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W tej doniosłej chwili pragnę przede wszystkim podziękować osobom szczególnie 

zasłużonym w procesie powstawania nowej Biblioteki. Nie sposób wymienić wszystkich, 

których zaangażowanie i ogromny wkład pracy przyczyniły się do realizacji tego dużego 

przedsięwzięcia.  

Problem poprawy bazy lokalowej Biblioteki dyskutowany był w Uczelni od dość dawna. Już 

za rektoratu prof. Antoniego Pruszewicza poszukiwano możliwości rozbudowy obiektu przy 

ul. Parkowej. Idea budowy Biblioteki na kampusie uczelnianym pojawiła się w roku 2001 w 

czasie kadencji rektorskiej prof. Leona Drobnika, a rozwinięta i przekształcona została w 

realny projekt Centrum Medycznej Informacji Naukowej powiązanego z Centrum 

Dydaktyczno-Kongresowym w czasie rektoratu prof. Grzegorza Bręborowicza. Ostatni etap, 

wykańczania i wyposażania Biblioteki, przypadł w udziale rektorowi prof. Jackowi 

Wysockiemu. Od początku - przez cały okres - realizacji tego dzieła patronował niezmiennie 

kanclerz Uniwersytetu Medycznego, mgr Bogdan Poniedziałek.  

Budowla zaprojektowana została przez Spółkę Projektowania Architektonicznego Sadowscy 

z Poznania, a wybudowana przez Spółkę Hochtif Polska (Oddział Poz-Building). 

Zgodnie z koncepcją głównego projektanta, mgr. inż. arch. Grzegorza Sadowskiego, obiekt  

o rzucie w kształcie litery L utrzymany został w stylistyce modernizmu 20-lecia 

międzywojennego i nawiązuje do zabudowy występującej w tym rejonie miasta. 

Nowa Biblioteka Uniwersytetu Medycznego uzyskała w nim powierzchnię 7.244,61 m 

kwadratowych. Jest to prawie 4-krotnie więcej niż dysponowała dotychczas, dzięki czemu 

zaistniała szansa na stworzenie optymalnych warunków do studiowania i pracy naukowej, 

z dostępem do sieci komputerowej w całym obiekcie. Pojawiła się możliwość zorganizowania 

wolnego dostępu do wielu kolekcji bibliotecznych, stref swobodnego wypoczynku 

w przyjaznym otoczeniu oraz rozbudowy nowych funkcji bibliotecznych. Właściwą ochronę 

zbiorów bibliotecznych zapewnia nowoczesny system Arfido, umożliwiający równocześnie 

ich kontrolę oraz usprawnienie procesu wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. 

Pracownicy Biblioteki dokonali ogromnego wysiłku, aby w krótkim okresie 2 wakacyjnych 

miesięcy przemieścić prawie półmilionowe zbiory, zorganizować je w nowym obiekcie 

i przygotować do udostępnienia przed rozpoczęciem roku akademickiego. Bardzo im za to 

dziękuję i mam nadzieję, że również dzięki zaangażowaniu tego zespołu nasza Uczelnia 

uzyskała nowoczesną Bibliotekę, która wraz z zapleczem konferencyjnym ma szansę stać się 



miejscem, w oparciu o które Uniwersytet Medyczny w Poznaniu realizować będzie szeroki 

zakres kształcenia przed i podyplomowego.  

Słowa podziękowania kieruję pod adresem przybyłych na uroczystość Ich Magnificencji 

rektorów i władz samorządowych, członków Senatu naszej Uczelni, dyrektorów poznańskich 

bibliotek akademickich, członków Rady Fundacji i Zarządu Poznańskiej Fundacji Bibliotek 

Naukowych oraz wszystkich gości, których obecność uświetniła ceremonię otwarcia nowej 

Biblioteki Uniwersytetu Medycznego. 

 

Bardzo proszę o dokonanie uroczystego otwarcia Biblioteki, poprzez symboliczne przecięcie 

wstęgi, Jego Magnificencję Rektora, prof. dr hab. Jacka Wysockiego, przedstawiciela władz  

samorządowych, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Panią Krystynę Poślednią,  

oraz Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Pana Magistra Bogdana Poniedziałka. 

 


