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Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie biblioteką otwartych drzwi
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Abstrakt: Ostatnie dziesięciolecie to dla Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
czas intensywnych zmian, zarówno pod względem architektonicznym, jak i technologicznym. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego to biblioteka otwartych drzwi. Bibliotekarze otwierają się nie
tylko na społeczność akademicką, ale także na lokalną. Przedstawione w artykule działania pokazują,
jak zmieniająca się rzeczywistość wpłynęła na pracę personelu i funkcjonowanie placówki. Biblioteka
nie jest już dla czytelnika jedynie cichym zakątkiem, stała się miejscem spotkań, popularyzacji nauki
oraz kultury. Każdy użytkownik jest mile widziany, a nauka łączy się tu z przyjemnością.
Keywords: Library of the University of Life Sciences in Lublin, functions of libraries, tasks of
libraries
Abstract: The last decade has been a time of intense changes for the Library of the University
of Life Sciences in Lublin, both in terms of architecture and technology. The Library of the University of Life Sciences in Lublin is an open to public library. Libraries are open not only to the academic
community, but also to the local community. The activities presented in the article show how the
changing reality has influenced the work of the staff and the functioning of the facility. The library
is no longer just a quiet place for the reader, it has become a meeting place and area of science and
culture popularization. The Library of the University of Life Sciences in Lublin is open to all users
and learning here is a pleasure.

Podstawowym zadaniem nowoczesnej biblioteki jest nie tylko umożliwianie dostępu do literatury i źródeł informacji, ale także współpraca z czytelnikiem oraz spełnianie
jego oczekiwań. Oczekiwania te w związku z postępem technicznym nieustannie rosną.
Działania nastawione na dostosowanie zbiorów i usług do potrzeb odbiorców sprawiają,
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że biblioteka otwiera się na czytelnika i postrzegana jest jako miejsce przyjazne dla każdego.
Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego postrzegana jest dzisiaj jako biblioteka otwartych
drzwi. Bibliotekarze uczą, aktywizują i promują, przekonując, że instytucja ta to nie tylko
miejsce, gdzie można zamówić książkę, ale przestrzeń do działania, gdzie nauka spotyka się
ze sferą towarzyską i strefą relaksu [szerz. zob. 6].
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego jest w Lublinie jedyną biblioteką naukową o profilu przyrodniczym. Okoliczności jej powstania związane są ściśle z powołaniem
do działania Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR). Miało to miejsce w 1955 r. W skład nowej
uczelni weszły wydzielone z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie wydziały: rolniczy, weterynaryjny i zootechniczny. Biblioteka jako jednostka szkoły wyższej została powołana na
podstawie Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 1955 r. [9].
Od początku swojej działalności placówka borykała się z problemami lokalowymi.
Brak własnych pomieszczeń spowodował, że korzystała z siedziby Biblioteki Głównej
UMCS. Rok po powołaniu WSR, w lutym 1956 r. nowej bibliotece przyznano tymczasowy lokal przy ul. 22 Lipca, a trzy lata później, w 1959 r. zyskała własny budynek przy
Al. Racławickich. Funkcjonowała w nim do sierpnia 1968 r., kiedy to została przeniesiona
do nowego budynku przy ul. Nowotki (obecnie ul. Radziszewskiego) (fot. 1). W budynku
tym miała mieścić się tzw. Biblioteka Międzyuczelniana. Jednak plany szybko się zmieniły
i w rezultacie nowa siedziba została oddana dla bibliotek kilku lubelskich uczelni: UMCS,
Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecna Politechnika Lubelska) i Wyższej Szkoły Rolniczej
(Uniwersytetu Przyrodniczego). W budynku tym zarezerwowane miejsce na swoje magazyny miała także Biblioteka Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego).
Biblioteka WSR wciąż musiała więc użytkować powierzchnie z pozostałymi instytucjami
[2, s. 6]. Mimo to zaczęła dynamicznie się rozwijać. Zmianom podlegała nie tylko jej
struktura, ale także zbiory, które bardzo szybko się powiększały.
Już od pierwszych lat swojej działalności biblioteka, gromadząc zasoby wykazywała
dużą dbałość o potrzeby studentów i kadry naukowej. W związku z tym pojawiła się potrzeba stworzenia filii wydziałowych. W 1958 r. powstała pierwsza filia na Wydziale Weterynarii, w 1973 r. powołano kolejną filię – w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa, w 1976 r.
– w Instytucie Zastosowań Matematyki, w 1987 r. – w Instytucie Techniki Rolno-Spożywczej, a w 1989 r. – na Wydziale Ogrodniczym [3, s. 57-67]. W roku 1972 Biblioteka
WSR wraz ze zmianą nazwy uczelni stała się Biblioteką Akademii Rolniczej (AR). Lata
90. XX w. przyniosły kolejne zmiany. Podjęto decyzję o komputeryzacji, która spowodowała usprawnienia wielu procesów bibliotecznych, w tym obsługi użytkowników. Należy
dodać, że choć lata 90. były czasem trudnym dla polskiej nauki bibliotekarze AR nadal
starali się realizować potrzeby swoich czytelników na najwyższym poziomie na tyle, na ile
było to możliwe w ówczesnym czasie. Lata, które nastąpiły po roku 2000, przyniosły kolejną zmianę nazwy uczelni, a co za tym idzie wszystkich instytucji zależnych. Od 2008 r.
placówka nosi nazwę Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W tym czasie
coraz bardziej zaczęły doskwierać problemy lokalowe. Wynajem pomieszczeń w budynku
Biblioteki UMCS stawał się coraz bardziej uciążliwy. Wśród pracowników biblioteki rosły
nadzieje na nowy budynek, odpowiadający współczesnym standardom.
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Fotografia 1. Budynek Biblioteki przy ul. Radziszewskiego 11

Źródło: archiwum własne Biblioteki UP.

„Lata 2005-2014 to szczególny okres w działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Przyrodniczego. To czas wytężonej pracy, wielu sukcesów, ale i porażek, trudnych decyzji
i znaczących zmian. W ciągu dziesięciu lat biblioteka przekształciła się w nowoczesną,
prężnie rozwijającą się placówkę wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników”
[5, s. 12]. Największe znaczenie miało powstanie nowoczesnego budynku, dzięki któremu
biblioteka mogła wyprowadzić się z ciasnych pomieszczeń i „otworzyć się” na czytelnika.
Nowoczesne pomieszczenia przystosowane do zmieniających się form pracy z czytelnikiem i poszerzenie zakresu usług wpłynęły znacząco na postrzeganie placówki i poprawę
jakości pracy, a także na współpracę ze studentami i kadrą naukową. Oddanie do użytku
nowego budynku przy ul. Akademickiej 15 (fot. 2) nastąpiło w 2012 r. Jednocześnie placówka zyskała nową docelową grupę odbiorców – rolników, stała się bowiem jednocześnie
Regionalnym Ośrodkiem Rolniczej Informacji Naukowej.
Zastosowane w nowym budynku rozwiązania architektoniczne i nowości technologiczne wprowadzone zostały w celu jak najlepszej obsługi czytelnika. Zmiany i udogodnienia dotyczyły wszystkich kondygnacji budynku, począwszy od klimatyzowanego magazynu z przesuwnymi regałami na zbiory, poprzez dwa piętra czytelni i informatorium, kończąc na piętrze
czwartym, gdzie znajduje się sala konferencyjna ze świetlikiem, pozwalająca na prowadzenie
różnego rodzaju szkoleń. Biblioteka w nowej odsłonie udostępniła swoim użytkownikom aż
84 stanowiska komputerowe z pełnym pakietem MS Office oraz oprogramowaniem antywirusowym. „Sprzęt ten rozmieszczony jest następująco: hol główny (parter) – 15 szt., informatorium (I p.) – 38 szt., dwie kondygnacje czytelni (II i III p.) – w sumie 31 szt.” [5, s. 41].
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Fotografia 2. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej

Źródło: archiwum własne Biblioteki UP.

Zupełnie inna jakość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej nastąpiła wraz z chwilą uruchomienia czytelni z wolnym dostępem. Zbiory dotychczas przechowywane w magazynie stały się w przeważającej większości ogólnodostępne. Użytkownicy mogą samodzielnie dokonywać wyboru potrzebnej im literatury. Ułatwieniem jest również rozmieszczenie
księgozbioru. Opiera się on na Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Zaletą takiego ustawienia
jest uszeregowanie tematyczne. Dzięki niemu użytkownicy, szukając jednej książki w katalogu, znajdą na półce obok niej inne pozycje o podobnej treści. Zgromadzone w czytelni zbiory zabezpieczone są przed kradzieżą dzięki umieszczeniu na każdym egzemplarzu
etykiet RFID. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia zarówno identyfikację zbiorów, kontrolę ustawienia publikacji na regałach, wspomaganie skontrum, jak i rejestracji
wypożyczeń oraz zwrotów.
Użytkownicy biblioteki mają ponadto do dyspozycji urządzenia, dzięki którym mogą
samodzielne wykonać pewne czynności i w ten sposób odciążać bibliotekarzy. W czytelni
znajduje się bowiem intuicyjne urządzenie SelfCheck, pozwalające na samodzielne wypożyczenie książek (fot. 3). Z kolei w łączniku pomiędzy biblioteką a budynkiem Agro II
ustawiona została tzw. wrzutnia książek, gdzie czytelnik sam oddaje materiały, system zaś
dokonuje zwrotu z indywidualnego konta użytkownika, na koniec drukując potwierdzenie
transakcji.
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Fotografia 3. Urządzenie SelfCheck

Źródło: archiwum własne Biblioteki UP.

Na terenie biblioteki znajduje się także pięć projektorów, które wykorzystywane są
zarówno podczas szkoleń (wewnętrznych oraz zewnętrznych w sali konferencyjnej), prezentacji oraz pracy studentów w pokojach do cichej nauki. Informatorium dysponuje zaś
mobilną tablicą multimedialną z dotykowym ekranem, która jest bardzo pomocna przy
organizowanych cyklicznie szkoleniach z informacji naukowej.
Ogromnym udogodnieniem dla użytkowników w wolnym dostępie jest samoobsługowy skaner oraz urządzenie wielofunkcyjne Canon wyposażone w ruchomy panel skanowania, który pozwala na swobodny dostęp także studentom niepełnosprawnym. Zeskanowane
materiały można przesłać e-mailem lub zapisać w pamięci USB. Sprzęt ten przeznaczony
jest dla wszystkich osób korzystających z zasobów biblioteki.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się oddane do użytku w nowym budynku biblioteki pokoje do cichej nauki. Dwa z tych pokoi przeznaczone są do pracy i nauki zbiorowej dla dziesięciu osób. Wyposażone są w projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym, tablicę magnetyczną suchościeralną, stół z komputerami oraz miejscem na odkładanie
materiałów bibliotecznych. W przypadku pojawienia się większych grup istnieje możliwość
rozsunięcia ścian pomiędzy pokojami i połączenia dwóch pomieszczeń w jedno duże. Pozostałe pokoje służą do pracy indywidualnej, podczas której student lub pracownik mogą
w spokojniej atmosferze uczyć się lub pracować. Jedynym warunkiem użytkowania tych
miejsc jest rezerwacja zakładana osobiście lub telefonicznie u dyżurującego bibliotekarza.
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Celem usprawnienia pracy osób korzystających z zasobów biblioteki było udostępnienie w całym budynku bezprzewodowej sieci WiFi, dzięki której można korzystać z Internetu
również na własnych urządzeniach mobilnych. Sieć posiada swój certyfikat bezpieczeństwa,
co daje dodatkowy komfort korzystania.
Podczas opracowywania nowej strategii biblioteki na pierwszym miejscu wymieniono jej otwarcie na użytkownika. Nie zapomniano również o osobach niepełnosprawnych.
Celowi temu służy zakupiony w 2014 r. stacjonarny powiększalnik tekstu Topaz XL HD
dedykowany osobom słabowidzącym. Pozwala on na 67-krotne powiększenie tekstu w jakości HD oraz na takie czynności: jak zatrzymanie obrazu, szybkie powiększenie czy też ustawienie różnych trybów pracy, np. negatywu. Na drugim piętrze czytelni znajduje się także
komputer z syntezatorem mowy wraz z myszką dopasowaną do potrzeb osób z dysfunkcją
nadgarstka oraz lupa elektroniczna Ruby z 4.3-calowym ekranem LCD, która jest w stanie
powiększyć obraz od dwócg do czternastu razy.
Bibliotekarze świadomi nowych możliwości, które daje dobrze wyposażony budynek,
a także zdając sobie sprawę z ciągle zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników,
postanowili na nowo je zbadać, by móc jak najlepiej je zaspakajać. Wyposażenie biblioteki
w sprzęt komputerowy umożliwiło przeprowadzanie potrzebnych szkoleń bibliotecznych
dla studentów I roku, obejmujących zarówno zapoznanie z dostępnymi zasobami drukowanymi i elektronicznymi, jak również z zasadami korzystania z katalogu komputerowego.
Oferta szkoleń z czasem się rozrosła. W większości dotyczą one korzystania z konkretnych
baz danych. Pojawiły się także warsztaty dedykowane konkretnym grupom użytkowników:
studentom, doktorantom czy pracownikom naukowym uczelni. Aby ułatwić kadrze naukowej dotarcie do literatury zagranicznej, od wielu lat w budynku biblioteki organizowane są
wystawy książek zagranicznych połączone z możliwością ich zakupu przez zainteresowane
osoby. W ostatnim czasie zmieniły się także zasady korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej, wcześniej była to usługa dostępna jedynie dla doktorantów i pracowników
naukowych uczelni, dziś mogą z niej korzystać również studenci.
Otwartość biblioteki i bibliotekarzy na czytelników widoczna jest także na innych
płaszczyznach. Studenci mają możliwość złożenia zamówienia na zakup książek i czasopism, o ile są one zgodne z poziomem i profilem tematycznym uczelni. Mogą to uczynić
mailowo lub poprzez specjalnie do tego przeznaczoną tablicę w czytelni. Bibliotekarze UP
są otwarci także na wszelkie inne akcje sprzyjające czytelnictwu i promowaniu książek, stąd
udział w światowym programie Bookcrosingu. Pomysł na działanie zgodnie z tą ideą narodził się podczas jednego z festiwali nauki, kiedy to bibliotekarze UP zapoczątkowali akcję
„Przygarnij książkę”.
Pozostając w zgodzie z najnowszymi trendami rozwojowymi, Biblioteka UP regularnie
rozszerza ofertę zbiorów elektronicznych. Możliwy stał się dostęp do tych zasobów nie tylko
z komputerów na terenie kampusu, ale także poza siecią uczelnianą, co zostało szczególnie
docenione podczas nauki zdalnej w czasie pandemii koronawirusa.
Współczesne biblioteki to miejsca prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.
Również Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego stara się prowadzić tego typu działania.
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W placówce organizowane są wykłady popularno-naukowe, których tematyka związana jest
z profilem uczelni. Prezentacje prowadzone są zarówno przez pracowników biblioteki, jak
i przez zaproszonych gości: wykładowców z uczelni lubelskich czy lokalnych podróżników.
Spotkania te zawsze gromadzą dużą publiczność, nie tylko akademicką (fot. 4).
Fotografia 4. Obchody Dnia Lasu

Źródło: archiwum własne Biblioteki UP.

Wielką wartością biblioteki są jej zbiory. Korzystając z tego zasobu, tworzone są tematyczne wystawki, które towarzyszą prelekcjom czy warsztatom. Są one dopełnieniem wydarzeń i wskazują jednocześnie, kto jest organizatorem całego przedsięwzięcia. Bibliotekarze
UP biorą udział w wielu imprezach o charakterze kulturalnym skierowanym zarówno do
społeczności akademickiej, jak i tej lokalnej. Od wielu lat pracownicy biblioteki włączają
się w obchody Tygodnia Bibliotek i Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Jest to doskonała okazja na zaproszenie mieszkańców Lublina do zwiedzania biblioteki, jako jednej
z wielu inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Wydarzeniu towarzyszą warsztaty
popularno-naukowe, wystawy i konkursy.
Jedną z aktywności podejmowanych przez Bibliotekę UP jest udział w Lubelskim
Festiwalu Nauki (fot. 5). Jest to coroczna impreza mająca na celu popularyzację nauki
w społeczeństwie, a także promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Dla Biblioteki UP wydarzenie to jest sposobem promowania czytelnictwa, ale przede wszystkim popularyzacji swojej działalności i promocji uczelni.
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Biblioteka uczestniczy w tym przedsięwzięciu od 2011 r. Projekty są skierowane do różnych
grup wiekowych – od dzieci poprzez młodzież, aż po osoby dorosłe. Bibliotekarze sięgają
po przeróżne techniki i metody uwzględniające wiek i zapotrzebowanie danej grupy. Wiele
projektów polega na pracy warsztatowej angażującej uczestników do samodzielnego wykonywania różnych aktywności. Przy realizacji wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym okazuje się, jak ważny jest kapitał ludzki i zaangażowanie pracowników biblioteki.
Pomysły na projekty rodzą się głównie w głowach tzw. zespołu do spraw popularyzacji nauki
wyłonionego spośród bibliotekarzy. Zdarza się, że do współpracy zapraszani są pracownicy
uczelni oraz różne instytucje zewnętrzne. Do tej pory pracownicy Biblioteki UP uczestniczyli w dziewięciu edycjach tej niezwykle popularnej wśród mieszkańców Lublina imprezy.
Zaangażowanie w realizację projektów festiwalowych jest doceniane przez władze uczelni.
Fotografia 5. Lubelski Festiwal Nauki, warsztaty dla dzieci

Źródło: archiwum własne Biblioteki UP.

W roku 2020, w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Lubelski Festiwal Nauki zmienił nieco swoją formułę. Wydarzenie zorganizowano w formie online. Przygotowane projekty zaprezentowano
na stronach internetowych, portalach społecznościowych i kanałach You Tube w ramach
Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki.
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Dużą podpowiedzią, jaki rodzaj imprez i jaką tematykę wybrać podczas projektowania
nowej oferty, są rozmowy z czytelnikami, a także informacje oraz wskazówki przekazywane w ankietach realizowanych przez bibliotekę. Do tej pory przeprowadzono dwie akcje
ankietowe. Czytelnicy mogli swobodnie wypowiedzieć się na temat świadczonych przez
bibliotekę usług, ocenić, a także zgłosić nowe pomysły i zaproponować udogodnienia. Bibliotekarze bardzo cenią tę formę wypowiedzi, uważając ją za bardziej szczerą niż rozmowy
bezpośrednie, a także obejmującą swym zasięgiem większą grupę użytkowników. To właśnie
w ankiecie przeprowadzonej w 2015 r. padały propozycje, aby w bibliotece organizowanych
było więcej spotkań o różnorodnym charakterze. Wymieniano tu zarówno wykłady naukowe i popularne, kursy, jak i spotkania klubów dyskusyjnych czy kół zainteresowań [4, s. 21].
Obecnie biblioteka to nie tylko miejsce pracy i nauki, ale także miejsce spotkań, przestrzeń, w której można odpocząć, porozmawiać, mile spędzić czas. Koncepcja trzeciego
miejsca oraz biblioteki jako miejsca spotkań integrującego społecznie jest dziś szeroko dyskutowana i propagowana [szerz. zob. 1; 7; 8]. Aby umożliwić miłe spędzenie czasu na terenie Biblioteki UP, stworzono tzw. strefy relaksu z wygodnymi kanapami, ławami i lampami
antydepresyjnymi. W okresie letnim można też odpocząć na leżakach (fot. 6). Zadbano
również o wygodne miejsca w czytelni, umieszczając w przestrzeni między regałami z książkami wygodne worki sako. We wnętrzu biblioteki przygotowano też miejsce, gdzie można
zagrać w gry planszowe czy ułożyć puzzle.
Fotografia 6. Strefa relaksu dla studentów na tarasie Biblioteki UP

Źródło: archiwum własne Biblioteki UP.

Bibliotekarze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wkładają wiele pracy i serca,
by sprostać wyzwaniu kreowania nowoczesnej biblioteki. Starają się być otwarci na wszelkie
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zmiany zachodzące w świecie, który stawia przed nimi nowe wyzwania i mobilizuje do
zmian w podejściu do wielu kwestii. Przede wszystkim jednak starają się budować obraz
instytucji otwartej i przyjaznej nie tylko społeczności akademickiej, ale także tej lokalnej.
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