞü zespołu to młodzi pracownicy, przyjĊci do pracy juĪ
w tym budynku, którzy znajdują zadowolenie i są dumni, Īe mogą pracowaü w
takich warunkach.
Podsumowując, moĪna z całą pewnoĞcią stwierdziü, Īe mimo wad, nad usuniĊciem których cały czas pracujemy, zalet jest znacznie wiĊcej i dotychczasowy
bilans pracy jest dodatni.

