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Abstract: The extension of the Łód� University Library caused many changes in the organi-
zation of access to the collections and the organization of informative service. The adaptation of 
the Free Access Area required a lot of preparation (selection of classification, technical prepara-
tion, plan and arrangement of book collection in the new warehouse areas, changes in the structure 
of BUŁ). This article is the summary of the two years work of the Free Access Area in BUŁ. 
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Wst�p 

Starania o powi�kszenie powierzchni u�ytkowej Biblioteki Uniwersytetu 
Łódzkiego rozpocz�to ju� w latach 80. ubiegłego stulecia. Opracowano wtedy 
trzy warianty koncepcji rozbudowy BUŁ. Ówczesne władze uczelni wybrały 
propozycj� zakładaj�c� rozbudow� istniej�cego gmachu o powierzchnie 
magazynowe oraz przestrzenie pozwalaj�ce na wygodn� i efektywn� obsług�
czytelników1. Niestety, wzgl�dy ekonomiczne zadecydowały o odło�eniu 
planów a� do 1997 r. Wówczas ponownie podj�to temat rozbudowy. W my�l 
nowoczesnych zasad budowy bibliotek postanowiono zmieni� form� udost�p-
niania zbiorów i wprowadzi� wolny dost�p do półek. Podobnie jak dekad�
wcze�niej, prace projektowe wykonywał „Miastoprojekt” w Łodzi, a autorem 
opracowania był in�ynier architekt Mirosław Wi�niewski. Równie� ta inicjatywa 
nie została zrealizowana z powodu braku funduszy.  

W 2002 r. po raz kolejny rozpisano konkurs na projekt rozbudowy BUŁ. 
Autorami zwyci�skiego projektu architektonicznego s� Andrzej i Iwona Piet-
kiewiczowie z łódzkiej firmy API PROJEKT. Dzi�ki finansom pozyskanym  
z Ministerstwa Edukacji Narodowej (teraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego) 23 czerwca 2003 r. rozpocz�ły si� prace budowlane, a 13 pa�dzier-
nika wmurowano kamie� w�gielny pod nowy gmach BUŁ. Tak jak w poprzed-
nim projekcie podstawowym zało�eniem było wprowadzenie magazynów 
otwartych.  

                         
1 J. A n d r z e j e w s k i, Rozbudowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Stan prac, [w:] XL–

XLII Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za lata 1985–1986. Łód� 1989, s. 33–36, il. 



56

Wolny dost�p do zbiorów, czyli przestrze� magazynowo-czytelnicza, w któ-
rej u�ytkownik porusza si� samodzielnie, w BUŁ nie jest pomysłem nowym. Od 
lat czytelnicy korzystali z ksi�gozbioru Czytelni Głównej wła�nie na zasadach 
wolnego dost�pu. Nowy gmach dał jednak mo�liwo�� udost�pnienia nieporów-
nanie wi�kszej liczby woluminów. Po 2 latach u�ytkowania wstawiono ponad 
122 tys. wol. (planowana pojemno�� magazynowa to 700 tys. woluminów). 

Wybór klasyfikacji 

Podstawowym problemem, jaki nale�ało rozwi�za�, kiedy powstała idea 
wolnego dost�pu, był wybór klasyfikacji, według której uło�ony b�dzie ksi�go-
zbiór. Tworzenie własnej odr�bnej klasyfikacji wymagałoby czasu i ogromnych 
nakładów pracy – zrezygnowano wi�c z tego projektu. Pozostały zatem dwie 
mo�liwo�ci: skorzysta� z najbardziej rozpowszechnionych na �wiecie taksono-
mii (np. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi�tnej lub Klasyfikacji Biblioteki 
Kongresu) b�d� zapo�yczy� z polskich bibliotek rozwi�zania lokalne (np. 
klasyfikacje zastosowane w bibliotekach uniwersyteckich w Toruniu czy 
Gda�sku). W wyniku dyskusji zdecydowano si� skorzysta� z do�wiadcze�
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w której wprowadzono Klasyfikacj�
Biblioteki Kongresu (KBK)2. Czy to był dobry wybór, pozostaje spraw�
dyskusyjn�.  

Ka�da biblioteka, tworz�c własn� klasyfikacj�, kieruje si� przede wszystkim 
potrzebami czytelników i zawarto�ci� zbiorów. Zało�enia do KBK powstały na 
przełomie XVIII i XIX w. w najwi�kszej bibliotece USA, st�d adaptuj�c t�
systematyk�, zakładano, �e nie b�dzie ona idealnie dopasowana do współczesnej 
struktury ksi�gozbioru Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego czy sposobu my�lenia 
polskiego czytelnika. Najwi�ksze problemy zwi�zane były z osygnowaniem 
zbiorów z dziedziny prawa. Ró�nice pomi�dzy systemem prawnym funkcjonu-
j�cym w Stanach Zjednoczonych i Polsce s� znaczne i klasyfikacja nie zawsze 
pozwala na precyzyjne oznaczenie pi�miennictwa. 

Słab� stron� obranej klasyfikacji jest równie� szeregowanie pi�miennictwa  
z pogranicza dyscyplin naukowych. Ka�dy tytuł mo�e by� przyporz�dkowany 
tylko jednej dziedzinie, bibliotekarz kataloguj�cy ma wi�c trudne zadanie oceny, 
który aspekt tematyczny jest dominuj�cy w danej pozycji (np. Wst�p do nauki  
o pa�stwie i prawie – obejmuje zarówno tematyk� nale��c� do nauk politycz-
nych, jak i prawnych). Zakładaj�c jednak, �e poszukiwania lektury rozpoczyna 
si� od katalogu, zlokalizowanie jej w labiryncie regałów według podanej 
sygnatury nie stanowi ju� wi�kszego problemu.  

                         
2 J. A n d r z e j e w s k i, Współczesne technologie biblioteczne na przykładzie rozbudowy 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi,  Łód� 2005. 
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Niew�tpliw� zalet� KBK jest mo�liwo�� scharakteryzowania przez sygnatu-
r� nie tylko tytułu, ale konkretnego egzemplarza ksi��ki i umiejscowienie go  
w ci�gu innych woluminów. Jednocze�nie systematyka ta jest niezwykle 
elastyczna i dzi�ki swojej budowie pozwala na wstawienie pomi�dzy sklasyfi-
kowane ju� egzemplarze niesko�czonej liczby woluminów. 

Magazyn otwarty daje mo�liwo�� korzystania z ksi�gozbioru jako „katalogu 
przedmiotowego”3. Układ rzeczowy ksi��ek sprawia, �e czytelnicy, lokalizuj�c 
na półce poszukiwan� pozycj�, odnajduj� pokrewne tematycznie pi�miennictwo, 
rozszerzaj�c zakres przegl�danych lektur. W systemie magazynów zamkni�tych 
informacje o ksi��ce zamykaj� si� w krótkim katalogowym opisie bibliograficz-
nym, co niekiedy nie jest wystarczaj�ce. W wolnym dost�pie czytelnik weryfi-
kuje swój wybór od razu przegl�daj�c zawarto�� ksi��ki.  

Rozmieszczenie zbiorów 

Po uzgodnieniu klasyfikacji napotkano na kolejny problem – jak rozmie�ci�
zbiory na pi�trach. Pod uwag� trzeba było wzi�� architektur� budynku, rozkład 
ilo�ciowy i przyrost ksi��ek w poszczególnych dziedzinach oraz logiczny podział 
dziedzin pomi�dzy pi�trami. Problem ten nie istniał w magazynie zamkni�tym, 
gdzie zbiory układano według zasady numerus currens. Pierwotnie rozwa�ano 
rozbicie poszczególnych dziedzin KBK, aby stworzy� układ bli�szy polskiemu 
czytelnikowi. Dotyczyło to przede wszystkim ci�gów obejmuj�cych antropologi�, 
etnologi� i rekreacj� (GN1-673, GR-GV), b�d�cych według KBK cz��ci� dziedzi-
ny ogólnej G – geografia, które planowano poł�czy� z naukami społecznymi oraz 
równie� przyporz�dkowan� geografii archeologi� (GN700-875) – z naukami 
historycznymi. Po konsultacjach z pracownikami Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego zrezygnowano z tego pomysłu, poniewa� w praktyce okazało si�, 
�e zachowanie ci�gło�ci sygnatur w poszczególnych dziedzinach KBK ułatwia 
orientacj� czytelnika i ogranicza liczb� pyta� dotycz�cych lokalizacji ksi��ki.  

Z perspektywy 2 lat funkcjonowania wolnego dost�pu wydaje si�, �e udało si�
wypracowa� wła�ciw� konstrukcj�, według której rozwija� si� b�dzie ksi�gozbiór. 
Nie jest bowiem mo�liwe, by przy rzeczowym układzie pi�miennictwa ustali�
sztywny plan zapełniania regałów. Ze wzgl�du na potrzeby czytelników i niejednolit�
polityk� gromadzenia literatury z poszczególnych dziedzin, ksi�gozbiór zdaje si� by�
�ywym nieprzewidywalnym organizmem. Ju� w pierwszym roku funkcjonowania 
magazynu otwartego zauwa�ono, �e corocznie potrzebne b�d� pewne korekty 
ustawienia zbiorów. Prace te wykonywane s� w okresie wakacyjnym, aby zmniejszy�
uci��liwo�� czasowego ograniczenia dost�pu czytelników do cz��ci pi�miennictwa.  

                         
3 H. H o l l e n d e r, Ksi�gozbiór jako katalog. O po�ytkach o�wieconego buszowania w�ród 

półek, „Poradnik Bibliotekarza” 1990, nr 10, s. 25–28. 
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Rozmieszczenie ksi�gozbioru na pi�trach przedstawia rys. 1.  

Rys. 1. Rozmieszczenie ksi�gozbioru na pi�trach wolnego dost�pu w 2008 r.  

Ip. Literatura i j�zykoznawstwo, Sztuka, Muzyka, Nauki Pedagogiczne – 34 tys. wol., IIp. 
Historia, Filozofia, Psychologia, Religie – 28 tys. wol., IIIp. Nauki Społeczno-Ekonomiczne  
i Polityczne – 29 tys. wol., IVp. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Prawo, Medycyna, Technika, 
Wojsko – 31 tys. wol. 

� r ó d ł o: opracowanie własne. 
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Udost�pnianie, kontrola i ochrona zbiorów 

Liczba woluminów w poszczególnych dziedzinach nie przekłada si� jednak 
bezpo�rednio na rozkład pracy na ka�dym z pi�ter. Do obowi�zków biblioteka-
rzy Samodzielnej Sekcji Wolnego Dost�pu nale�y utrzymywanie porz�dku na 
pi�trze, wł�czanie zwrotów ksi��ek wypo�yczonych i udost�pnianych na 
miejscu oraz udzielanie czytelnikowi wszelkiej pomocy w zakresie korzystania  
z BUŁ, informacji bibliograficznej, obsługi baz danych. Dodatkow� zmienn�
jest liczba czytelników korzystaj�cych z wybranych dziedzin, tj. głównie liczba 
studentów poszczególnych wydziałów UŁ. Po zsumowaniu liczby studentów 
wydziałów wła�ciwych dla dziedzin na poszczególnych pi�trach otrzymamy 
przybli�one proporcje u�ytkowników na poszczególnych pi�trach (rys. 2). 

Rys. 2. Liczba studentów wydziałów wła�ciwych dla poszczególnych pi�ter wolnego dost�pu 
Ip. – Wydz. Filologiczny, Wydz. Nauk o Wychowaniu (4428); IIp. Wydz. Filozoficzno- 
-Historyczny (1435); IIIp. Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydz. Zarz�dzania, Wydz. 
Studiów Mi�dzynarodowych i Politologicznych (7287); IVp. Wydz. Matematyki i Informatyki, 
Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydz. Biologii i Ochrony 	rodowiska, Wydz. Chemii, 
Wydz. Nauk Geograficznych, Wydz. Prawa i Administracji (6186) 

� r ó d ł o: materiały własne. 

Ksi�gozbiór z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych i politycznych zaj-
muj�cych III pi�tro jest zdecydowanie najpoczytniejszy. Wska�nikiem jest 
liczba ksi��ek udost�pnionych „na miejscu” (rys. 3). 
Wraz z otwarciem nowego gmachu BUŁ zdecydowano si� na wł�czenie nowych 
modułów funkcjonuj�cego ju� systemu bibliotecznego Horizon. Do tej pory dla 
czytelników dost�pny był tylko katalog cz��ci zbiorów (bibliotekarze korzystali 
z modułu katalogowania i gromadzenia). Wł�czenie modułu udost�pniania 
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poprzedzone wprowadzeniem do systemu danych ponad 60 tys. kont czytelni-
czych pozwoliło na pokazanie czytelnikom statusu ksi��ki i ograniczenie liczby 
zamówie� pozycji wypo�yczonych. Wprowadzono równie� mo�liwo�� zama-
wiania ksi��ek z dowolnego komputera podł�czonego do internetu.  

Rys. 3. Liczba woluminów udost�pnianych „na miejscu” w 2008 r. z podziałem na pi�tra wolnego 

dost�pu. Ip. – 58 tys. wol., IIp. – 55 tys. wol., IIIp. – 119 tys. wol., IVp. 96 tys. wol. 

� r ó d ł o: materiały własne. 

Na ka�dym pi�trze wolnego dost�pu oraz na parterze zamontowano urz�-
dzenia samowypo�yczaj�ce selfcheck, a na parterze nowego gmachu BUŁ 
wrzutni� słu��c� do zwrotu ksi��ek z wolnego dost�pu. Takie rozwi�zania 
mo�liwe były dzi�ki poł�czeniu systemu Horizon z systemem opartym na 
technologii RFID (Radio Frequency Identification = identyfikacja cz�stotliwo-
�ci� radiow�), który wprowadzony został w celu ochrony, zabezpieczenia, 
automatycznego wypo�yczania i kontroli zbiorów4.  

Jak ka�da biblioteka w Polsce, BUŁ ma ustawowy obowi�zek kontroli stanu 
zbiorów. Skontrum w magazynie zwartym polega na porównaniu zawarto�ci 
ksi�g inwentarzowych, fizycznej obecno�ci egzemplarzy w magazynie i stanu 
wypo�ycze� w systemie Horizon. Jest to �mudna i niewdzi�czna praca, która ze 
wzgl�du na wielko�� zbiorów w BUŁ prowadzona jest w sposób ci�gły. Rze-
czowy układ ksi�gozbioru w wolnym dost�pie wymusił zmian� metody post�-
powania. Dzi�ki technologii RFID sprawdzenie stanu posiadania BUŁ wymaga 
du�o mniejszego nakładu pracy i czasu. Za pomoc� urz�dze� IPAQ w 2008 r. 

                         
4 J. A n d r z e j e w s k i, Współczesne…  



61

bibliotekarze byli w stanie w ci�gu 2 tygodni przeprowadzi� skontrum ponad 
120 tys. woluminów w magazynach otwartych. Polega ono na sczytaniu danych 
z etykiet ksi��ek i porównaniu ich z zawarto�ci� systemu bibliotecznego. Tak 
krótki termin pozwala nam zminimalizowa� niewygod�, jak� dla czytelników 
jest ograniczenie dost�pu do cz��ci ksi�gozbioru na czas prac inwentaryzacyj-
nych. 

Wszystkie te nowoczesne rozwi�zania słu�� przede wszystkim usprawnie-
niu pracy bibliotekarzy oraz ułatwieniu czytelnikom dotarcia do potrzebnej 
literatury. 

Bibliotekarze dziedzinowi 

Stary system biblioteczny ograniczał równie� kontakt czytelnika z bibliote-
karzem. Polegał on głównie na pomocy technicznej przy wyszukiwaniu i wy-
po�yczaniu potrzebnych materiałów. W nowej BUL-e zaistnieli bibliotekarze 
dziedzinowi. Według Roberta Blucka5 „aktywno�� bibliotekarzy dziedzinowych 
koncentruje si� w czterech zasadniczych obszarach: utrzymywanie kontaktu  
z uczelni�, polityka gromadzenia i rozwoju zbiorów, kształcenie u�ytkowników 
w zakresie korzystania z narz�dzi informacji oraz �wiadczenie usług informa-
cyjnych”.  

Wprowadzaj�c w �ycie t� koncepcj�, bibliotekarze dziedzinowi BUŁ na-
wi�zali współprac� z wydziałami macierzystej uczelni. Zało�yli�my, �e bibliote-
ka ma słu�y� przede wszystkim naszym studentom i pracownikom naukowym, 
nale�y wi�c najpierw rozpozna� ich potrzeby czytelnicze. Pocz�tkowo skupili-
�my si� na studentach. Buduj�c ksi�gozbiór wolnego dost�pu, przede wszystkim 
uwzgl�dniono listy podr�czników i lektur uzupełniaj�cych. Zdobycie rozeznania 
w potrzebach kadry akademickiej wymaga czasu, systematycznego wzajemnego 
komunikowania si� i zaanga�owania obu stron. 

Współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów obejmuje zarówno sugestie 
bibliotekarzy dziedzinowych dotycz�ce nabytków, jak i na pó�niejszym etapie – 
kierowanie poszczególnych tytułów do wolnego dost�pu. Praca nad doborem 
pozycji do poszczególnych dziedzin pozwala bibliotekarzowi bardzo dobrze 
orientowa� si� w ksi�gozbiorze i tym samym przekaza� wyczerpuj�c� informa-
cj� czytelnikowi.  

Bibliotekarze pełni�cy dy�ury w wolnym dost�pie zajmuj� si� tak�e eduka-
cj� czytelników w zakresie korzystania z biblioteki oraz szeroko poj�t� informa-
cj� dotycz�c� zasobów bibliotecznych, baz danych i sposobów pozyskiwania 
informacji.  

                         
5 R. B l u c k, Rozwój kadr w odniesieniu do bibliotekarzy dziedzinowych, [w:] Zarz�dzanie 

bibliotek�. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim, Warszawa 1998. 
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Obecny system funkcjonowania BUŁ zapewnia mo�liwo�� stałego meryto-
rycznego kontaktu czytelników z bibliotekarzami dziedzinowymi. Stwarza to 
szans� na lepsze rozpoznanie potrzeb u�ytkowników i mo�liwo�ci ich zaspoka-
jania. 

Nowy wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

Zalet� nowoczesnej biblioteki (za jak� si� uwa�amy) jest poł�czenie funkcji 
czytelni w tradycyjnym znaczeniu z mo�liwo�ci� korzystania z innych współ-
czesnych �ródeł informacji – internet, bazy danych, czasopisma on-line. Na ka�-
dym pi�trze wyodr�bniona jest przestrze� czytelniana, ze stanowiskami kompu-
terowymi, oprócz niej pomi�dzy regałami umieszczone s� stoliki do pracy  
z mo�liwo�ci� podł�czenia do zasilania własnych laptopów oraz do internetu 
poprzez sie� Wi-Fi. W nowej cz��ci gmachu BUŁ zlokalizowane s� równie�
celki do pracy indywidualnej dla pracowników naukowych oraz pokoje pracy 
zbiorowej dla studentów. Równie� niewidomi i niedowidz�cy maj� mo�liwo��
skorzystania ze zbiorów BUŁ. Dysponujemy dwoma wyciszonymi pomieszcze-
niami, w których umieszczony jest sprz�t lektorski POET-compact, komputer  
z oprogramowaniem Window-eyes umo�liwiaj�cych skanowanie i ud�wi�ko-
wienie tekstów oraz powi�kszalnik.  

Wydaje si� równie�, �e magazyn otwarty przyci�ga czytelników. Wiele 
mówi si� w �rodowisku bibliotekarskim o przyszło�ci bibliotek i zaniku czytel-
nictwa. Nasze statystyki temu przecz�. Od roku 2005 udost�pnianie zbiorów „na 
miejscu” wzrosło dwukrotnie. Warto wspomnie�, �e w tym samym czasie liczba 
czytelników wzrosła o 1/3. 

Pierwsze reakcje czytelników po otwarciu wolnego dost�pu w BUŁ były 
zró�nicowane – od zagubienia i niepewno�ci po pełen entuzjazm oraz opinie, �e 
nie odbiegamy ju� jako�ci� usług od bibliotek zachodnich. Ankieta6 przeprowa-
dzona w�ród czytelników po pół roku po otwarciu nowego gmachu BUŁ 
ujawniła pozytywne nastawienie do zmian – 86% respondentów uwa�ało, �e 
wolny dost�p ułatwia dotarcie do ksi��ki, a 87% czytelników oceniło prac�
bibliotekarza jako fachow� i dobr�. Tegoroczne badania (2009) utrzymały wynik 
na tym samym poziomie. Obserwuj�c czytelników, zauwa�amy sukcesywne 
oswajanie si� z nowymi zasadami rz�dz�cymi BUŁ. 

                         
6 J. J e r z y k - W o j t e c k a, Mechaniczne bariery informacyjne i mo�liwo�ci ich niwelowa-

nia w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego – omówienie 

badania czytelniczego, [w:] Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Jako�� usług bibliotecznych w społecze�stwie informacyjnym”, Biblioteka 	l�ska, Katowice  
[w druku]. 
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