
Miasteczko 
Uniwersyteckie cz. IV

Biblioteka
Gmach Biblioteki Międzyuczelnianej, ob.  

Biblioteki Głównej UMCS, powstał wg projek-
tu lubelskiego architekta, Tadeusza Witkowk-
siego, w latach 1963-1967.

Budynek przy ul. Radziszewskiego 11 został 
zaprojketowany w przemyślany sposób, zarów-
no jesli chodzi o układ funkcjonalny wnętrz, jak 
i kompozycję architektury. Zwarta bryła gmachu 
zamyka od północy główne wnętrze urbanistycz-
ne Miasteczka Uniwersyteckiego – Plac Marii 
Curie-Skłodowskiej.

Parter frontowego skrzydła budynku jest od 
strony placu całkowicie przeszklony. Dolne kon-
dygnacje gmachu wsparte są na masywnych 
okrągłych słupach, stanowiących konstrukcję 
budynku, co umożliwiło pelne przeszklenie ścian. 
Główne wejście zaakcentowano przedsionkiem 
z „wywiniętym” ku górze żelbetowym daszkiem 
wspartym na bocznych ściankach. Podobne spo-
soby akcentowania wejsć od budynków były bar-
dzo popularne w architekturze modernistycznej. 
W Lublinie w l. 60-tych XX w. kilkakrotnie stoso-
wano podobne przekrycia wejść do budynków, 
np. Chatki Żaka oraz Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Lubelskiej (wówczas Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej), przy ul. Nadbystrzyckiej.

Wyższe pięć kondygnacji gmachu, ponad 
pierwszym piętrem, nadwieszone ponad dolny-
mi, stanowi jednolitą, monumentalną bryłę o su-
rowej fakturze elewacji, artykułowanych rytmem 
rozmieszczonych na przemian w sąsiadujących 
kondygnacjach wąskich pionowych okienek, 
ograniczających doplyw światła do magazynów 
zbiorów bibliotecznych. OP
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Pod koniec XX wieku dobudowano do Biblioteki 
nowe skrzydło od strony zachodniej, jednak dobudowa 
ta, głównie ze względu na małą skalę, nie spowodowa-
ła zbyt dużych zmian w odbiorze masywnej i jednolitej 
bryły budynku, zwłaszcza w widoku od Placu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, którego północną pierzeję stanowi 
budynek Biblioteki. 

Od strony północnej, prostopadle do skrzydla fron-
towego, przylega niższe, dwukondygnacyjne skrzydło  
z czytelniami.

Zachował się w znacznej części wystrój wnętrz bu-
dynku, w tym malowidła i mozaiki, a także wachlarzo-
we schody w hallu, prowadzące do czytelni na pierw-
szym piętrze.

U GÓRY: BIBLIOTEKA MIęDZYUCZELNIANA,  
UL. RADZISZEWSKIEGO 11, 1961 (PROJEKT), 
1963-1967, ARCh. TADEUSZ WITKOWSKI,
fOT. Z POCZTÓWKI WYD. RUCh, KONIEC LAT  
60-TYCh XX W.

PO PRAWEJ: BIBLIOTEKA MIęDZYUCZELNIANA, 
WIDOK fASADY, RZUT I PRZEKRÓJ.
ZA: Z. KOWALSKI, Miasteczko akadeMickie  
w LubLinie, LUBLIN 1972.


