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Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego wczoraj i dziś
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego jest obecnie największą książnicą naukową Polski
południowo-wschodniej o uniwersalnym charakterze zbiorów. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu
Rzeszowskiego (§ 26) jest to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna o zadaniach naukowych,
dydaktycznych i usługowych pełniąca funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej. Realizując
zadania, Biblioteka UR gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory i źródła elektroniczne, prowadzi
działalność informacyjną, dokumentacyjną oraz szkoleniową i naukowo-badawczą. Z szerokiego
wachlarza różnorodnych usług użytkownicy korzystają w nowoczesnym, dostosowanym do ich
potrzeb budynku bibliotecznym, który oddany został do użytku w 2004 r. Droga do obecnego kształtu
działalności biblioteczno-informacyjnej była jednak długa, a rozpoczęła się prawie pół wieku temu…

Historia Biblioteki
Początki dzisiejszej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego sięgają roku 1963, gdy w Rzeszowie
powstało Terenowe Studium krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z niewielkim księgozbiorem
podręcznym, nad którym czuwała mgr Jadwiga Orzech. Kiedy w 1965 r. uczelni nadano
samodzielność i powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie1, biblioteka uzyskała status
Biblioteki Głównej oraz strukturę złożoną z dwóch jednostek: Oddziału Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów oraz Oddziału Udostępniania. Biblioteka uzyskała również nowe pomieszczenie, w którym
utworzono wypożyczalnię, czytelnię studencką oraz pracownię dla 5 pracowników2. Księgozbiór
powiększał się stale nie tylko drogą kupna, ale również darów otrzymywanych od pracowników
naukowych, osób prywatnych oraz innych bibliotek naukowych. Wraz z upływem lat oraz wzrostem
liczby woluminów, coraz wyraźniej rysowała się potrzeba zwiększenia liczby pomieszczeń
bibliotecznych3.
W 1975 r. nastąpiła przeprowadzka Biblioteki do nowo wybudowanego obiektu dydaktycznego przy
ul. Rejtana. Mimo, iż nie był on przystosowany do potrzeb działalności bibliotecznej i wymagał wielu
adaptacji (zwłaszcza w części magazynowej) wyraźnie poprawiły się wówczas warunki
przechowywania i udostępniania dokumentów. Dzięki pozyskaniu dodatkowych pomieszczeń na
początku lat 80-tych XX w., możliwa stała się też rozbudowa struktury organizacyjnej Biblioteki oraz
rozszerzenie usług bibliotecznych poprzez utworzenie Pracowni Zbiorów Specjalnych, Pracowni
Polonistycznej „Pigonianum” (z cennym, humanistycznym księgozbiorem prof. Stanisława Pigonia)
oraz Oddziału Informacji Naukowej. Biblioteka więc z instytucji typowo użytkowej udostępniającej
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księgozbiór akademicki, stopniowo stawała się Jednostką prowadzącą prace dydaktyczne,
informacyjne, dokumentacyjne oraz naukowo-badawcze.
Funkcję Dyrektorów Biblioteki Głównej WSP w kolejnych latach sprawowali:
 1965-1981 – mgr Mieczysław Motyka
 1981 – doc. dr Roman Ampel
 1981-1982 – dr Anna Niewolak-Krzywda
 1983-1987 – dr Zofia Sokół
 1987-2000 – dr Andrzej Jagusztyn.
W duchu panującego trendu automatyzowania procesów bibliotecznych, w 1992 r. rozpoczęto prace
związane z komputeryzacją Biblioteki. Wybrano system UNIKAT. Wprowadzono do bazy ok. 50 tys.
rekordów bibliograficznych książek, a czytelnikom udostępniono 8 stanowisk do przeszukiwania
katalogu najnowszych nabytków bibliotecznych. Wraz ze wzrostem wykorzystania systemu i
powiększającą się liczbą wprowadzanych danych, zaczęły pojawiać się problemy z funkcjonowaniem
systemu i konieczność wybrania oprogramowania pasującego do wielkości zbiorów i specyfiki
biblioteki uczelnianej. W 1997 r. podjęto decyzję o zmianie oprogramowania, migracji danych i
wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką PROLIB. Początkowo komputeryzacją
objęto jedynie procesy opracowywania zbiorów, by z czasem rozszerzać je o inne moduły m. in.
wypożyczania i udostępniania.
Najnowszy etap rozwoju Biblioteki wyznacza rok 2001, kiedy to dzięki usilnym staraniom środowiska
naukowo-akademickiego oraz regionalnych działaczy utworzono Uniwersytet Rzeszowski. 7 czerwca
2001 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę4, zgodnie z którą nowa Uczelnia powstała dzięki
połączeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie. Od września 2001 r. połączono też biblioteki ww uczelni w jeden system
biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowiła dawna Biblioteka Główna WSP. W ciągu kilku
lat zcentralizowano procesy gromadzenia i opracowania zbiorów oraz zreorganizowano system
udostępniania tworząc czytelnie specjalistyczne i jedną wypożyczalnię (w Bibliotece UR) oraz dwie
czytelnie wydziałowe: Czytelnię Wydziału Prawa i Administracji oraz Czytelnię Wydziałów
Biologiczno-Rolniczego i Ekonomii. Taki sposób organizacji systemu biblioteczno-informacyjnego
Uniwersytetu Rzeszowskiego możliwy był dzięki ukończeniu trwającej 9 lat budowy nowego gmachu
bibliotecznego i przeprowadzce, która nastąpiła w 2004 r.
Funkcję Dyrektorów Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawowali:
 2000-2005 – mgr Ewa Bieniasz
 2005-2010 – mgr Krystyna Serwatko
 Od 2010 – dr Bożena Jaskowska
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Budowa Regionalnej Biblioteki Akademickiej
Pomieszczenia przy ul. Rejtana, w których od 1975 r. mieściła się Biblioteka WSP z biegiem lat stawały
się niewystarczające dla powiększającego się księgozbioru, rosnącej liczy czytelników oraz
pracowników Biblioteki. Księgozbiór biblioteczny na początku lat 90-tych XX w. liczył już ponad 400
tys. woluminów5, z roku na rok zwiększała się także liczba użytkowników. Warto dodać, że
wykorzystywane wnętrza były niedostosowane do potrzeb działalności bibliotecznej, znajdowały się
w dwóch różnych budynkach i mimo zmian oraz licznych adaptacji nie stwarzały komfortowych
warunków do świadczenia usług bibliotecznych. Coraz częściej mówiono o konieczności budowy
nowoczesnego gmachu bibliotecznego, który mógłby służyć nie tylko środowisku uczelnianemu WSP,
ale również nowemu uniwersytetowi, o stworzenie którego usilnie w Rzeszowie zabiegano.
W 1993 r. decyzją Skarbu Państwa oraz Rady Fundatorów powołano do życia Fundację Rozwoju
Ośrodka Akademickiego (FROA), której celem była m. in. popularyzacja idei utworzenia uniwersytetu
w Rzeszowie oraz gromadzenie środków finansowych na materialny rozwój tej inicjatywy. Jednym z
efektów starań FROA było m. in. rozpoczęcie w 1995 r. budowy nowego bibliotecznego gmachu pod
przyszłą Regionalną Bibliotekę Akademicką (RBA)6. Projekt budynku o kubaturze 55 627 m3 i
powierzchni użytkowej 14 248 m2 stworzył zespół autorski pod kierunkiem dr inż. Stanisława Majki7.
Budowa Regionalnej Biblioteki Akademickiej trwała aż 9 lat i przebiegała etapami, w których niestety
pojawiało się wiele trudności. Etap pierwszy rozpoczął się na podstawie wskazania lokalizacyjnego z
dnia 4 listopada 1994 r. (ul. Cegielniana) i obejmował prace przygotowujące plac do inwestycji,
rozbiórkę elementów po dawnych budowlach na tym terenie oraz początki prac budowlanych. W
roku 1995 r. realizację inwestycji w stanie surowym przejęła od FROA Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Rzeszowie rozpoczynając kolejny etap budowy. Intensywne prace, które doprowadziły do stanu
zamkniętego pod koniec 1997 r. musiały jednak zostać spowolnione (trudności z finansowaniem) by
w 1998 r. po zakończeniu prac elewacyjnych przy fasadzie aluminiowej wypełnionej szkłem
hartowanym refleksyjnym całkowicie zawiesić kontynuowanie inwestycji z powodu braku środków.
Dopiero na przełomie lat 1999/2000 wznowiono prace budowlane korygując częściowo wcześniejsze
zamierzenia i plany. Na budowę oraz wyposażenie przyszłej biblioteki akademickiej Uczelnia
otrzymywała dotacje z różnych źródeł: od Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, FROA, Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Komitetu Badań Naukowych8.
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Fotografia 1 Budowa Regionalnej Biblioteki Akademickiej, kwiecień 1996 (fot. Elżbieta Wójcikiewicz)

Fotografia 2 Budowa Regionalnej Biblioteki Akademickiej, czerwiec 1997 (fot. Elżbieta Wójcikiewicz)

Fotografia 3 Budowa Regionalnej Biblioteki Akademickiej, wrzesień 1998 (fot. Elżbieta Wójcikiewicz)

Ostatecznie po wieloletnich staraniach budowę ukończono i zbiory Biblioteki zostały przeniesione do
nowego gmachu przy ul. Cegielnianej 12. Nowy budynek o powierzchni 14 588,99 m2 (w tym: 6799,53
m2 powierzchnia magazynów, 188,98 m2 – powierzchnia czytelni) i 350 miejscami dla czytelników
został oddany na potrzeby środowiska akademickiego UR w pierwszej połowie 2004 r.

Fotografia 4 Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010 (fot. Bogusław Dec)

Trzonem budynku, od parteru po IV piętro są magazyny zbiorów (przewidziane na 3 mln
woluminów), które otoczone są czytelniami (z wolnym dostępem do półek) oraz pomieszczeniami dla
pracowników. Zgodnie z panującymi w XX w. standardami, w projekcie Biblioteki zastosowano
koncepcję niekrzyżowania się drogi czytelnika i książki. Dostępność zbiorów ze wszystkich
kondygnacji zapewnia zautomatyzowany system transportu książek typu TELELIFT, który służy
bezkolizyjnej, szybkiej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy magazynami a wypożyczalnią oraz
czytelniami9. W holu na parterze przewidziano miejsce na katalogi kartkowe, znajduje się tu także
szatnia, portiernia, punkt wyrabiania kart bibliotecznych, terminale z dostępem do katalogu OPAC,
sala konferencyjna oraz bufet i pomieszczenie planowane na księgarnię. Na parterze usytuowano
również Wypożyczalnię oraz trzy czytelnie. Na I piętrze znajduje się Oddział Informacji Naukowej oraz
3 pozostałe agendy udostępniania zbiorów. W pomieszczeniach niedostępnych dla czytelników na
dwóch kondygnacjach mieszczą się pokoje Oddziałów Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
Systemów Informatycznych, Pracownia Digitalizacyjna, Introligatornia (w piwnicy) z osobnym
wejściem oraz parkingiem. Budynek dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
wyposażony w nowoczesny system kontroli dostępu oraz alarmu.
W 2004 r. Budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego odznaczono Nagrodą Drugiego Stopnia w
konkursie Budowa Roku Podkarpacia (Kategoria: Obiekty Nowozbudowane Użyteczności Publicznej).
W uzasadnieniu werdyktu Jury podkreśliło „efektowną, zwartą, a zarazem nowoczesną bryłę budynku
oraz przystosowanie go do świadczenia profesjonalnych usług informacyjno-bibliotecznych (m. in.
zmechanizowany system transportu wewnętrznego książek, instalacje gwarantujące bezpieczeństwo
zbiorów, kilka czytelni, kabiny do indywidualnego korzystania ze zbiorów, sala konferencyjna,
pomieszczenia bufetowe”10.
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Fotografia 5 Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010 (fot. Bogusław Dec)

Biblioteka UR dziś
Zbiory Biblioteki liczą ponad 750 tys. woluminów książek, ponad 100 tys. woluminów czasopism oraz
blisko 23 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (wg stanu na dzień 31.12.2011)11.
Rocznie księgozbiór biblioteczny powiększa się o ponad 20 tys. woluminów, a Biblioteka (wraz z
czytelniami wydziałowymi) prenumeruje ok. 1000 tytułów czasopism tradycyjnych (papierowych).
Biblioteka czynna jest 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.30, a w soboty:
8.00-15.00.
KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO
(stan na 31.12.2011)

Druki zwarte
Czasopisma
Zbiory Specjalne

755 459 woluminów
103 379 woluminów
22 922 jednostek inwentarzowych

Księgozbiór udostępniany jest prezencyjnie w kilku specjalistycznych czytelniach z wolnym dostępem
do półek oraz poprzez wypożyczalnię miejscową i międzybiblioteczną. W każdej czytelni dostępne
jest samoobsługowe ksero.
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Agendy udostępniania:


Czytelnia Humanistyczna usytuowana na I piętrze jest największą czytelnią Biblioteki UR. W
wolnym dostępie oferowany jest tutaj księgozbiór liczący blisko 20 tys. woluminów z zakresu
szeroko pojętych nauk humanistycznych (literatura piękna polska i obca, językoznawstwo,
filozofia, socjologia, historia, sztuka, religioznawstwo, języki obce i in.). W czytelni znajduje
się również Medioteka Instytutu Goethego oferująca materiały i pomoce dydaktyczne do
nauki języka niemieckiego.

Fotografia 6 Czytelnia Humanistyczna (fot. Bogusław Dec)

Fotografia 7 Medioteka Instytutu Goethego (fot. Bogusław Dec)



Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza usytuowana jest na parterze. W wolnym dostępie do
półek oferuje ok. 3 tys. książek z zakresu m. in. medycyny, matematyki, informatyki, techniki,
biologii, wychowania fizycznego i sportu, fizyki. Dostępne są także stanowiska komputerowe.

Fotografia 8 Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza (fot. Bogusław Dec)



Oddział Informacji Naukowej oferuje księgozbiór informacyjno-bibliograficzny w liczbie ok. 7
tys. woluminów oraz kilkanaście stanowisk komputerowych dostępnych dla czytelników. W
Oddziale uruchomiona została w 2011 r. sala edukacyjna wyposażona w urządzenia
ułatwiające
osobom
niewidomym
i
niedowidzącym oraz
niepełnosprawnym
ruchowo korzystanie z zasobów BUR oraz materiałów własnych (m. in. syntezatory mowy,
powiększalniki telewizyjne, lupy elektroniczne, drukarki i monitory brajlowskie, specjalnie
zaprojektowane stanowiska komputerowe z klękosiadami).

Fotografia 9 Oddział Informacji Naukowej (fot. Bogusław Dec)

Fotografia 10 Stanowisko komputerowe w sali edukacyjnej (Oddział Informacji Naukowej) (fot. Bogusław Dec)



Czytelnia Czasopism Naukowych znajduje się na pierwszym piętrze. Czytelnicy mają w niej
do dyspozycji w wolnym dostępie do półek najnowsze numery prenumerowanych czasopism
oraz po zamówieniu u bibliotekarza roczniki starsze. W Czytelni znajdują się również
ogólnodostępne stanowiska komputerowe.

Fotografia 11 Czytelnia Czasopism Naukowych (fot. Bogusław Dec)



W Pracowni Zbiorów Specjalnych zgromadzone są cenne zbiory liczące ponad 22 tys.
jednostek inwentarzowych. Są wśród nich: stare druki, rękopisy, zbiory kartograficzne,
grafika, mikrofilmy, przeźrocza, normy, dokumenty życia społecznego, sprawozdania szkolne
z terenu Galicji, dokumenty audialne, audiowizualne i elektroniczne.

Fotografia 12 Pracownia Zbiorów Specjalnych (fot. Bogusław Dec)



Pracownia Polonistyczna „Pigonianum” udostępnia prywatny księgozbiór prof. Stanisława
Pigonia tj. kolekcję liczącą ponad 9 tys. woluminów książek z zakresu filologii polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem okresu romantyzmu.

Fotografia 13 Pracownia Polonistyczna „Pigonianum” (fot. Bogusław Dec)



Czytelnia Prasy – otwarta dla wszystkich (nie tylko dla osób ze środowiska akademickiego
UR), udostępnia kilkadziesiąt tytułów prenumerowanej prasy i magazynów popularnonaukowych oraz rozrywkowych. W czytelni organizowane są także różne wystawy i
wydarzenia artystyczne.

Fotografia 14 Czytelnia Prasy (fot. Bogusław Dec)



Wypożyczalnia to miejsce odbierania i zwrotów książek zamówionych przez czytelników
drogą komputerową. Na zaplecze Wypożyczalni składają się obecnie 3 kondygnacje
magazynowe. Z Biblioteki UR studenci pożyczać mogą książki na okres 13 tygodni, pracownicy
Uczelni – na okres 1 roku. Istnieje możliwość rezerwacji oraz samodzielnej prolongaty pozycji
w systemie komputerowym. Dzięki sprawnej logistyce magazynowej oraz systemu transportu
TELELIFT zamówienia realizowane są w ciągu 30 min (w okresie wzmożonego ruchu czas ten
ulega zmianie).

Fotografia 15 Wypożyczalnia (fot. Bogusław Dec)

Fotografia 16 Element systemu transportu książek TELELIFT (fot. Bogusław Dec)

Fotografia 17 Hol główny Biblioteki UR (fot. Bogusław Dec)

Biblioteka UR oferuje swoim użytkownikom przestronne, przyjazne, pełne dziennego światła oraz
klimatyzowane wnętrza. Dla osób ceniących pracę w ciszy i odosobnieniu czeka ponadto 9 kabin do
indywidualnej pracy, które można rezerwować i wynająć na dłuższy czas. Do dyspozycji czytelników
jest również bufet. Chcąc niwelować wszelkie bariery w dostępie do zasobów bibliotecznych w roku
2011 zlikwidowano tzw. „kołowroty” (metalowe bramki, które należało przejść by dostać się do
czytelni) co spotkało się z dużym uznaniem czytelników. W całym budynku działa ogólnodostępna
sieć bezprzewodowego internetu, a do dyspozycji użytkowników jest ponadto 40 stanowisk
komputerowych. W najbliższych miesiącach planowana jest wymiana sprzętu komputerowego dla
użytkowników i pracowników Biblioteki UR.
Obok oferowania komfortowych warunków do korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu
Biblioteka aktywnie organizuje także dostęp do źródeł elektronicznych oraz zarządza swą przestrzenią
wirtualną. Strona www Biblioteki (http://bur.univ.rzeszow.pl) zawiera niezbędne informacje o
usługach biblioteczno-informacyjnych oraz zasadach korzystania z BUR. Jest również narzędziem
komunikacji z bibliotekarzami – umożliwiają to specjalne formularze, komunikator GG, Skype oraz
poczta e-mailowa ze wszystkimi agendami. Biblioteka UR jest również od ponad 2 lat obecna na
Facebooku – profil BUR „lubi” blisko 1000 internautów. Biblioteka UR jako pierwsza biblioteka
akademicka w Polsce stworzyła także mobilną witrynę www dostosowaną do telefonów
komórkowych (http://m.bur.univ.rzeszow.pl).
Cały czas dynamicznie rozwijana jest oferta źródeł elektronicznych. W roku akademickim 2011/2012
Biblioteka zapewnia dostęp do blisko 16 tys. tytułów zagranicznych czasopism pełnotekstowych w
wersji elektronicznej, a także do baz bibliograficznych i abstraktowych (w ramach licencji krajowej
oraz własnej subskrypcji: Springer, Science Direct, EBSCO, Willey-Blackwell, Web of Knowledge,
Scopus, AIP/IPS, IOP Science, EMIS, Lex, Polska Bibliografia Lekarska i in.). Cały czas rozbudowywana
jest również kolekcja e-booków: Biblioteka UR posiada dostęp do czytelni polskich książek
elektronicznych PWN ibuk.pl, a także do ebrary - platformy angielskojęzycznych e-booków oferującej
ponad 70 tys. tytułów. Dostęp do zasobów elektronicznych możliwy jest za pośrednictwem
uniwersyteckiej sieci komputerowej, a także zdalnie – dla zweryfikowanych użytkowników – po
konfiguracji połączenia proxy. Wspólnie z bibliotekami z regionu Biblioteka UR tworzy też
Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową, w której udostępniła już ponad 2,5 tys. publikacji dawnych i
współczesnych.
Wizytówką Biblioteki jest kompetentna i wykwalifikowana kadra. 78% pracowników posiada wyższe
wykształcenie, z czego blisko 80% posiada kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej zdobyte za studiach kierunkowych lub podyplomowych. Od 2012 r. Biblioteka wydaje
również recenzowane czasopismo naukowe pt. „Podkarpackie Studia Biblioteczne”.
Kierunki rozwoju Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego kreśli opracowana w 2011 r. Strategia
rozwoju na lata 2011-2014, w której podkreślono m. in. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości usług
biblioteczno-informacyjnych, poprawę infrastruktury technicznej i informatycznej oraz rozwijanie
oferty naukowych zasobów elektronicznych. Wszelkie działania służyć mają misji Biblioteki, a także
być odzwierciedleniem słów promujących Bibliotekę i określających jej miejsce w środowisku
akademickim Uczelni: „BUR – INFORMACJA, WIEDZA, NOWOCZESNOŚĆ”.
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Abstrakt: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego mieści się w nowoczesnym budynku
zaprojektowanym przez dr. inż. Stanisława Majkę, który oddany został do użytku w 2004 r. Czytelnicy
korzystać mogą z 7 specjalistycznych czytelni oraz wypożyczalni, której zaplecze tworzą 3kondygnacyjne magazyny. W Bibliotece UR działa system wewnętrznego transportu książek TELELIFT.
Pomieszczenia biblioteczne są jasne, przestronne, klimatyzowane i zapewniają komfort
przechowywania oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych. Artykuł opisuje historię budowy
nowego gmachu, a także charakteryzuje obecny kształt usług bibliotecznych.
Abstract: The Library of Rzeszow University is located in a modern building opened in 2004 which
was designed by PhD Stanislaw Majka. In the Library there are seven reading rooms and one lending
room with 3 floors of storehouses connected by TELELIFT – book transportation system. Library
rooms are spacious, bright, comfortable and air-conditioned. The article describes the history of
Library of Rzeszow University, as well as present forms of library and information services.

