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DRODZY CZYTELNICY!
Kiedy prawie pięćdziesiąt lat temu powstał budynek
Biblioteki, budził powszechny zachwyt i pozytywną zazdrość
w środowisku ówczesnych bibliotek uczelnianych. Jednak
upływ czasu, zmieniająca się w błyskawicznym tempie
rzeczywistość, a w ślad za nią potrzeby czytelników, pokazały niezbicie, iż to, co było awangardą w latach sześćdziesiątych niestety nie odpowiada już wymogom XXI wieku.
Stale rosnąca liczba studentów tłumnie odwiedzających
nasze progi, rosnące zbiory i nowe wyzwania, wszystko
to sprawiało, że budynek, w którym mieści się nasza książnica, w ostatnich latach dosłownie pękał w szwach,
w czytelniach dla spragnionych wiedzy studentów brakowało
wolnych miejsc, a warunki korzystania z Biblioteki odbiegały od tych wymarzonych.
W 2008 roku, czyli 8 lat temu, w ramach organizowanych corocznie przez naszą Bibliotekę obchodów Tygodnia
Bibliotek, przygotowaliśmy wystawę prezentującą architekturę
współczesnych polskich i zagranicznych bibliotek. Krok ten
był starannie przemyślany. Bowiem już wtedy, w czasie
inauguracji wystawy, pozwoliliśmy sobie symbolicznie, zaprosić wszystkich wówczas obecnych, na otwarcie zmodernizowanego budynku naszej biblioteki. Wierzyliśmy bowiem,
że wypowiedziane słowa mają swoją wagę i siłę oddziaływania, a Władze Uczelni okażą się wrażliwe na zaprezentowane obrazy i przedstawiane, w czasie licznych późniejszych
spotkań, argumenty przemawiające za powiększeniem i modernizacją naszej siedziby.
I oto teraz przeżywamy radosną chwilę, ponieważ to,
co wtedy było tylko odległym marzeniem, dzisiaj przybrało
realny kształt. Odnowiona elewacja, nowocześnie zaaranżowane wnętrze, nowe wyposażenie, to obecne, przyjazne dla
odwiedzających, oblicze naszej Biblioteki.
Dobudowana w ramach remontu nowa klimatyzowana
czytelnia, pełna światła i zieleni, o powierzchni 229 m2,
dysponuje 94 wygodnymi miejscami do nauki. Dotychczasowa czytelnia, kiedyś główna, w nowej odsłonie oferuje...
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cd. na str. 4

opuszczając
Bibliotekę,
kluczyk od szafki
należy pozostawić
w zamku
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cd. ze str. 2
101 miejsc. Są to zarówno stanowiska pracy w tradycyj-

nym układzie ciągów stolików, jak i miejsca bardziej kameralne. Udało się także wydzielić 6 pokoi do
pracy indywidualnej
i grupowej (dla min. 18
chętnych). Zgromadzone
w Czytelniach zbiory
oferowane są użytkownikom w wolnym dostępie, a z zasobów elektronicznych można korzystać dzięki bezprzewodowemu Internetowi. Istnieje możliwość samodzielnego wykonania kopii potrzebnych materiałów na kopiarkach z funkcją drukowania oraz na stanowisku wyposażonym w skaner.
W Czytelni Informacji Naukowej zlokalizowanej
w nowym miejscu, można skorzystać z 22 bibliotecznych
stanowisk komputerowych. Sala ta będzie mogła służyć
do prowadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleń użytkowników.
Łącznie obecnie dysponujemy 236 miejscami dla
czytelników, tj. o ponad 100 stanowisk więcej niż przed
modernizacją.
Lekka konstrukcja dobudowanej czytelni, zastosowanie
szklanych ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścianek działowych na poziomie parteru budynku, a także spokojna
i nowoczesna kolorystyka wnętrza sprawia, iż przestrzeń
dostępna dla użytkowników stała się otwarta i zapraszająca do środka, sprzyjając jednocześnie skupieniu i nauce.
Wypożyczalnia zlokalizowana w holu wejściowym jest
łatwiej dostępna i nie koliduje z ciszą obowiązującą
w Strefie Nauki, obejmującej czytelnie i pokoje pracy.
Zamiast tradycyjnej szatni zorganizowano szatnię bezobsługową z szafkami. Na poziomie -1 powstał także
nowy węzeł sanitarny odpowiadający potrzebom masowo
odwiedzających nas użytkowników.
Cały budynek został przystosowany do potrzeb osób
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niepełnosprawnych, a wytyczone drogi ewakuacyjne wraz
z nową instalacją przeciwpożarową podniosły poziom
bezpieczeństwa zarówno
osób przebywających
w Bibliotece, jak i księgozbiorów.
W nowej lokalizacji, również na parterze
budynku, działają także
Pracownia Bibliograficzna, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Oddział
Informacji Naukowej i Promocji, a także sekretariat,
pokoje dyrekcji oraz kawiarenka
Mamy nadzieję, że czytelnicy polubią odnowioną
Bibliotekę i się w niej zadomowią, a sygnały jakie płyną
z pierwszych miesięcy naszego funkcjonowania po nowym
otwarciu świadczą o tym, że tak właśnie jest.

mgr inż. Anna Grygorowicz
Dyrektor Biblioteki Głównej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ROZMIESZCZENIE ZBIORÓW W CZYTELNIACH
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Z KART HISTORII...
pokój (40 m2)
1945

w Klinice Chorób Wewnętrznych

1947

pawilon nr 30 (440 m2 )
na terenie PSK nr 1

1958

remont pawilonu

1961

powiększenie pawilonu o 60 m2

1966

rozpoczęcie budowy nowej
siedziby (pow. 3 979 m2)

1968

uroczyste otwarcie budynku
Biblioteki Głównej

1999

pierwsza renowacja budynku

2016

„nowe otwarcie”
po modernizacji i rozbudowie
przestrzeni dla użytkowników

Na przestrzeni swojej ponad 70-letniej historii Biblioteka
Główna nie często zmieniała swoje siedziby. Zaraz po powstaniu,
w kwietniu 1945 roku rozpoczęła swoją działalność w użyczonym
grzecznościowo pokoju o powierzchni 40 m2 Kliniki Chorób
Wewnętrznych, gdzie szczęśliwie zachowały się regały, na których
można było rozmieścić ocalałe po wojnie zbiory.
Po dwóch pionierskich latach, 4 stycznia 1947 roku sytuacja
lokalowa Biblioteki bardzo się poprawiła, bowiem przeniosła się
do przydzielonego jej pawilonu nr 30 o powierzchni 440 m 2
znajdującego się na terenie ówczesnego Państwowego Szpitala
Klinicznego nr 1. W tej kolejnej siedzibie udało się zorganizować
początkowo czytelnię na 12 miejsc i wypożyczalnię, a także rok
później czytelnię studencką na 50 miejsc oraz symboliczne czytelnie: profesorską i czasopism.
Ze względu na bardzo zły stan budynku (groźba zawalenia),
latem 1958 roku przeprowadzono jego remont. Trzy lata później
(1961 r.), dzięki włączeniu w obręb Biblioteki sąsiedniego mieszkania, uzyskano dodatkową powierzchnię 60 m2, Jednak te wszyst6

kie działania nie rozwiązały problemu braku miejsca dla
W 1999 roku udało się przeprowadzić pierwszą renowastale powiększającego się księgozbioru, rosnącej liczby stucję budynku Biblioteki. Wymieniono wówczas okna i instaladentów i pracowników naukowych oraz bardzo trudnych
cję grzewczą, zmodernizowano urządzenia wentylacyjne, wywarunków, w jakich Biblioteka działała.
mieniono instalację elektryczną, oświetleKoszt
ostatniego
remontu:
Już od 1949 roku, ówczesny dyrektor
nie w czytelniach, podwieszono sufity,
6 mln 320 tys. zł, w tym:
Biblioteki dr Adam Bocheński rozpoczął
położono podłogi na parterze, zainstalo4 mln 320 tys. zł z dotacją
usilne starania, przy pełnej akceptacji oraz
wano nową windę do transportu książek.
Ministerstwa Zdrowia, a 2 mln
wsparciu Władz Uczelni, o budowę nowej
Na przestrzeni kolejnych lat we
zł z budżetu Uczelni.
siedziby przy ul. Dębinki 1. Jednak dopiero
wnętrzu budynku następowały kolejne
Całkowita powierzchnia użytkow 1956 roku MZiOS przyznało kredyt na
zmiany. Udało się wydzielić czytelnię
wa budynku po rozbudowie
wstępną dokumentację, a dopiero 10 lat
informacji naukowej i audiowizualną, przy
wynosi 3979,83 m², w tym
później, w 1966 roku, rozpoczęto prace powierzchnia zmodernizowanego
kolejnych modernizacjach powstała Prawykonawcze, zgodnie z projektem budynku parteru to 1279,86 m2.
cownia Multimedialna, oddzielona pełnymi
autorstwa mgr inż. arch. Andrzeja Dąbrow- 3 czytelnie udostępniają łącznie
ścianami od Czytelni Głównej i Czytelni
skiego z Miastoprojektu Gdańsk. Uroczyste 246 miejsc, w tym: 6 pokoi
Czasopism, gdzie można było prowadzić
otwarcie miało miejsce 1.10.1968 roku.
szkolenia i zajęcia dydaktyczne. Z kolei
pracy indywidualnej i grupowej
Budynek, w którym do dzisiejszego dnia (min. 18 osób).
pracownia audiowizualna zamieniła się
działa Biblioteka, ma konstrukcję modułową
w siedzibę informatyków bibliotecznych
wspartą na słupach, co pozwalało i pozwala na elastyczne
i Pracownię Dygitalizacyjną na potrzeby realizowanego prokształtowanie wnętrza. Budynek ma cztery kondygnacje
jektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Ale to też już historia,
o łącznej powierzchni całkowitej 3 979 m2, w tym poktórej ten etap został zamknięty wraz z tegoroczną moderniwierzchnia magazynów do przechowywania zbiorów (I i II
zacją budynku Biblioteki, otwierając jednocześnie kolejny
piętro) to 1 381 m2. Początkowo wyodrębniono trzy czyteli zapewne nie ostatni…
mgr inż. Anna Grygorowicz
nie: ogólną, naukową i czasopism, w których było łącznie
Dyrektor Biblioteki Głównej
120 miejsc dla czytelników.

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
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Droga Biblioteko Główna Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, chciałbym powiedzieć, że będę Was teraz
częściej odwiedzał i to nie za sprawą remontu :)
Zostaliście PokeStop'em! :D Adam S.

Jutro przychodzę o 8:00 rano
i zajmuję największy pokój
do nauki grupowej ;-)

ALE WYPAS!

Marysia K.

Stara wersja była i tak
super! Magda P.

Znów mam gdzie
mieszkać na studiach ;*

Jakub W.

I did it! I sneaked
the can into the RR2!

Kto by pomyślał, że po remoncie
zabraknie dla mnie miejsca
w strefie szemranej ;-)

Biuletyn Okolicznościowy Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Teksty: Anna Grygorowicz
Oprawa graficzna: Małgorzata Omilian-Mucharska
Adres redakcji: Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

ISSN 2353-530X

http://biblioteka.gumed.edu.pl
e-mail: biblsekr@gumed.edu.pl
tel. (58) 349 10 40

