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STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano biblioteki w szerokim kontekście społecznym i kulturotwórczym. Określono zadania 

i funkcje instytucji bibliotecznych, nieograniczające się wyłącznie do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Zwró-

cono uwagę na mediacyjny charakter bibliotek, a także na ich rolę w pośredniczeniu w procesach komunikacji społecznej. Pod-

kreślono, że instytucje biblioteczne mogą łączyć ofertę wielu innych ośrodków kultury, w wyniku czego pełnią nierzadko funkcje 

zbliżone do galerii sztuki, muzeów czy sal koncertowych. Przede wszystkim jednak zauważono, iż biblioteki to miejsca spotkań 

lokalnej społeczności i przestrzenie, gdzie można odpocząć, produktywnie spędzając czas. Dlatego właśnie przywołano koncepcję

trzeciego miejsca, którą realizować mogą również biblioteki działające przy ośrodkach medycznych i ośrodkach kształcenia kadr 

medycznych, zwłaszcza że – jak oceniają bibliotekarze – studenci kierunków medycznych znacznie więcej czasu spędzają w kam-

pusie (a zatem i w bibliotekach, będących centrami uczenia się) niż w domu. Celem artykułu było zaprezentowanie rozwiązań stoso-

wanych przez wybrane biblioteki medyczne na świecie. Na podstawie analizy literatury omówiono niektóre interesujące projekty.

SUMMARY: The article features libraries from a wide social and culture-forming perspective. The tasks and functions of libraries 

going beyond collecting, processing and disclosing information were established. Attention was drawn to the mediation na-

ture of libraries, and to their role of an intermediary in social communication processes. The article puts emphasis on the fact 

that libraries can combine the offer of many other cultural centers, thus oftentimes they have functions similar to those of art 

galleries, museums or concert halls. The main conclusion, however, was that libraries are meeting places for local communities 

and a space where one can relax while doing something productive. That is why the concept of a third place was referred to. 

It can be implemented also by libraries functioning at centers for medical studies and centers for professional development 

of medical personnel, especially considering the fact that – according to librarians – medical students spend much more time on 

campus (and hence also in libraries, which are learning centers) than at home. The article attempted to present the solutions 

applied by selected medical libraries in the world. Some interesting projects were discussed based on analysis of the literature. 

KEYWORDS: academic libraries, scientific libraries, medical libraries, third place. 

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. 

Ze względu na funkcje pełnione przez biblioteki, a także spo-

łeczne aspekty ich działalności coraz częściej wspomina się 

o możliwości odgrywania przez nie roli „trzeciego miejsca”. 

Termin – jak pisze Jarosław Jędrych – jest powszechnie zna-

ny w środowisku bibliotekarskim, a w realizacji tej koncep-

cji dostrzeżono możliwość utrzymania popularności biblio-

tek i odzyskania „odpływających czytelników” [1]. 

Koncepcję trzeciego miejsca stworzył amerykański socjo-

log Ray Oldenburg, który w swojej pracy The Great Good 

Place opisuje to pojęcie następująco: „Trzecie miejsce to 

miejsce odpoczynku – nie tylko od pracy, lecz także od wy-

konywanych na co dzień rutynowych czynności. Jest neu-

tralną przestrzenią, w której spędzamy wolny czas, spoty-

kamy przyjaciół, odpoczywamy po pracy zawodowej, pra-

cach domowych, nabieramy oddechu przy filiżance kawy 

(herbaty), obserwujemy i pokazujemy się innym. Trzecie 

miejsca wzmacniają w nas poczucie przynależności do oto-

czenia oraz więzi z innymi – znanymi lub potencjalnie bliski-

mi nam osobami. Są to miejsca, w których tętni życie lokal-

nej społeczności, gdzie rodzą się nowe pomysły, utrwalają 

się lub ewoluują ważne w danym środowisku wartości” [2]. 

Terminu tego używa się więc w odniesieniu do miejsc spo-

tkań, w których „odbywają się procesy socjalizacji – nie tyl-

ko takich tradycyjnie łączonych z rozrywką, ale także wie-
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dzą” [3]. Co istotne, w myśl ogólnej definicji terminu, dom 

(pierwsze miejsce) ani praca (drugie miejsce) nie mogą od-

grywać roli trzeciego miejsca, ponieważ „trzecie miejsca to 

różnorodne miejsca publiczne, gdzie regularnie, dobrowol-

nie, nieformalnie i przewidywalnie goszczą grupy jednostek, 

pozostając poza sferami pracy i domu” [1]. 

Głoszona przez Oldenburga idea pokazuje, że człowiek ma 

potrzebę przebywania w przestrzeni nieformalnej, gdzie 

będzie czuł się swobodnie i komfortowo. To strefa, w której 

zachodzą interakcje społeczne, budują się więzi, wzrasta po-

czucie przynależności i akceptacji. Chociaż wśród przykła-

dów trzecich miejsc Oldenburg nie wymienił bibliotek, oka-

zuje się, że nowoczesne instytucje biblioteczne są predesty-

nowane i w pełni przygotowane, by taką funkcję pełnić [4]. 

Obecnie biblioteki podejmują liczne działania mające na ce-

lu tworzenie przestrzeni przyjaznej czytelnikowi. Niewąt-

pliwie w centrum zainteresowania instytucji bibliotecznych 

znajduje się użytkownik. W wielu publikacjach na temat roz-

woju bibliotek podkreśla się, że „książka jest nadal ważna, 

ale nie najważniejsza. Najistotniejszy jest człowiek, a książ-

ka i usługi biblioteczne są jedynie narzędziami służącymi je-

go rozwojowi” [5]. Ofertę bibliotek opracowuje się zatem 

w taki sposób, by trafiała do szerokiego grona odbiorców, 

a strategie rozwoju i promocji uwzględniają preferencje róż-

nych grup użytkowników. Jak zauważa Jacek Wojciechow-

ski, na przestrzeni lat doszło w bibliotekach do zmiany pa-

radygmatu, w wyniku czego skoncentrowano uwagę na 

kontakcie z czytelnikiem, jego potrzebach i zainteresowa-

niach: „Nowy kształt bibliotecznego pośrednictwa w komu-

nikacji publicznej, odmienna hierarchizacja składników waż-

nych oraz inne rozłożenie akcentów – wymuszone przez no-

wą konfigurację tej komunikacji oraz zwielokrotnioną ska-

lę zasięgu – wszystko to musiało spowodować zmiany w sa-

mej koncepcji oraz filozofii bibliotekarstwa. (…) Tradycyjnie 

paradygmat biblioteczny konkretyzował się przede wszyst-

kim jako powinność gromadzenia i przechowywania zaso-

bów, a więc tworzenia własnej kolekcji (z czasem incyden-

talnie dopełnianej zewnętrznie, w międzybibliotecznej kon-

figuracji) oraz jej udostępniania. (…) To już przeszłość. Gro-

madzenie, utylizacja i przechowywanie komunikatów na-

dal wchodzą w skład bibliotecznego paradygmatu, ale od 

dłuższego czasu to użytkownik, a nie kolekcja, jest dla biblio-

teki najważniejszy. Dominuje mianowicie nastawienie na 

publiczność i na mediacyjny dialog z tą publicznością. W na-

stępstwie głównym przejawem powinności jest już nie tyl-

ko udostępnianie zasobów, lecz rozpowszechnianie treści 

(to nie to samo), szczególnie informacyjnych, oraz organi-

zowanie dostępu do komunikatów i treści. No i to jest wła-

śnie nowa formuła bibliotecznej mediacji. Podporządkowa-

na finalnie intencji pożytku publiczności, poddanej proce-

som bibliotecznego pośrednictwa” [6]. 

Biblioteka, również naukowa, to obecnie coraz częściej lo-

kalne centrum wiedzy, informacji i kultury, co z pewnością 

zachęca do korzystania z jej oferty. Celem jest włączenie 

usług instytucji w codzienne życie ludzi, tak by stała się ona 

odwiedzanym systematycznie trzecim miejscem. Jednak 

by przygotować odpowiednią ofertę dla społeczności, trze-

ba najpierw rozpoznać jej potrzeby informacyjne. Dlatego 

tak istotna staje się relacja instytucji bibliotecznej z obsługi-

waną społecznością. W przypadku bibliotek publicznych bę-

dzie to społeczność lokalna, a w przypadku bibliotek facho-

wych – środowisko specjalistów, np. przedstawicieli zawo-

dów medycznych i studentów korzystających z usług biblio-

teki medycznej. 

Biblioteka publiczna powinna być mocno osadzona w śro-

dowisku, w którym działa. Dzięki temu możliwa jest socja-

lizacja, tworzenie prawdziwych więzi i budowanie wspólno-

ty między czytelnikami. Działalność instytucji bibliotecznych 

sprzyja także pogłębianiu poczucia tożsamości zawodowej 

użytkowników oraz promowaniu kultury i etosu zawodu. 

Wśród wielu korzyści płynących z budowania relacji w naj-

bliższym otoczeniu biblioteki wymienia się też możliwość 

współpracy z innymi instytucjami, o czym pisze Jolanta So-

bielga: „Wspólną cechą tego typu zachowań jest budowanie 

partnerskich relacji. (…) Skuteczni menadżerowie koncen-

trują uwagę na relacjach biblioteki z innymi organizacjami 

funkcjonującymi w środowisku lokalnym, m.in. poprzez uka-

zywanie partnerom korzyści, jakie mają lub mogą mieć ze 

współpracy z biblioteką. Jeśli biblioteka świadczy usługi miej-

scowym studentom, to korzyści czerpie np. szkoła prywatna 

czy uniwersytet, który ma tu swoją filię. W przypadku, gdy 

biblioteka przyjmuje studentów na praktyki zawodowe, 

jest podobnie. Biblioteka udostępniająca książki w szpitalu, 

świadcząc usługi swoim klientom, świadczy przecież także 

korzyści szpitalowi. Zgodnie z tą logiką lista beneficjentów 

biblioteki jest w każdym środowisku pokaźna. (…) Asertyw-

na biblioteka oczekuje ekwiwalentnej wymiany. W zamian 

za szeroko pojęte wspieranie jej poczynań ma prawo, w gra-

nicach swych statutowych obowiązków, do rozwijania bar-

dziej ekwiwalentnych form współpracy kosztem innych” [7]. 

Przedstawione zagadnienia wiążą się z zabiegami marketin-

gowymi stosowanymi przez biblioteki. Do działań marketin-

gowych zaliczana jest promocja, a więc „informowanie o pro-

dukcie organizacji, o wszelkich podejmowanych działaniach 

po to, aby uzyskały aprobatę społeczną oraz jeśli to możliwe, 

zaangażowanie w działania i pomoc ze strony społeczeń-

stwa” [8]. Promocja opiera się m.in. na reklamie i PR, a za-
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tem przede wszystkim na komunikowaniu się z otoczeniem 

społecznym. 

Tworzenie wizerunku biblioteki jako przestrzeni przyjaznej 

i otwartej, w której czytelnik może rozwijać swoje zaintere-

sowania, poszerzać wiedzę, zrelaksować się bądź spotkać 

z innymi użytkownikami, jest niezwykle istotne w kontekście 

koncepcji trzeciego miejsca. Zaprezentowanie usług biblio-

tecznych w atrakcyjny, innowacyjny, ciekawy sposób spra-

wia, że biblioteka nie kojarzy się już tylko z gromadzeniem, 

przechowywaniem i wypożyczaniem książek. Nowoczesne 

biblioteki akademickie są przekształcane w centra wiedzy 

i nauki, integrowane z miejscami odpoczynku, takimi jak ka-

wiarnie czy strefy relaksu. 

Aby zasygnalizować nowe funkcje tak przeorganizowanej 

biblioteki, wykorzystuje się marketing internetowy, które-

go podstawowym narzędziem w przypadku bibliotek jest, 

poza mediami społecznościowymi, strona internetowa pla-

cówki. To pierwsze ogniwo łączące instytucję z potencjal-

nym użytkownikiem, a także skarbnica wiedzy o bibliotece, 

jej usługach i zasobach [9]. Dlatego też należy zadbać, by 

strona WWW była „zachęcająca, przyjazna, przejrzysta i es-

tetyczna (…), szybko udostępniająca dane, informująca 

o wydarzeniach, nowościach i ofertach imprez kultural-

nych” [10]. Jednak oprócz informacji i reklam zamieszcza-

nych w sieci instytucje biblioteczne, a zwłaszcza biblioteki 

publiczne, podejmują wiele innych – kluczowych dla wize-

runku – działań promocyjnych. Są to przykładowo: orga-

nizowanie wystaw; organizowanie warsztatów dla biblio-

tekarzy; organizowanie warsztatów i lekcji bibliotecznych 

dla czytelników; realizowanie spotkań autorskich; dostar-

czanie książek do domu ludziom starszym i chorym; prze-

prowadzanie konkursów plastycznych, pisarskich itp.; or-

ganizowanie kiermaszów książek; współpraca z lokalnymi 

władzami w celu organizacji konkursów i festynów [8]. 

Wbrew pozorom wiele z powyższych działań mogą realizo-

wać biblioteki uczelniane, które rozszerzają pole działania 

i coraz częściej współpracują z lokalną społecznością, nie 

ograniczając się do współpracy ze środowiskiem nauko-

wym. Pamiętać też należy, że biblioteki jako niekomercyjne 

organizacje kulturalno-naukowe przez działania marketin-

gowe promują nie tylko samą instytucję, ale przede wszyst-

kim czytelnictwo. Biblioteki komunikujące się ze społeczeń-

stwem wspierają szeroko rozumianą edukację i przyczynia-

ją się do kształtowania nawyków czytelniczych. Coraz wię-

cej szkół wyższych dostrzega także, że atrakcyjna oferta bi-

blioteki akademickiej skierowana do młodych ludzi, np. li-

cealistów, może pomóc w nawiązaniu nici porozumienia 

i w przyszłości skutkować podjęciem studiów na danej uczel-

ni. Stąd w ofertach bibliotek akademickich pojawiają się co-

raz częściej zajęcia dla młodzieży licealnej. 

Na pełny wizerunek instytucji bibliotecznej jako trzeciego 

miejsca składa się wiele elementów. Zaznaczyć trzeba jed-

nak, że to, jak czytelnicy postrzegają bibliotekę, zależy w du-

żej mierze od jej personelu. Bibliotekarz jest poniekąd wizy-

tówką instytucji. Wykonywana przez niego praca wpływa 

znacząco na kształtowanie opinii użytkowników o placów-

ce. Dlatego też ważne jest, by inwestować w kadrę biblio-

teczną, przykładowo przez szkolenia, kursy czy warsztaty. 

W dobie rozwoju technologicznego, cyfryzacji i digitalizacji 

szczególną rolę odgrywają kompetencje związane z obsługą 

i umiejętnym wykorzystaniem technologii, oprogramowa-

nia i urządzeń znajdujących się w instytucjach bibliotecznych, 

a zwłaszcza w nowoczesnych bibliotekach uczelnianych. Bi-

bliotekarz powinien swobodnie poruszać się w przestrzeni 

multimedialnej oraz w pełni wykorzystywać możliwości no-

wych technologii. Ponadto pracownik biblioteki pełni funk-

cję mediatora, pośrednika w procesie zdobywania informa-

cji. Niezbędne jest więc odpowiednie przygotowanie perso-

nelu: „Mediator (często zespół mediacyjny) musi dyspono-

wać pogłębioną wiedzą przedmiotową, merytoryczną, żeby 

kompetentnie i po partnersku współpracować z użytkowni-

kiem na płaszczyźnie problemowej. Równolegle zaś koniecz-

na jest doskonała znajomość zasad komunikowania się, 

struktur publicznej transmisji treści informacyjnych i nieinfor-

macyjnych, a także procesów i procedur bibliotecznych” [6]. 

Kompetencje informacyjne personelu bibliotecznego są wy-

jątkowo istotne w placówkach akademickich, a szczególnie 

w bibliotekach uczelni medycznych, które zapewniają do-

stęp do wiedzy wysokospecjalistycznej. Pamiętać trzeba 

również, że bibliotekarz reprezentuje instytucję w bezpo-

średnim kontakcie z klientem. Dobór odpowiednich osób na 

to stanowisko wydaje się zatem jednym z kluczowych ele-

mentów strategii marketingowych bibliotek. W tym kontek-

ście wspomina się coraz częściej o przemyślanym i spraw-

nym procesie rekrutacyjnym: „Wydaje się, że personel usłu-

gowy odgrywa ważną rolę we wszelkiego rodzaju organiza-

cjach usługowych. (…) Weryfikacja kadry wymaga profe-

sjonalnego podejścia. Tego zadania podjąć się mogą tylko 

ludzie właściwie przygotowani do rekrutacji kadr. Przypad-

kowe zatrudnienie niewłaściwej osoby może pociągnąć za 

sobą poważne konsekwencje (utrata stałych klientów, utra-

ta wiarygodności, pogorszenie jakości usług itp.). Jeśli dana 

zatrudniona osoba nie spełnia oczekiwań, należy podjąć 

właściwe kroki (zmiana stanowiska pracy, dodatkowe szko-

lenia itp.). Pracodawca ma prawo i obowiązek dokonywać 

rotacji, zmian i kontroli” [11]. 
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Bibliotekarze odgrywają ważną rolę w społeczeństwie, po-

nieważ swoją pracą przyczyniają się do jego rozwoju na wie-

lu poziomach. Obowiązkiem pracowników bibliotek jest 

aktywne uczestnictwo w podnoszeniu świadomości znacze-

nia informacji i wiedzy, a także zapewnienie swobodnego 

do nich dostępu – w celu poprawy jakości życia, wspierania 

rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego [12]. Za Emilią Lep-

kowską i Karoliną Popławską powiedzieć trzeba, że to wła-

śnie na bibliotekarzach spoczywa również „powinność pro-

pagowania zasad etycznego korzystania z dóbr nowych tech-

nologii oraz przeciwstawiania się wszelkim działaniom szko-

dliwym – rozpowszechnianiu treści wzywających do dyskry-

minacji czy kłamliwych” [12]. 

Wykwalifikowana kadra przyczynia się niewątpliwe nie tyl-

ko do świadczenia wysokiej jakości usług informacyjnych – 

uczestniczy też w kształtowaniu przestrzeni kulturalnej, edu-

kacyjnej, społecznej, naukowej itd. Jednak aby instytucja 

mogła pełnić funkcję trzeciego miejsca, należy zadbać tak-

że o jej przestrzeń fizyczną, w tym architektoniczną. Aran-

żacja i zagospodarowanie przestrzeni powinny przebiegać 

zgodnie z koncepcją, typem i ukierunkowaniem instytucji 

bibliotecznej. To oczywiste, że inaczej wyglądać będzie bi-

blioteka dziecięca, a inaczej – placówka nastawiona głównie 

na dorosłego czytelnika czy środowisko specjalistów w ja-

kiejś dziedzinie, np. medycynie i naukach o zdrowiu. Nie-

mniej warto wspomnieć o pewnych ogólnych, podstawo-

wych elementach organizacji przestrzeni bibliotecznych. 

Aranżując wnętrze biblioteki, trzeba uwzględnić przede 

wszystkim komfort użytkowników i bibliotekarzy. Podkre-

śla się tu dobór odpowiedniego oświetlenia, kolorystyki 

i umeblowania zapewniającego funkcjonalność pomiesz-

czeń [13]. Ze względu na fakt, że biblioteki naukowe coraz 

częściej przeobrażają się w centra wiedzy i nauki, poza czy-

telniami należy – w miarę możliwości – tworzyć przestrze-

nie, które byłyby dogodnym miejscem spotkań grupowych, 

wystaw, warsztatów czy szkoleń bibliotecznych (zob. il. 1–

8). W kontekście bibliotek uniwersyteckich wspomina się 

o konieczności powstawania pomieszczeń takich jak: sale 

konferencyjne, laboratoria komputerowe, pokoje semina-

ryjne, centra produkujące multimedia, kawiarenki i snack 

bary, ogólnie dostępne sale ćwiczeniowe, centra edukacyj-

ne, galerie artystyczne , audytoria, sale laboratoryjne [14].

 

Il. 1. Sala wystawowo-widowiskowa w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. 

Źródło: https://biblioteka-piaseczno.pl/ 
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Il. 2. Kawiarnia prasowa w Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu. 

Źródło: https://www.facebook.com/mbp.oswiecim/ 

 

Il. 3. Strefa „Baw się” w Bibliotece Publicznej w Krośnie Odrzańskim.  

Źródło: https://www.fotodomy.pl/mediateka-w-krosnie-odrzanskim/ 
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Il. 4. Strefa relaksu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Śmiglu.  

Źródło: https://www.facebook.com/centrumkulturywsmiglu/ 

 

Il. 5. Przestrzeń dla dzieci w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Drawsku Pomorskim.  

Źródło: https://biblioteka.kulturadrawsko.pl/ 
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Il. 6. Pracownia komputerowa w Sopotece.  

Źródło: https://www.propertydesign.pl/ 

 

Il. 7. Pracownia Craft Studio w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu.  

Źródło: http://www.klubykreatywnosci.org/oswiecim/ 
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Il. 8. Pracownia Prototypownia 1.0 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie.  

Źródło: http://www.klubykreatywnosci.org/legionowo/

Nowoczesne instytucje biblioteczne nie mogłyby istnieć bez 

odpowiedniego wyposażenia technicznego, które stanowi 

jeden z czynników kształtujących przestrzeń fizyczną biblio-

tek. Wśród koniecznych rozwiązań wymienia się: zastąpie-

nie monitorów CRT monitorami LCD, przejście na katalogi 

OPAC, wprowadzenie punktów do samodzielnego wypoży-

czania i zwracania książek, zabezpieczenia RFID, monitoring 

oraz upowszechnienie urządzeń mobilnych i sieci bezprze-

wodowych [15]. W przypadku bibliotek medycznych zauwa-

żalny jest trend przeobrażania przestrzeni magazynowych 

w strefy odpoczynku i swobodnej lektury, co można uzyskać 

dzięki digitalizacji zbiorów i wyeliminowaniu zasobów dru-

kowanych na rzecz baz elektronicznych. Ze względu na dy-

namiczny rozwój nowych technologii istotną cechą budyn-

ków bibliotecznych staje się również elastyczność, a więc 

możliwość szybkiego przekształcania wnętrz zgodnie z du-

chem zachodzących przemian. 

Szeroki wachlarz możliwości oferowanych przez biblioteki 

publiczne i naukowe jest efektem modernizacji instytucji bi-

bliotecznych, co – jak słusznie zauważa Grzegorz Gmiterek 

– staje się poniekąd konieczne: „Biblioteka to z natury rze-

czy miejsce aktywności i twórczości. Nowe media i poszcze-

gólne elementy Web 2.0 doskonale pomagają jej utrzymać 

ten status. Wprowadzenie technologicznych i organizacyj-

nych zmian wydaje się dzisiaj być koniecznym warunkiem 

jej rozwoju. (…) Oczywiście nie powinno się mówić o rewo-

lucji, ale raczej ewolucji w kierunku instytucji przystającej 

do dzisiejszej rzeczywistości informacyjnej. Warto też zwró-

cić uwagę na tradycyjną rolę biblioteki jako miejsca spotkań 

(centrum prelekcji naukowych, dyskusji, prezentacji cieka-

wych zjawisk dotyczących świata kultury i nauki itp.), która 

w odniesieniu do multimediów może być poszerzona o swo-

isty aspekt wirtualności i dodatkowe możliwości komunika-

cji z czytelnikiem (np. wirtualny świat Second Life, wideokon-

ferencje, komunikatory internetowe, serwisy typu wiki czy 

mikrobloging)” [16]. 

W związku z powyższym powstała też koncepcja Biblioteki 

2.0 (Library 2.0), w której oprócz wykorzystywania nowych 

mediów podkreśla się rolę użytkownika jako współtworzą-

cego instytucję. Definicji zjawiska jest wiele, każda kładzie 

nacisk na inny aspekt idei. Warto jednak – za autorem książki 

Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: bi-

blioteka 2.0 – pochylić się nad ujęciem przedstawionym 

przez Michaela Caseya, który w definicji zamieszczonej na 

łamach swojego blogu opisuje Library 2.0 w następujący 

sposób: „jest to zbiór pochodzących z różnych źródeł pomy-

słów i narzędzi, które mogą być zintegrowane z modelem 

działalności bibliotecznej zarówno w celu poprawy jakości 

już istniejących usług, ale także zaproponowania użytkow-

nikom nowych możliwości interaktywnej współpracy z bi-



  

 

Page | 11  

bliotekarzami. Jest to także ciągłe badanie użyteczności pro-

ponowanych rozwiązań, zastępowanie ich nowszymi, bar-

dziej zaawansowanymi usługami”. Istotna jest tutaj pro-

mocja aktywności użytkowników, dzięki czemu stają się oni 

współtwórcami zasobów, co w konsekwencji przekłada się 

na doskonalenie usług bibliotecznych. Partycypacja użyt-

kowników oznacza według Caseya uczestnictwo, zaanga-

żowanie klientów biblioteki w tworzenie i rozwijanie dzia-

łalności bibliotecznej (program działania, usługi) [16]. 

Niewątpliwie idea Biblioteki 2.0 wpisuje się również w mo-

del funkcjonowania trzeciego miejsca. Nowoczesna insty-

tucja biblioteczna to przestrzeń, w której czytelnik może się 

zrelaksować, odpocząć, zgłębiać wiedzę i rozwijać zaintere-

sowania, korzystając z multimediów. Jest to także miejsce 

dla użytkowników zaangażowanych, nawiązujących ze sobą 

relacje i dzielących się opiniami. Ponadto, co warto podkre-

ślić, nowoczesna biblioteka powinna uwzględniać prefe-

rencje różnych grup czytelników. Zmiany związane z rozwo-

jem technologii nie mogą zatem zupełnie eliminować książki 

papierowej [4], choć w przypadku specjalistycznych biblio-

tek naukowych najbardziej funkcjonalnym źródłem wiedzy 

wydają się łatwo przeszukiwalne elektroniczne bazy danych 

ze zdalnym dostępem. Wiele instytucji bibliotecznych nadal 

nastawionych jest na promowanie czytelnictwa i rozwijanie 

kultury czytelniczej. Dlatego też gromadzenie, przechowy-

wanie i wypożyczanie tradycyjnego księgozbioru to wciąż 

jeden z podstawowych celów bibliotek publicznych, o któ-

rym nie należy zapominać. Zdaje się więc, że najlepiej spraw-

dzi się model biblioteki hybrydowej, łączącej nowoczesne 

i tradycyjne środki przekazu, która będzie w stanie integro-

wać społeczność i wspierać jej rozwój kulturalno-społeczny. 

Koncepcja biblioteki jako trzeciego miejsca niewątpliwie zy-

skuje dużą popularność, i to nie tylko w ramach bibliotekar-

stwa publicznego. Analiza literatury fachowej pokazuje sze-

rokie wykorzystanie tej koncepcji na różnych polach. Bada-

nia dotyczące roli biblioteki jako trzeciego miejsca prowa-

dzone są w odniesieniu do bibliotek wiejskich [17], bibliotek 

szkolnych [18, 19] i adresujących swoje usługi do młodzieży 

[20], bibliotek akademickich [21], bibliotek fachowych – jak 

biblioteki prawnicze [22] czy medyczne [23, 24] – a także bi-

bliotek jako trzecich miejsc w sferze fizycznej i w przestrze-

ni wirtualnej [25]. Jak tłumaczą autorki jednego z artykułów 

poświęconych tej tematyce: „Tradycyjne trzecie miejsca za-

pewniają fizyczną przestrzeń kontaktu z ludźmi oraz do-

świadczenia społeczne poza domem i miejscem pracy/szko-

łą. Instytucje tak różne jak centra fitness, biblioteki i salony 

kosmetyczne są przykładami miejsc trzecich – miejsc, w któ-

rych ludzie gromadzą się i często rozmawiają o ważnych dla 

nich siebie sprawach. Biblioteki mają długą tradycję integro-

wania społeczności, co stawia je w czołówce tradycyjnych 

trzecich miejsc. W miarę tworzenia i ewolucji witryn inter-

netowych bibliotek poczucie zapewniane przez fizyczne 

trzecie miejsce będzie ustępować trzeciemu miejscu w In-

ternecie. Wiele na temat łączności i społeczności online moż-

na się nauczyć z koncepcji miejsc trzecich oraz ich znaczenia 

w prawdziwym życiu i w cyberprzestrzeni. Tradycje biblio-

tek jako fizycznych trzecich miejsc dostarczają prognoz, pro-

jekcji czy inspiracji związanych z dalszą dobrą obsługą biblio-

tek w formie online” [25]. 

Kolejną istotną kwestią podejmowaną na łamach czaso-

pism jest zamykanie bibliotek w czasie pandemii koronawi-

rusa, a w konsekwencji – utrata dostępu do trzeciego miej-

sca przez duże grupy osób, dla których obecność w tej prze-

strzeni i kontakt z drugim człowiekiem są warunkiem utrzy-

mania zdrowia psychicznego i dobrej kondycji emocjonal-

nej [26, 27]. 

Biblioteki akademickie – w tym medyczne – również mogą 

rozwijać swoje funkcje, nie ograniczając się do zadań zwią-

zanych z dystrybuowaniem informacji. Zajmują wyjątkowe 

miejsce w systemie edukacji, ponieważ są miejscami uni-

wersalnym – nie są ani przestrzenią stricte edukacyjną, ani 

typową strefą odpoczynku. Można je wykorzystać zarówno 

do relaksu, jak i do pracy: indywidualnej, zespołowej czy se-

minaryjnej. Jednak relaks w przestrzeniach biblioteki nie jest 

relaksem typowo fizycznym, a nauka odbywa się wtedy, gdy 

studenci chcą się uczyć, nie zaś gdy nakazuje im to harmo-

nogram. Biblioteka służy również jako neutralne miejsce 

spotkań, przestrzeń otwarta dla wszystkich pracowników 

i studentów, niezależnie od ich potrzeb – pod warunkiem że 

respektują oni potrzeby i prawa innych. Istotną rolę odgry-

wa także atmosfera biblioteki, która może sprzyjać kontak-

tom społecznym lub je blokować. Dochodzi tu do integracji, 

łączności i współpracy. 

Jak piszą Dawn Littleton i Melissa Rethlefsen [24], jednym 

z aktualnych trendów w bibliotekach medycznych jest prze-

chowywanie starszych tomów czasopism poza głównym 

budynkiem, tak aby dostosować bibliotekę do nowej roli 

miejsca spotkań, kawiarni, przestrzeni do współpracy z do-

stępem do stanowisk komputerowych. Jest też jasne, że nie-

zależnie od kierunku, w którym zmierza biblioteka, posia-

danie fizycznej przestrzeni ma wpływ na studentów. W jed-

nym z ostatnich badań naukowcy odkryli, że studenci me-

dycyny z identycznymi programami nauczania i zasobami 

edukacyjnymi online mający dostęp zarówno do biblioteki 

fizycznej, jak i wirtualnej korzystali z zasobów bibliotecznych 

dziesięciokrotnie częściej niż studenci bez fizycznego dostę-

pu. Innymi słowy: pełna oferta biblioteki, uwzględniająca 

i tradycyjny dostęp fizyczny, i zbiory elektroniczne, znacząco 
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wpływa na zwiększenie wykorzystania zasobów. Nasuwa 

się więc wniosek, że mimo łatwego dostępu do informacji 

elektronicznych biblioteka jako miejsce jest nadal wysoko 

ceniona oraz intensywnie użytkowana. Czytelnicy chętnie 

gromadzą się w atrakcyjnych, centralnie położonych bu-

dynkach i przestrzeniach bibliotecznych, które dysponują 

nowoczesnym zapleczem technologicznym oraz są dosto-

sowane do potrzeb grup i pojedynczych osób. Oprócz ser-

wowania kawy biblioteki wspierają naukę w małych gru-

pach i szkolenia w większych zespołach, zapewniają też do-

brze skomputeryzowaną przestrzeń do interdyscyplinarnej 

współpracy. Równie istotne są gotowość do pomocy, indy-

widualne podejście do użytkownika i ciche miejsca do nauki 

w pełnym skupieniu. 

Dzięki digitalizacji i mniejszej ilości zasobów fizycznych po-

zostaje więcej miejsca dla ludzi, które można kreatywnie 

zagospodarować. W większości instytucji kształcących per-

sonel medyczny to właśnie biblioteka stanowi główną prze-

strzeń, gdzie studenci lub naukowcy mogą swobodnie po-

dążać za własnymi programami rozwoju, kierując się cieka-

wością i doniesieniami naukowymi. W przeciwieństwie do 

sali wykładowej, laboratorium czy sali egzaminacyjnej bi-

blioteka nie wymaga ukończenia programu nauczania ani 

stosowania się przez użytkownika do określonych procedur 

związanych z poszerzaniem wiedzy specjalistycznej. Co wię-

cej, pracownicy biblioteki aktywnie wspierają i pielęgnują 

rozwój studentów i badaczy w zakresie uczenia się i poszu-

kiwań, nie przejmując się tym, czy w przyszłości przyniesie 

to wymierne efekty [24]. Aktywności podejmowane w bi-

bliotece pozbawione są zatem presji, nie ma tu nacisku na 

osiąganie określonych skutków, co z kolei ułatwia relaks i na-

wiązywanie relacji społecznych, ale też proces samodziel-

nej nauki. 

Warto zwrócić uwagę, że na bibliotekę jako przestrzeń fi-

zyczną można patrzeć wieloaspektowo. Ciekawe doświad-

czenie opisują japońscy bibliotekarze z Tohoku University 

Medical Library. 11 III 2011 r. potężne trzęsienie ziemi o sile 

9 st. nawiedziło obszary północno-wschodniej Japonii, m.in. 

miasto Sendai, i spowodowało tsunami, które doprowadzi-

ło do bezprecedensowych katastrof w nadmorskich obsza-

rach regionu Tohoku (ok. 20 tys. zabitych i zaginionych). Pod-

czas trzęsienia w tamtejszej bibliotece medycznej, mieszczą-

cej się w trzypiętrowym budynku odpornym na wstrząsy, 

większość książek spadła z półek, ale regały pozostały stabil-

ne dzięki skutecznemu zamocowaniu. Stosy książek bloko-

wały wąskie przejścia między regałami. Na szczęście wszy-

scy pracownicy i użytkownicy biblioteki bezpiecznie ewa-

kuowali się na zewnątrz budynku. Już 14 III udało się otwo-

rzyć pierwsze piętro biblioteki. Wynikało to z faktu, że wcze-

śniej było ono wykorzystywane na strefę Learning Com-

mons, z otwartą przestrzenią do spotkań grupowych, i nie 

zostało zasypane przez stosy materiałów bibliotecznych. 

Dzięki temu studenci, personel i wykładowcy na wczesnym 

etapie katastrofy mieli zapewnione wygodne, funkcjonalne 

i bezpieczne miejsce. Historia ta pokazuje, że w strefach na-

rażonych na trzęsienia ziemi biblioteki, a zwłaszcza bibliote-

ki medyczne, powinny funkcjonować jako obiekty, które 

nie tylko sprzyjają gromadzeniu informacji, ale także sta-

nowią bezpieczne przestrzenie – oazy spokoju dla studen-

tów i personelu medycznego podczas kataklizmu [28]. 

W celu lepszego zobrazowania, jak mogą wyglądać otwar-

te przestrzenie bibliotek medycznych, pełniące poza typo-

wymi funkcjami informacyjnymi również funkcje społecz-

ne, poniżej zaprezentowano kilka przykładów. 

MOREHOUSE SCHOOL OF MEDICINE, ATLANTA 

Morehouse School of Medicine (MSM) to prywatna szkoła 

medyczna w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia, któ-

ra do 1981 r. funkcjonowała w ramach Morehouse College. 

Przed realizacją projektu reorganizacji przestrzeni biblio-

tecznej dużo miejsca zajmowały rzędy magazynowanych 

zasobów drukowanych. Dzięki digitalizacji usunięto wiele 

z nich, a uzyskaną przestrzeń zamieniono na powierzchnię 

użytkową. Stworzono nową, elastyczną, wielofunkcyjną 

przestrzeń dydaktyczną i archiwalną oraz zaplecze admini-

stracyjne. Obszar dla użytkowników składa się z całodobo-

wych sal do pracy zespołowej, sal konferencyjnych i niefor-

malnych miejsc do czytania w nasłonecznionym otoczeniu. 

Szczególnie interesujące są całodobowe gabinety i pokoje 

do pracy zespołowej, z których każdy może pomieścić mak-

symalnie sześciu studentów. W pokojach zapewniono do-

stęp do Internetu i wewnętrznej sieci MSM oraz interak-

tywnej tablicy, która zachęca do pracy grupowej. Remont 

biblioteki i modernizacja komputerów sprawiły, że placów-

ka na trwałe zyskała kluczową rolę jako centrum nauki i od-

poczynku studentów [29]. 

UNIVERSITY OF NICOSIA MEDICAL SCHOOL LIBRARY 

Na Cyprze w ostatnich dwóch dekadach rozwojem progra-

mów z zakresu nauk o życiu i zdrowiu kierował Uniwersytet 

w Nikozji, który rozpoczął pierwszy taki program w 2011 r. 

To największa w kraju szkoła medyczna, oferująca studia 

magisterskie i podyplomowe oraz szkołę doktorską. Uczą się 

tutaj studenci z 64 krajów. Stanowi to niewątpliwie duże 

wyzwanie dla biblioteki, która odpowiada za udostępnianie 

wartościowych zasobów edukacyjnych, ale również za bu-

dowanie wspierającego zespołu specjalistów oraz funkcjo-

nalnych i komfortowych przestrzeni. University of Nicosia 
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Medical School Library może się poszczycić interesującymi 

wnętrzami. Ponieważ studia medyczne pochłaniają wiele 

uwagi, a studenci spędzają na uczelni więcej czasu niż w do-

mu, biblioteka jest otwarta do północy. Nowy gmach biblio-

teczny otwarto w listopadzie 2018 r. (zob. il. 9-10) [30]. 

HIRSH HEALTH SCIENCES LIBRARY 

Hirsh Health Sciences Library (HHSL) jest podstawową bib-

lioteką Tufts Health Sciences Campus w Bostonie. Bibliote-

ka gromadzi zbiory z zakresu medycyny, stomatologii, ży-

wienia i weterynarii oraz zbiory pomocnicze z zakresu nauk 

podstawowych. Oprócz bogatej oferty czasopism i książek 

w wersji elektronicznej i drukowanej placówka oferuje sale 

lekcyjne i konferencyjne, pokoje do nauki indywidualnej 

i grupowej oraz kawiarnię dla wykładowców, studentów 

i pracowników. HHSL subskrybuje prawie 1000 czasopism 

drukowanych i 2000 czasopism elektronicznych. Świadczy 

usługi informacyjne – w zakresie zdrowia publicznego, edu-

kacji, medycyny i zarządzania – kilku instytucjom: Boston 

Health Sciences Campus, Jean Mayer USDA Human Nutri-

tion Research Center on Aging oraz Tufts Medical Center 

Hospitals. Oferta biblioteki obejmuje ponadto udostępnianie 

technologii komputerowych i komunikacyjnych, m.in. wy-

pożyczanie laptopów czy zarządzanie kursami online [31]. 

Połączenie księgarni, biblioteki i kawiarni pozwala na zaspo-

kajanie wielu potrzeb czytelników w jednej przestrzeni. Są 

to również potrzeby społeczne: kontaktu z drugą osobą, roz-

mowy, relaksu w niestresującym otoczeniu. 

BROWNLESS BIOMEDICAL LIBRARY, 

UNIVERSITY OF MELBOURNE 

Projekt Brownless Biomedical Library, biblioteki University 

of Melbourne, stworzony w 2010 r., zakładał gruntowny re-

mont w celu stworzenia 24-godzinnego centrum nauki dla 

studentów i kompleksowej obsługi wszystkich grup użyt-

kowników. Koncepcja obejmowała intensywną współpra-

cę architektów z różnymi grupami interesariuszy i uniwer-

sytetem przy projektowaniu i dostosowywaniu szerokiej ga-

my nowych przestrzeni do nauki. Dziś biblioteka wspiera pro-

ces uczenia się i nauczana poprzez usługi eksperckie, szko-

lenia, zasoby, uniwersytecki system zarządzania nauką i róż-

norodne technologie edukacyjne. Wykwalifikowani pracow-

nicy zapewniają konsultacje badawcze i szereg innych usług, 

tak aby pomóc użytkownikom w prowadzeniu badań i roz-

wijaniu umiejętności pisania prac naukowych. Doradzają 

pracownikom i studentom uniwersytetu w zakresie praw 

autorskich, realizowania strategii informacyjnych, zarządza-

nia informacjami i wiedzą, architektury informacji. Atrak-

cyjne i funkcjonalne wnętrza, przystosowane zarówno do 

nauki, jak i do relaksu, wzmacniają cały opisany proces [32].

 

Il. 9. Biblioteka Morehouse School of Medicine, Atlanta  

Źródło: https://www.architectmagazine.com/ 
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Il. 10. Biblioteka Morehouse School of Medicine, Atlanta  

Źródło: https://www.architectmagazine.com/ 

 

Il. 11. University of Nicosia Medical School Library. 

Źródło: https://www.med.unic.ac.cy/ 
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Il. 12. University of Nicosia Medical School Library. 

Źródło: https://knews.kathimerini.com.cy/ 

 

Il. 13. Hirsh Health Sciences Library. 

Źródło: https://medicine.tufts.edu/ 
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Il. 14. Hirsh Health Sciences Library. 

Źródło: https://www.dimellashaffer.com/ 

 

Il. 15. Brownless Biomedical Library 

https://www.mcbridecharlesryan.com.au/ 

 

Il. 16. Brownless Biomedical Library 

https://www.mcbridecharlesryan.com.au/ 

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, 

ALUMNI MEDICAL LIBRARY 

Boston University School of Medicine – Alumni Medical Li-

brary obsługuje wydziały medycyny i zdrowia publicznego 

oraz szkołę stomatologiczną. Ponieważ istniejące przestrze-

nie nie były gruntownie odnawiane od czasu budowy w koń-

cówce lat 60., podjęto decyzję o renowacji. Zmieniła się kon-

cepcja placówki, którą zaprojektowano jako centrum zaso-

bów edukacyjnych. Zwrócono uwagę, że do użytkowników 

biblioteki należą zarówno studenci pierwszego roku medy-

które stosują różnorodne style uczenia się i programy na-

uczania. Na przykład studenci zwykle spędzają dużo czasu, 

pracując z bogatymi materiałami – to skoncentrowana na-

uka, przeważnie z pochyloną głową. Dlatego we współpra-

cy z radą dziekana stworzono ciche piętro do nauki. Projekt 

zakładał zaspokojenie rozmaitych potrzeb, otwarcie planu 

piętra i poprawę komunikację w całej bibliotece. Placówka 

oferuje różnorodne typy przestrzeni, w tym sale do nauki 

grupowej i izolowane akustycznie loże, a także wygodne 

kapsuły i pufy do długiej nauki lub drzemek. Wszystkie prze-

strzenie są dobrze zintegrowane z technologią, oświetle-

niem i wygodnymi meblami. Przestrzeń wystawowa na ar-

tefakty medyczne i rzadkie książki pozwala bibliotece zapre-

zentować własną historię. Betonowe ściany wokół scho-

dów łączących główne piętra biblioteki zostały rozebrane 

i zastąpione laminowanymi przeszkleniami, aby umożliwić 

przenikanie światła i widoczność, a zarazem izolację aku-

styczną. Naturalne drewno, miękkie podłogi, obfite natural-

ne światło i akcenty czerwieni tworzą uspokajającą, ale ży-

wą przestrzeń [33]. 

Podsumowując zagadnienie organizacji przestrzeni biblio-

tek, należy podkreślić, że ponieważ nauki medyczne są gru-

pą dyscyplin intensywnie się rozwijających, biblioteki me-

dyczne dla kadry naukowej i studentów są ważnymi ośrod-
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kami pogłębiania wiedzy i umiejętności. Ze względu na spe-

cyficzne, niepowtarzalne warunki, w których działa każda 

z uczelni medycznych, powinno się systematycznie dokony-

wać analizy funkcjonowania biblioteki oraz postrzegać ją 

nie tylko jako oddział uczelni zapewniający dostęp do zaso-

bów, lecz także jako trzecie miejsce, uczelniane centrum in-

formacji i wiedzy. Analiza powinna uwzględniać: (1) okre-

ślenie adekwatności usług bibliotecznych do potrzeb w śro-

dowisku naukowym i edukacyjnym (z podziałem na studen-

tów, doktorantów, personel medyczny, a nawet pacjentów, 

jeśli mają oni dostęp do oferty biblioteki); (2) ustalenie wzor-

ców korzystania z biblioteki przez poszczególne grupy użyt-

kowników (wzorce te mogą istotnie się różnić w zależności 

od grupy i w konsekwencji determinować sposób organiza-

cji usług); (3) poznanie nastawienia i opinii użytkowników 

na temat poszczególnych funkcji i usług, które oferuje bi-

blioteka; (4) identyfikację optymalnych metod wykorzysta-

nia przestrzeni fizycznych i zasobów biblioteki, tak by mogła 

ona spełniać jak najwięcej funkcji i oczekiwań społeczności 

akademickiej. 
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STRESZCZENIE: Współcześnie biblioteki muszą zwracać na promocję większą uwagę niż dawniej, gdy wystarczyły okazjonalne 

wystawy, spotkania z autorami i plakaty reklamujące nowości w księgozbiorze. Nieograniczony dostęp do informacji i dokumen-

tów sprawia, że książnicom coraz trudniej jest być atrakcyjnymi instytucjami. Biblioteki muszą przyciągać czytelników nie tylko 
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SUMMARY: Nowadays, the libraries have to pay more attention to promotion than in the past, when occasional exhibitions, 

meetings with authors and posters advertising new books in the collection were enough. Unlimited access to information 

and documents makes it increasingly difficult for libraries to be attractive institutions. The libraries need to attract readers 
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Dwudziesty pierwszy wiek stawia przed każdą biblioteką 

nowe wyzwania, a równocześnie pomaga w sprostaniu im 

poprzez dostarczanie narzędzi informatycznych i komunika-

cyjnych czy nowoczesnych materiałów bibliotecznych oraz 

ułatwianie dostępu do wiedzy. Biblioteki muszą starać się 

o czytelników, jednak w miarę rozwoju technologii staranie 

to staje się coraz ciekawsze, a narzędzia – coraz doskonalsze. 

Seniorzy tak wspominają dawne biblioteki: „Starsza pani bi-

bliotekarka siedząca za biurkiem, drewniane półki z książ-

kami, drewniane katalogi kartkowe, unoszący się zapach 

papieru i druku, ekspozycje nowo zakupionych tytułów, spo-

tkania z autorami”. Tak funkcjonująca instytucja nie zachę-

cała młodych czytelników do częstych odwiedzin. Dorośli 

użytkownicy także przychodzili tylko na chwilę – zwracali 

książki, wybierali nowe tytuły i wychodzili. Niekiedy można 

było spotkać starsze osoby przesiadujące w czytelni, prze-

glądające prasę codzienną czy ilustrowane magazyny. A jak 

to wygląda teraz? „Biblioteka idzie z duchem czasu – nie po-

przestaje na tradycyjnych metodach, lecz chce docierać do 

odbiorców w nowy sposób, nowymi środkami” [1 s. 129]. 

Czy dzisiejsze książnice są w stanie wybić się na tle innych 

ośrodków kultury, edukacji i rozrywki? I czy biblioteki uni-

wersyteckie również muszą walczyć o użytkownika? 

POCZĄTKI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 

Głównym zadaniem bibliotek jest gromadzenie i udostęp-

nianie wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych. Pro-

mocja to działanie dodatkowe, choć można je uznać za rów-

nie ważne. Początkowo użytkownicy identyfikowali daną 

bibliotekę dzięki pieczątkom zamieszczanym w książkach 

i stopkom w korespondencji. Bibliotekarze, być może nie-

świadomie, kreowali w ten sposób wizerunek instytucji. Bu-

dynki, w których mieściły się biblioteki, miały odpowiednie 

oznakowanie – często nawet z daleka łatwo było ustalić 

charakter placówki. W miarę upływu lat w widocznych miej-

scach – już nie tylko w środku instytucji, lecz także na ze-

wnątrz – zaczęły się pojawiać plakaty promujące wydarze-

nia organizowane przez bibliotekę albo ciekawe tytuły tam 

dostępne. Biblioteka coraz bardziej świadomie wychodziła 

poza swoje mury i szukała nowych czytelników. 
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Za działania promocyjne można uznać również lekcje bi-

blioteczne odbywające się w bibliotekach szkolnych. Były to 

wprawdzie działania narzucone i traktowane jako obowią-

zek, jednak spełniały swoje założenia, pokazując wartość 

zbiorów oraz ucząc zasad korzystania z książek i bibliotek. 

Bardzo często był to jedyny kontakt dzieci z biblioteką – 

część uczniów nie wiedziała wcześniej, że oprócz biblioteki 

szkolnej istnieją też biblioteki publiczne. Dużo zależało wów-

czas od zaangażowania rodziców w kształtowanie świado-

mości czytelniczej dzieci. 

Niekiedy uczniowie mogli zapoznawać się z pracą biblioteki 

także dzięki kółkom zainteresowań – aktywnie uczestnicząc 

w życiu placówki, osiągali dojrzałość czytelniczą. W książ-

nicach organizowano konkursy (np. na najaktywniejszego 

czytelnika), urządzano wystawy tematyczne, pokazywano 

nowości. Nauczyciele języka polskiego zachęcali młodych 

ludzi do korzystania z biblioteki i nagradzali aktywnie wy-

pożyczających dobrymi ocenami. 

Wyższe uczelnie organizowały i nadal organizują dla wszyst-

kich studentów I roku szkolenia z zasad korzystania z za-

sobów biblioteki. Studenci zdobywają wiedzę na temat ob-

owiązujących regulaminów, rozmieszczenia poszczególnych 

oddziałów, sposobów zamawiania i wyszukiwania tytułów. 

Szkolenia są obowiązkowe, najczęściej realizowane online, 

zakończone testem złożonym z pytań wielokrotnego wybo-

ru. Tak więc sami bibliotekarze mają możliwość zaprezen-

towania jednostki od jak najlepszej strony i zachęcenia stu-

dentów do odwiedzin. 

Wrażenia wyniesione z biblioteki w dzieciństwie i okresie na-

stoletnim bardzo często rzutują na postrzeganie instytucji 

w życiu dorosłym – dlatego tak ważne są promocja i kreo-

wanie dobrego wizerunku wśród najmłodszych czytelni-

ków. Dorosłego odbiorcę, który wcześniej nie wyrobił na-

wyku czytelniczego albo został nauczony kupowania (a nie 

wypożyczania) książek i uzyskiwania informacji z innych źró-

deł niż biblioteki, może być zdecydowanie trudniej pozy-

skać. Biblioteki szkolne czy uczelniane, ze względu na cha-

rakter i udostępniane zasoby, wpływają na użytkowników 

inaczej niż biblioteki publiczne. 

Konieczność zdobycia określonej literatury i wiedzy powo-

duje, że czytelnicy kierują kroki do książnic. Biblioteki mu-

szą więc sprostać wyzwaniu, jakim jest utrzymanie użytkow-

nika na dłużej. Plakaty, wystawy, lekcje i szkolenia bibliotecz-

ne to typowe działania promocyjne podejmowane kilka lat 

temu. Oczywiście są one kontynuowane do dziś, ale obec-

na technologia daje też inne możliwości zaistnienia. 

Zanim jednak przejdziemy do nowych technologii, należy 

zwrócić uwagę na wygląd biblioteki – czy architektura może 

być reklamą? 

ARCHITEKTURA BIBLIOTEKI 

Wygląd placówki może stać się jej wizytówką. Im ciekawszy 

i bardziej funkcjonalny design, tym chętniej czytelnik będzie 

odwiedzał dane miejsce. Obecnie nie wystarczy już bogata 

oferta, instytucje muszą skupić się na formie jej prezentacji 

i sposobie udostępniania. Dawniej biblioteki miały mniejsze 

możliwości projektowania przestrzeni przyjaznej dla użyt-

kowników. Wypożyczalnie dla dzieci i dorosłych różniły się 

zwykle jedynie wysokością regałów, wystawami i obrazami 

czy plakatami. We współczesnych książnicach młodszy od-

biorca może zachwycić się barwami, fantazyjnymi pufami, 

krzesłami i stolikami. Starszego odbiorcę cieszą interesują-

ce obrazy lub możliwość odpoczynku na wygodnych i wi-

zualnie zachęcających kanapach. Matki z dziećmi korzystają 

ze specjalnie wyodrębnionych miejsc, a osoby niepełno-

sprawne – z udogodnień architektonicznych i technologicz-

nych. Regały z książkami nie zawsze mają tradycyjną kon-

strukcję i często współgrają z całym wystrojem. Biblioteka 

przestaje być „tylko” biblioteką i pełni funkcję ośrodka kul-

turalnego. Nierzadko dysponuje osobnymi salami, w któ-

rych odbywają się wystawy, warsztaty, przedstawienia tea-

tralne, seanse kinowe czy spotkania literackie. 

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-

nego (BG WUM) od 2012 r. mieści się w nowoczesnym Cen-

trum Biblioteczno-Informacyjnym. Proces przygotowań do 

przeprowadzki rozpoczął się w 2010 r. Dużym utrudnieniem 

było rozlokowanie zbiorów w trzech różnych miejscach. Pra-

ce obejmowały stworzenie nowej struktury organizacyjnej, 

wewnętrznych regulaminów i klasyfikacji zbiorów. Duża 

Wypożyczalnia z obsługą, nowoczesna Wypożyczalnia Sa-

moobsługowa i przestronna Czytelnia zachęciły użytkow-

ników do odwiedzin. W dawnej lokalizacji powierzchnia BG 

WUM wynosiła nieco ponad 1400 m2, nowa siedziba zaj-

muje 2630 m2. Czytelnia stała się wizytówką biblioteki, jest 

chętnie odwiedzana przez studentów i pracowników WUM, 

a także osoby spoza uczelni. Dawniej studenci mieli do dys-

pozycji ok. 100 miejsc w czytelniach i 18 stanowisk kompu-

terowych. Po przeprowadzce użytkownik może zająć jedno 

z 306 miejsc i skorzystać z jednego ze 104 komputerów, cze-

kają na niego również pokoje pracy indywidualnej i grupo-

wej. Bogaty księgozbiór w wolnym dostępie, medyczne ba-

zy danych, modele anatomiczne człowieka (szkielet, tułów, 

czaszka, oko) oraz mikroskopy znacząco ułatwiają zdoby-

wanie wiedzy i pisanie prac. Użytkownicy mogą też skorzy-

stać z systemu centralnego wydruku oraz kserokopiarek.
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Il. 1. Dawna siedziba Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Il. 2. Nowy budynek – Centrum Biblioteczno-Informacyjne

Na korytarzach wiszą zdjęcia dawnej siedziby – niewielu 

dzisiejszych studentów ją pamięta, jednak z pewnością jest 

to interesujący łącznik z historią BG WUM. Z pierwszego 

piętra, gdzie usytuowane są sale wykładowe, a także z Czy-

telni użytkownicy mogą podziwiać szklaną piramidę na da-

chu budynku. Biblioteka dostosowana jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (poszerzone wejścia, drzwi bezprogo-

we, obniżone lady, windy udźwiękowione, toalety). Wygląd 

budynku, w którym mieści się BG WUM, bez wątpienia za-

chęca do odwiedzin [2].
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Il. 3. Czytelnia w danym budynku BG WUM 

 

Il. 4. Czytelnia w nowym budynku BG WUM

Do momentu przeprowadzki Czytelnia kojarzyła się z miej-

scem cichej nauki, lecz w nowej siedzibie biblioteka udo-

wodniła studentom, że może to być również miejsce spo-

tkań i relaksu. Pokoje pracy grupowej sprzyjają dyskusjom 

(nie tylko naukowym), realizacji projektów i spotkaniom. 

Pufy, ulokowane w centralnych miejscach, pozwalają na 

wygodny odpoczynek oraz przyjemną lekturę literatury 

medycznej i beletrystyki udostępnianej w Czytelni, a nawet 

umożliwiają krótką drzemkę.
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Il. 5. Widok z 3. piętra na część Czytelni BG WUM i pufy 

 

Il. 6. Pokój pracy indywidualnej w czytelni BG WUM

Również Wypożyczalnia przeszła ogromną metamorfozę. 

W poprzednim budynku zajmowała niewielkie pomieszcze-

nie, do którego studenci ustawiali się w ogromnych kolej-

kach. Sąsiedztwo Zakładu Medycyny Sądowej nawet dla 

studentów medycyny było przykrym doświadczeniem. No-

wa Wypożyczalnia jest nie tylko rozległa i jasna, ale też po-

dzielona na dwie części: z obsługą oraz samoobsługową. 

Użytkownik sam wybiera sposób i okres wypożyczenia pod-

ręczników (Wypożyczalnia z obsługą udostępnia książki na 

dłuższe okresy, samoobsługowa jest krótkoterminowa).
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Il. 7. Wypożyczalnia samoobsługowa BG WUM

Wypożyczalnie zostały w pełni zautomatyzowane – za po-

średnictwem Internetu studenci mogą sprawdzić dostęp-

ność książek w katalogu online, zamówić potrzebną pozy-

cję, dokonać prolongaty, zajrzeć na swoje konto bibliotecz-

ne, otrzymać przypomnienie o upływie terminu zwrotu lub 

informacje o przetrzymaniach. 

Otwarcie Wypożyczalni Samoobsługowej społeczność aka-

demicka przyjęła z dużym entuzjazmem. Za pośrednictwem 

urządzenia selfcheck użytkownik samodzielnie wypożycza 

i zwraca książki. Zbiory udostępnione w wolnym dostępie 

sprawiają, że czytelnik nie musi czekać na realizację zamó-

wienia przez pracownika biblioteki. BG WUM może z po-

wodzeniem promować się jako książnica wykorzystująca 

nowoczesne technologie i zaspokajająca potrzeby współ-

czesnych użytkowników [3]. 

W pomieszczeniu, w którym mieści się Wypożyczalnia z ob-

sługą, znajduje się Informatorium, gdzie każdy zaintereso-

wany otrzyma odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące 

zasobów czy świadczonych przez bibliotekę usług.  

Na wykr. 1 widać, jakim zainteresowaniem cieszy się Infor-

matorium – w dawnej siedzibie nie było podobnego miej-

sca, jest to zatem innowacja, którą odebrano bardzo po-

zytywnie (drastyczny spadek w 2020 r. wynikał z pande-

mii SARS-CoV-2 i tymczasowego zamknięcia stanowiska). 

Z punktu widzenia promocji Informatorium to dość istotne 

miejsce – użytkownicy wiedzą, dokąd zwrócić się o pomoc, 

a uzyskanie szybkiej i rzetelnej informacji sprawia, że chęt-

niej wracają do biblioteki i dobrze się o niej wypowiadają. 

 

Wykr. 1. Liczba zapytań napływających do Informatorium 

w latach 2016–2020 

INTERNET – WRÓG CZY SPRZYMIERZENIEC? 

Wraz z rozwojem technologii i powszechnym dostępem do 

Internetu przed bibliotekami otworzyły się nowe możliwo-

ści. Standardem stała się strona WWW, dzięki której użyt-

kownicy mogą sprawdzić podstawowe informacje na te-

mat instytucji, zamówić książkę, dowiedzieć się o nadcho-

dzącym wydarzeniu czy skontaktować się z pracownikami. 

Strona internetowa nierzadko jest pierwszym kontaktem 
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użytkownika z instytucją, a materiały zamieszczone w sieci 

– zachętą do odwiedzin. Warto więc się starać, aby biblio-

teczne strony WWW nie odbiegały od standardów i były sys-

tematycznie uaktualniane. Biblioteki tworzą również blo-

gi, na których zamieszczają recenzje książek, wywiady z pi-

sarzami czy relacje z wydarzeń kulturalnych. 

BG WUM ma stronę internetową, powiązaną z uczelnią 

macierzystą i prowadzoną w językach polskim i angielskim. 

Kolorystyka witryny nawiązuje do logo biblioteki, całość jest 

intuicyjna i czytelna. Użytkownik nie ma problemów z po-

ruszaniem się po stronie. Oprócz podstawowych informacji 

o BG WUM (godziny otwarcia, struktura, organizacja, regu-

laminy) oraz dostępu do katalogu, baz danych i e-zasobów 

witryna zawiera zakładki „Najczęściej zadawane pytania” 

i „Zapytaj bibliotekarza”. Usługa „Zapytaj bibliotekarza” jest 

realizowana od 2014 r.; na wykr. 2 widać, iż w latach 2016–

2019 przez formularz napływało średnio ok. 80 zapytań 

rocznie. Rok 2020 był specyficzny – ze względu na pande-

mię SARS-CoV-2, okresowe zamknięcie biblioteki i naukę 

zdalną użytkownicy częściej korzystali z elektronicznych 

form kontaktu, stąd tak znaczny wzrost liczby zapytań. Naj-

częściej dotyczą one możliwości korzystania z biblioteki, for-

malności związanych z konkretnymi usługami, terminów 

zwrotów czy dostępności materiałów bibliotecznych. 

E-wystawy pozwalają wrócić do dawnych ekspozycji oraz 

zapoznać się z ciekawymi materiałami historycznymi z za-

kresu medycyny i nauk pokrewnych czy osobami zasłużony-

mi dla lecznictwa. W centralnej części strony zamieszczane 

są aktualności (dostępne także na fanpage’u BG WUM na 

Facebooku). Czytelnicy mogą również wziąć udział w kilku-

minutowym wirtualnym spacerze. W ciągu roku biblioteka 

zamieszcza ok. 60 ogłoszeń, które dotyczą głównie ofero-

wanych produktów i szkoleń, różnego typu akcji bibliotecz-

nych i zmian w funkcjonowaniu. 

Na wykr. 3, przedstawiającym liczbę odsłon strony WWW, 

można zauważyć stały poziom zainteresowania użytkow-

ników. Witryna jest systematycznie aktualizowana, pra-

cownicy biblioteki dokładają też starań, aby była funkcjo-

nalna i estetyczna. 

Na stronie internetowej użytkownik ma możliwość wglądu 

w najstarsze zbiory – Biblioteka Cyfrowa zawiera zdigitali-

zowane zasoby z zakresu medycyny i nauk pokrewnych po-

chodzące ze zbiorów BG WUM. Ważnym celem jest pro-

mowanie księgozbioru historycznego oraz wsparcie działal-

ności dydaktycznej i edukacyjnej uczelni – inicjatywę reali-

zuje zespół Oddziału Automatyzacji Zbiorów Bibliotecznych. 

 
1 Stan na dzień 12 IV 2021 r. 

Biblioteka udostępnia również treści naukowe i edukacyj-

ne w modelu open access. 

 

Wykr. 2. Wykorzystanie usługi „Zapytaj bibliotekarza” 

w latach 2016–2020 

 

Wykr. 3. Liczba odsłon strony internetowej BG WUM 

w latach 2016–2020 

Jak już wspomniano, BG WUM prowadzi też fanpage na 

Facebooku. Gdy został on założony – 30 IX 2013 r. – była to 

nowa forma promocji biblioteki i osoby prowadzące profil 

na bieżąco uczyły się działania w social mediach. Profil BG 

WUM polubiły dotąd 2472 osoby, a 2516 osób go obser-

wuje1. Jest to o tyle dobry wynik, że obie liczby nie spadają, 

lecz powoli rosną z każdym rokiem. W 2020 r. przeprowa-

dzono badanie wśród polskich uczelni medycznych i okazało 

się, że BG WUM plasuje się na 1. miejscu, jeśli chodzi o licz-

bę polubień [4]. Biblioteka zamieszcza ok. 10 postów mie-

sięcznie. Są to ogłoszenia powielone ze strony internetowej 

lub ciekawostki związane z literaturą czy medycyną. Za po-

średnictwem mediów społecznościowych pracownicy bi-

blioteki starają się komunikować z użytkownikiem i dostar-

czać mu treści przydatne, ale zarazem ciekawe. Zadaniem 

fanpage’a jest uzupełnianie treści publikowanych na stro-

nie WWW. 
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Internet to sprzymierzeniec biblioteki – za pomocą witryn 

instytucja szybko i efektywnie komunikuje się z użytkowni-

kami, powiadamiając o zmianach godzin otwarcia, wolnym 

dostępie do wybranych baz czy nowościach w księgozbio-

rze. W BG WUM zarówno Czytelnia, jak i Wypożyczalnie są 

skomputeryzowane. Użytkownicy mają do dyspozycji info-

kioski, przy użyciu których mogą składać zamówienia, re-

zerwować książki lub prolongować terminy wypożyczeń. 

Wypożyczalnia Samoobsługowa dzięki selfcheckowi daje 

możliwość samodzielnych wypożyczeń i zwrotów, a bezpłat-

ne Wi-Fi – na korzystanie z prywatnych urządzeń. 

BIBLIOWAWA 

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa/SWW) to 

program uruchomiony 18 XII 2017 r., mający spełnić ocze-

kiwania studentów poszczególnych warszawskich uczelni. 

Pomysłodawcą była Biblioteka Uniwersytecka w Warsza-

wie (BUW). Oprócz BG WUM do systemu należy sześć in-

nych bibliotek uczelnianych: Biblioteka Główna Akademii 

Wychowania Fizycznego, Biblioteka Główna Akademii Pe-

dagogiki Specjalnej, Biblioteka Główna Politechniki War-

szawskiej, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Tech-

nicznej, Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW). 

Zasadniczym celem programu jest zapewnienie użytkowni-

kom ww. bibliotek większego dostępu do zasobów z możli-

wością udostępniania literatury poza murami książnic, a nie 

tylko prezencyjnie. Korzystanie z usług bibliotek w ramach 

BiblioWawy jest opisane w regulaminach i zwykle bezpłat-

ne, jedynie BUW pobiera opłaty przy zapisie. Mimo krót-

kiego okresu funkcjonowania programu można zauważyć 

wzrastające zainteresowanie użytkowników. Z danych wy-

nika, iż z BiblioWawy w ciągu 2 lat skorzystało ponad 3 tys. 

użytkowników – i można się spodziewać, że w kolejnych la-

tach statystyki będą rosły [5].  

Czym program jest dla BG WUM? Z pewnością promocją 

wśród studentów innych warszawskich uczelni. Do 2017 r. 

osoby spoza WUM mogły korzystać ze zbiorów na miejscu 

lub wypożyczać tytuły za kaucją. SWW otworzył czytelnikom 

furtkę do zbiorów biblioteki – obecnie studenci uczelni par-

tycypujących w programie, którzy mają problem ze znalezie-

niem podręcznika w macierzystej bibliotece, wiedzą, że 

mogą udać się do BG WUM. Otwierając się na nowych użyt-

kowników, książnica nie tylko aktywnie uczestniczy w inno-

wacyjnych programach, ale również przedstawia się jako 

instytucja przyjazna i dostępna dla każdego. 

BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ 

Jedną z ciekawszych form promocji są wydarzenia kultural-

ne organizowane przez bibliotekę. Mogą to być cykliczne, 

sezonowe lub okazyjnie powtarzane spotkania – wszystko 

zależy od inwencji i możliwości pracowników. Najpowszech-

niejsze są spotkania z pisarzami, naukowcami i artystami, 

warsztaty tematyczne dla określonej grupy odbiorców, wy-

stawy, przedstawienia teatralne, seanse kinowe, dni otwar-

te czy lekcje biblioteczne. Co istotne, wydarzenia wcale nie 

muszą się odbywać w siedzibie biblioteki – mogą zostać zor-

ganizowane gdziekolwiek i wydawać się przypadkową ak-

cją. Mowa tu o flashmobie – sytuacji, gdy sztuczny tłum gro-

madzi się w ustalonym miejscu i wykonuje performance. 

BG WUM organizuje szereg szkoleń – oprócz podstawo-

wych, przeznaczonych dla studentów i doktorantów, pra-

cownicy prowadzą też warsztaty i seminaria dotyczące baz 

danych. Przysposobienie biblioteczne zostało wprowadzo-

ne w 1957 r. na wniosek dyrektora Samuela Klarreicha – 

Akademia Medyczna w Warszawie była jedną z pierwszych 

polskich uczelni szkolących studentów z podstaw informa-

cji naukowej i techniki bibliotecznej [6]. Zajęcia dydaktyczne 

oferowane w BG WUM ulegały istotnym zmianom, dziś or-

ganizowane są online lub stacjonarnie. Do podstawowej 

oferty należą: „Przysposobienie biblioteczne” – obowiązko-

we szkolenie online dla studentów I roku; „Library Training” 

– obowiązkowe szkolenie online w języku angielskim dla stu-

dentów I roku wydziału English Division; „Naukowa infor-

macja medyczna” i „Podstawy naukowej informacji me-

dycznej” – obowiązkowe szkolenia dla studentów wyzna-

czonych kierunków; „Naukowa informacja medyczna” i „Bi-

blioteczne bazy danych” – obowiązkowe szkolenia dla dok-

torantów w formie seminariów i ćwiczeń.

 NAZWA SZKOLENIA 2016 2017 2018 2019 2020 

1 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE 2048 2109 2279 1994 1878 

2 LIBRARY TRAINING 156 141 101 149 139 

3 
NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA 

PODSTAWY NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ 
197 163 220 198 187 

4 
NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA 

BIBLIOTECZNE BAZY DANYCH 
164 100 79 69 57 

Tab 1. Liczba studentów, którzy ukończyli szkolenia organizowane przez BG WUM w latach 2016–2020
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W tab. 1 widać, ilu studentów w poszczególnych latach za-

kończyło szkolenia z wynikiem pozytywnym. Nie wszyscy 

przystępowali do zaliczenia, ponieważ jednak jest ono ob-

owiązkowe, można założyć, iż wszyscy studenci kolejnych 

lat odbyli kurs i są zapoznani z zasadami obowiązującymi 

w bibliotece.  

Kolejnym sposobem na promocję i utrwalanie dobrego wi-

zerunku instytucji jest uczestnictwo pracowników BG WUM 

we wszelkiego rodzaju konferencjach poświęconych biblio-

tekom i warsztatach doskonalących. 

Ciekawym przykładem promocji wydaje się wydarzenie zor-

ganizowane przez BG WUM w 2019 r. podczas Nocy Mu-

zeów, przebiegające pod hasłem „Nie tylko książki”. Odwie-

dzający mogli obejrzeć prezentację przestrzennych anato-

micznych pomocy dydaktycznych (istniała możliwość roz-

łożenia i złożenia modeli), preparaty histologiczne i para-

zytologiczne pod mikroskopem, sprzęt i oprogramowanie 

dla czytelników z dysfunkcją narządu wzroku czy zdjęcia 

dawnej siedziby. Dodatkowo Czytelnia udostępniała książki 

w wolnym dostępie, tak więc każdy mógł przez chwilę po-

czuć się niczym prawdziwy student medycyny. Całości do-

pełniała ciekawa oprawa świetlna Centrum Biblioteczno-

Informacyjnego. Nocny spacer po BG WUM z pewnością 

był atrakcyjny zarówno dla osób, które wcześniej nie od-

wiedzały książnicy, jak i dla stałych bywalców. W godzinach 

od 18.00 do 0.30 bibliotekę odwiedziło 677 gości. Prze-

prowadzona akcja uzmysłowiła pracownikom, jak dużym 

zainteresowaniem cieszą się podobne wydarzenia, i zachę-

ciła do dalszych działań. 

Po sukcesie Nocy Muzeów postanowiono pójść tą ścieżką 

i otworzyć się na kolejną grupę odbiorców. W 2020 r. w cza-

sie akcji „Zima w mieście” książnica WUM wraz z Muzeum 

Historii Medycyny zorganizowała lekcje biblioteczne dla 

uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy oprowadzani byli 

po najciekawszych miejscach w Rektoracie (Sala Senatu), 

Centrum Dydaktycznym (aula, gdzie odbywają się m.in. 

inauguracje roku akademickiego) i Centrum Biblioteczno-

Informacyjnym (sala wykładowa, pomieszczenia biblioteki) 

[7]. Dzieci mogły zapoznać się z pracą w magazynie i syste-

mem wypożyczeń, a także sprawdzić, czy regały mogą jeź-

dzić. W Wypożyczalniach poznały katalog biblioteczny, na-

uczyły się wypożyczać za pomocą selfchecka i dowiedzia-

ły się, do czego służą bramki zabezpieczające wyjścia. Z ko-

lei w Czytelni zrozumiały, jak ważna podczas nauki jest ci-

sza, a w ramach pogadanki przyjrzały się modelom anato-

micznym. Pracownicy przygotowali quizy i krzyżówki oraz 

drobne upominki. W ramach akcji odbyły się cztery lekcje, 

w których wzięło udział 72 dzieci i 11 opiekunów. Ucznio-

wie wychodzili z biblioteki bogatsi o nowe doświadczenia 

związane z funkcjonowaniem instytucji, bibliotekarze zaś 

zdobyli dodatkową wiedzę o sposobach reklamowania 

książnicy wśród potencjalnych przyszłych studentów. 

POMYSŁOWOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ BIBLIOTEKI? 

Od bibliotekarza wymaga się umiejętności przyciągania czy-

telników, a więc pomysłowości, innowacyjności i zaanga-

żowania w promocję. Mimo że coraz częściej w strukturze 

bibliotek spotyka się dział promocji, w przygotowania do ak-

cji promocyjnych nadal angażują się wszyscy pracownicy. 

Sprzyja to integracji zespołu, a dobrze sprawdzającą się me-

todą pracy jest burza mózgów. Gdy porównać obecne moż-

liwości do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat, widać, jak wiele 

nowych pomysłów na promocję mają biblioteki. Głównym 

hamulcem są finanse – tutaj bibliotekarze niejednokrotnie 

muszą się wykazać większą pomysłowością niż przy samym 

kreowaniu strategii promocyjnej. 

Jednak „aby dobrze wypromować bibliotekę, sprawić, by 

była ona nowoczesną – potrzebny jest nie tyle bogaty port-

fel, co… dobry wzrok i słuch!” [1 s. 123]. To przede wszyst-

kim od obserwacji użytkowników biblioteki zależy, jaki ro-

dzaj promocji wybiorą pracownicy. Nie wystarczy wpaść 

na ciekawy pomysł, trzeba jeszcze dostosować go do po-

tencjalnego odbiorcy i sprawdzić, czy dana forma będzie 

cieszyła się zainteresowaniem. Można zatem powiedzieć, 

że liczy się nie tylko pomysłowość, ale też dobra obser-

wacja i znajomość użytkowników. Bibliotekarz XXI w. musi 

więc być „multifunkcjonalny”, tak jak jego biblioteka. 

Książnica uczelniana, ze względu na charakter i posiada-

ne zasoby, sama w sobie jest interesująca, mimo to BG 

WUM podejmuje kolejne działania mające przyciągnąć no-

wych użytkowników – a zarazem nie zapomina o stałych 

klientach. Strona internetowa biblioteki i fanpage na Face-

booku ułatwiają kontakt z oddalonymi od uczelni użytkow-

nikami, a jednocześnie stanowią wizytówkę nowoczesnej 

i dobrze zorganizowanej placówki. Akcje, w które angażu-

ją się pracownicy, także świadczą o innowacyjności i umie-

jętności podejmowania nowych wyzwań. „Zima w mieście” 

jest tu najlepszym przykładem, zwłaszcza ze względu na 

wiek uczestników – można stwierdzić, że im młodszy od-

biorca, tym bardziej wymagający. Noc Muzeów również 

okazała się inspirującym doświadczeniem i zachętą do dal-

szego działania. Organizowane eventy (wystawy, konferen-

cje, wykłady), konkursy dla czytelników, ogłoszenia w Inter-

necie, szkolenia na zamówienie czy artykuły o bibliotece 

– to wszystko znacząco promuje placówkę. Bez wątpienia 

warto obserwować, w jakim kierunku zmierzają działania 

promocyjne BG WUM. 

Plany na przyszłość? Dobrym pomysłem wydaje się zwięk-

szenie obecności biblioteki w mediach społecznościowych 

– być może BG WUM odnalazłaby się na Instagramie? 
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Ponadto imprezy okolicznościowe mogłyby stać się standar-

dem, a nie innowacją. Dążenie ku nowoczesności poprzez 

wprowadzenie nowych technologii z pewnością podwyższy-

łoby prestiż placówki. Czy uda się to osiągnąć? Czas pokaże. 

Już teraz jednak można stwierdzić, że dzięki promocji biblio-

teki mają szansę wybić się na tle innych ośrodków kultury, 

edukacji i rozrywki. 
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Początki prac digitalizacyjnych w Bibliotece Głównej War-

szawskiego Uniwersytetu Medycznego sięgają połowy 

2012 r., kiedy to w ramach reorganizacji struktury Biblio-

teki Głównej utworzono Oddział Automatyzacji Procesów 

Bibliotecznych. Wśród nakreślonych zadań znalazła się cy-

fryzacja wybranych kolekcji w celu ochrony zbiorów i upo-

wszechniania informacji o zasobach bibliotecznych [1].  

Pierwsze dwa lata przeznaczono na opracowanie procedur, 

zakup sprzętu i oprogramowania oraz przygotowywanie di-

gitalizatów. Na przełomie września i października 2015 r. 

sfinalizowany został zakup systemu do tworzenia bibliotek 

cyfrowych opracowanego przez Poznańskie Centrum Super-

komputerowo-Sieciowe – dLibra w wersji 5.8, ze schema-

tem metadanych PLMET – i rozpoczęto publikowanie obiek-

tów na platformie cyfrowej. W marcu 2016 r. pod adresem 

http://dlibra.wum.edu.pl wystartowała Biblioteka Cyfrowa 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (BC WUM). Od 

stycznia 2017 r. jest ona widoczna z poziomu portalu Fede-

racji Bibliotek Cyfrowych i współtworzy serwis udostęp-

niający informacje o zasobach polskich bibliotek cyfrowych 

i repozytoriów. 

Ze statystyk platformy wynika, że od 2016 r. zarejestro-

wano 86 473 aktywnych użytkowników, których liczba od 

trzech lat systematycznie wzrasta. Na koniec grudnia 2020 r. 

w BC WUM dostępnych było 2389 obiektów, przypisanych 

do poszczególnych kolekcji według kryterium merytorycz-

nego (dziedzina medycyny) lub formalnego (rodzaj doku-

mentu). Do prezentacji cyfryzatów wykorzystywane są vie-

wery systemu dLibra – dla dokumentów w formacie PDF 

z możliwością przeglądania i lokalnego zapisywania plików 

oraz dla plików graficznych w formie galerii HTML z moż-

liwością przeglądania. Kryteria doboru obiektów do digita-

lizacji to: unikatowość, wartość, przynależność do dome-

ny publicznej, ograniczona dostępność związana ze stanem 

zachowania obiektu. 

Praca z obiektami w bibliotece cyfrowej to nie tylko digita-

lizacja rozumiana jako proces i przestrzeganie przyjętych 

procedur. To również miły obowiązek obcowania z dzieła-

mi w jak najszerszym kontekście, obejmującym treść i spo-

sób wydania, a także biografie twórców i specyfikę czasów, 

w których owe dzieła powstały. Tak właśnie przedstawiono 

w niniejszej pracy wybrane obiekty z BC WUM.
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Il. 1. Strona startowa Biblioteki Cyfrowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pierwszą kolekcją przygotowaną w ramach realizacji zadań 

BC WUM była kolekcja anatomiczna. Główny zrąb zbioru 

stanowią dzieła z XIX i początku XX w. Wśród zdigitalizowa-

nych pozycji znajduje się 4-tomowa Anatomia opisowa cia-

ła ludzkiego Ludwika Maurycego Hirszfelda, wydana w War-

szawie w latach 1861–1869 [2-5]. 

Anatomia opisowa ciała ludzkiego skreślona została ręką 

jednego z najwybitniejszych XIX-wiecznych polskich anato-

mów, którego życiorys nie ustępuje niezwykłością dziełom. 

W wieku 20 lat Hirszfeld, zdeterminowany, by zdobyć wy-

kształcenie medyczne, wyruszył z Warszawy do Paryża – 

boso, bez paszportu i stosownych świadectw. Po drodze 

utrzymywał się z gry na skrzypcach. Przygodę z medycyną 

rozpoczął od posady pomocnika posługacza w paryskim 

prosektorium École pratique de médicine u prof. Bourge-

ry’ego [6 s. 226]. Zamiłowanie do anatomii i talent prepara-

torski – Hirszfeld był synem rzeźnika – zostały szybko zau-

ważone. „Pewnego dnia zabrakło Profesorowi w czasie wy-

kładu kilku preparatów: wtedy Ludwik pobiegł do piwnicy 

i wyciągnął stamtąd swoje okazy. Przyniósł je na salę wy-

kładową: profesor obejrzawszy je krzyknął na studentów – 

A genoux, messieurs! (Na kolana, panowie). Preparaty były 

lepsze od jego własnych” [7 s. 202]. Po 25 latach ciężkiej pra-

cy w Paryżu Hirszfeld wrócił do kraju jako profesor zwyczaj-

ny anatomii i został zatrudniony w Cesarsko-Królewskiej 

Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii [6 s. 228]. 

To wtedy powstały dzieła, które mamy przyjemność pre-

zentować w bibliotece cyfrowej.  

 
1 Wszystkie egzemplarze Anatomia opisowa ciała ludzkiego L. Hirszfelda, prezentowane w BC WUM, posiadają własnoręczny podpis autora. 

Na kartach wspomnianego podręcznika znajdujemy wiele 

opisów anatomicznych, ciekawych zarówno w kontekście 

współczesnej wiedzy, jak i warstwy językowej. Oto, jak 

w tomie drugim prof. Hirszfeld oddał istotę układu mię-

śniowego: „Szkielet kostny otoczony jest ze wszech stron, 

na zewnątrz, massą miękką, czerwoną, pęczkowatą, wej-

rzenia włóknistego, stanowiąc to, co zazwyczaj mięsem 

(caro) nazywamy, a w języku anatomicznym mięśniami 

(musculi) (…) Za pośrednictwem tych organów, połączo-

nych z kośćmi, człowiek może wywierać wpływ na otacza-

jące go przedmioty i wykonywać na nich różne odmiany; 

może poruszać się, wyrażać zrozumiale swe myśli i uczucia, 

bądź głosem, bądź znakami, bądź nakoniec za pomocą mi-

miki, czyli poruszeń rysów twarzy” [3 s. 1]. 

Na podstawie dzieła Hirszfelda śledzić możemy tragiczne 

losy Polski po powstaniu styczniowym. W tomie poświęco-

nym układowi naczyniowemu, opublikowanym w 1863 r. 

[4], znajdujemy zgodę na druk wydaną przez Konferencyję 

Cesarsko-Królewskiej Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej 

Akademii. W tomie z 1867 r. [2], dotyczącym układu kost-

nego i stawowego, informację o dopuszczeniu do druku po-

dano już w języku rosyjskim. Interesujące jest też, że wszyst-

kie egzemplarze Anatomii opisowej ciała ludzkiego posia-

dane przez BG WUM opatrzone zostały na odwrocie strony 

tytułowej własnoręcznym podpisem autora, który ostrzega 

potencjalnych plagiatorów: „egzemplarzy, podpisem mo-

im nieopatrzonych, prawnie poszukiwać będę”1.
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Il. 2. Odwrocie strony tytułowej tomu 1 Anatomii opisowej ciała ludzkiego z 1867 r. 

autorstwa Ludwika Maurycego Hirszfelda z własnoręcznym podpisem autora

Ciekawą praktyką XIX-wiecznych drukarzy, zastosowaną 

również w omawianym dziele, było zamieszczanie w książ-

kach list prenumeratorów, czyli nabywców. Chęć zakupu 

deklarowali oni jeszcze przed publikacją, dzięki czemu moż-

liwe stawało się wydanie wielu cennych pozycji [8 s. 392]. 

W spisach prenumeratorów Anatomii opisowej ciała ludz-

kiego figurują m.in. słynna firma wydawniczo-księgarska 

Gebethnera i Wolffa oraz – będący wówczas jeszcze stu-

dentem drugiego roku medycyny – Wacław Mayzl, później-

szy wybitny lekarz i histolog, który w 1874 r., w czasopiśmie 

„Medycyna”, jako pierwszy opisał zjawisko mitozy [9 s. 87]. 

Interesującym obiektem w kolekcji anatomicznej jest także, 

ze względu na historię powstania, tłumaczenie na język pol-

ski dzieła Vincenta Pauleta Résumé d’anatomie appliquée 

[10]. Przekładu z francuskiego podjęli się studenci Wydzia-

łu Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 

– Władysław Matlakowski i Roman Kowalewski. Wydawnic-

two zawiera wzruszającą przedmowę pierwszego z tłuma-

czy: „Piśmiennictwo nasze lekarskie, tak znakomicie wzbo-

gacone w ostatnim lat dziesiątku dzięki staraniom Redakcyi 

Gazety Lekarski w dzieła tak oryginalne jak i tłumaczone, 

nie posiadało do niedawna żadnej anatomii topograficznej. 

Chcąc tę lukę choć w części zapełnić podjęliśmy w owym 

czasie, t. j. dwa lata temu, tłumaczenie niniejszego dziełka. 

(…) Ograniczone środki kazały nam zaniechać myśl przyswo-

jenia klasycznego dzieła Hyrtl’a i poszukać dziełka mniejszej 

objętości. (…) Kto obeznany jest ze stroną praktyczną wy-

dawnictw lekarskich, ten wie, że nie korzyść materyalna kie-

ruje wydawcami. Chcielibyśmy chociaż mieć tę przyjem-

ność, żeśmy ułatwili poznajomienie się z nauką tak ważną, 

jaką jest anatomja stosowana. Wydanie książki tej opóźnio-

nym zostało wyjazdem jednego i śmiercią drugiego tłuma-

cza, tak że dopiero w dwa lata po rozpoczęciu – oddajemy 

je ogółowi lekarskiemu” [11]. Obaj tłumacze chorowali na 

gruźlicę i to ona była przyczyną przedwczesnej śmierci Ro-

mana Kowalewskiego. 

Rys anatomii stosowanej wydany został w roku 1877, dla 

uczczenia czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Koper-

nika, z inicjatywy absolwentów uniwersytetu (rocznik 1873), 

którzy pokryli koszty z własnych składek [12].
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Il. 3. Strona tytułowa i słowo od tłumaczy Rysu anatomii stosowanej

Wartość kolekcji BC WUM przejawia się również w war-

stwie ilustracyjnej, a szczególnie atrakcyjna wizualnie jest 

kolekcja farmakognostyczna (według definicji „farmakogno-

zja jest nauką o surowcach roślinnych zawierających związ-

ki lecznicze oraz przygotowaniu, działaniu i dawkowaniu 

leków z nich otrzymywanych” [13]). 

Najstarszy obiekt w kolekcji to – należący do zbiorów Mu-

zeum Historii Medycyny WUM – zielnik wydany w 1611 r. 

we Frankfurcie nad Menem: Kreutterbuch dess hochgelehr-

ten und weitberühmbten Herrn D. Petri Andreae Matthioli 

(…) [14] (zob. il. 5). Autorami dzieła byli renesansowi lekarze 

i botanicy – Pietro Andrea Mattioli i Joachim Camerarius 

Młodszy. W obiekcie znajdujemy liczne odbitki drzeworyt-

nicze, szczegółowo oddające wygląd roślin, kwiatów, owo-

ców i nasion. Wartości artystycznej przydają księdze liczne 

drzeworyty w formie ozdobnych inicjałów, często zawiera-

jące stylizowane wici roślinne. Publikacja zwraca uwagę 

również oprawą, wykonaną z deski pokrytej brązową skó-

rą. Zalicza się ona do opraw radełkowych typu renesanso-

wego i jest z obu stron reliefowo zdobiona ornamentem 

roślinno-figuralnym. Ślady na oprawie wskazują, że pier-

wotnie księgę zdobiły także klamry, które nie zachowały 

się do dzisiejszych czasów. Dodatkową wartością jest roz-

dział poświęcony procesowi destylacji – z siedmioma od-

bitkami przedstawiającymi specjalne urządzenia [15 s. 292]. 

Źródło dla kolekcji farmakognostycznej stanowi ponadto 

zasób biblioteczny liczący ponad 130 obiektów z lat 1801–

1948. Są to głównie zielniki i atlasy botaniczne, w których 

zamieszczono odbitki przedstawiające dokładnie odwzoro-

wany wygląd roślin. Kolekcja ta jest obszerną dokumentacją 

roślinności całego świata: od roślin krajowych, przez florę 

Sudetów, aż po publikacje poświęcone roślinom subtropi-

kalnym. Blisko 50 dzieł pochodzi z Biblioteki Ogrodu Farma-

kognostycznego UW, założonego w 1917 r. na terenach daw-

nego ogrodu botanicznego, który mieścił się przy uniwersy-

tecie, na skarpie za Pałacem Kazimierzowskim. 

Ogród posiadał dużą kolekcję roślin leczniczych i służył dy-

daktyce na Wydziale Lekarskim, a później – na Wydziale Far-

macji. Uchodził za jeden z najpiękniej położonych ogrodów 

roślin leczniczych w Europie [16 s. 27-8]. „W latach między-

wojennych (…) swą wspaniałą zielenią i niezapomnianym 

kolorytem kwiatów nie tylko zachęcał do krótkiego wypo-

czynku studentów (…), ale tworzył niezwykle barwne tło, 

a mieszane zapachy przeróżnych ziół upajały i wzmacniały 

siły każdego, kto choćby przez krótki czas w Ogrodzie prze-

bywał” [16 s. 28]. W 1945 r., po zniszczeniach wojennych, 

postanowiono odbudować ogród, który administracyjnie 

podlegał Zakładowi Farmakognozji Uniwersytetu Warszaw-

skiego, a następnie, od lat 50. – Akademii Medycznej. W ro-

ku 1973 decyzją władz miasta stołecznego ogród został zli-



  

 

Page | 33  

kwidowany i przekształcony w park miejski [16 s. 28]. W ro-

ku 2014 Zakład Farmakognozji WUM przekazał Bibliotece 

Głównej część kolekcji bibliotecznej, w tym obiekty sygno-

wane pieczątką Biblioteki Ogrodu Farmakognostycznego. 

Jednym z nich jest dzieło prof. Ottona von Schmeila – żyją-

cego w latach 1860–1943 niemieckiego botanika i pedago-

ga – Grundriss der Pflanzenkunde [17], co można przetłuma-

czyć jako Podstawy nauki o roślinach. Poza szczegółowym 

opisem gatunków publikacja zawiera piękne kolorowe ta-

blice, wykonane w technice litografii, cechujące się dużą pre-

cyzją wykonania i realizmem przedstawień. Tablice prezen-

towane na il. 6 obrazują różne fazy wzrostu i szczegóły bu-

dowy leszczyny, kasztanowca, pierwiosnka lekarskiego i wy-

branych gatunków grzybów. 

 

Il. 4. Obiekt z Biblioteki Ogrodu Farmakognostycznego – Otto 

von Schmeil, Grundriss der Pflanzenkunde, Leipzig 1912 

Wśród zielników z początku XX w. znajduje się dzieło jedne-

go z pionierów i popularyzatorów uprawy ziół w Polsce – Ja-

na Biegańskiego. Należał on do najwybitniejszych polskich 

farmaceutów-botaników. Przy swojej aptece uprawiał rośli-

ny, z których sporządzał leki, dodatkowo zbierał i skupował 

zioła dziko rosnące. Poza działalnością praktyczną popula-

ryzował zdobytą wiedzę – stworzył ok. 250 publikacji o zio-

łach i zielarstwie, z których jedna, Podręcznik dla zbierają-

cych zioła lekarskie i produkty zwierzęce dla użytku aptecz-

nego, znajduje się w zbiorach BC WUM [18, 19]. Główną 

część dzieła stanowią opisy dziko rosnących krajowych ro-

ślin leczniczych, obejmujące charakterystykę botaniczną, 

sposoby i czas zbioru, metody przetwarzania oraz zastoso-

wanie lecznicze. Wskazówki dotyczące zbierania roślin są 

bardzo szczegółowe, jak w przypadku silnie trującej wilczej 

jagody, w której opisie autor zaznacza: „Do zbierania dzieci 

używać nie można, najpierw dlatego, że mogą jeść jagody, 

a po wtóre, że zbierając liście, łatwo się mogą dotknąć oczu 

i przez to sprowadzić niebezpieczne rozszerzenie źrenicy” 

[18 s. 48]. Na uwagę zasługuje niezwykły stosunek autora 

do zbierania ziół i ziołolecznictwa, tak opisany we wstępie: 

„Zioła lekarskie są jednem z danych nam bogactw. Nie wol-

no patrzeć nam obojętnie, jak corocznie zima niszczy je bez 

pożytku. Zbierać te zioła, suszyć i przerabiać na wartościowy 

towar dla własnych potrzeb i na wywóz zagranicę jest na-

szym obowiązkiem względem Ojczyzny” [18 s. 6]. 

Szczególny podzbiór biblioteki cyfrowej tworzą broszury 

medyczne, pochodzące głównie z XIX w.: odczyty lekarskie, 

monografie, samoistne wydawniczo przedruki artykułów. 

Są one często wzbogacone odręcznymi dedykacjami czy no-

tatkami, które stanowią ślad twórczych przemyśleń autorów. 

W zbiorze znajdują się jedne z pierwszych prac poświęco-

nych epidemii cholery [20], znieczuleniu miejscowemu tro-

pakokainą w chirurgii stomatologicznej [21], początkom nar-

kozy z zastosowaniem chloroformu [22] czy wczesnym ba-

daniom nad etiologią chorób wenerycznych. Badania do-

świadczalne nad kiłą; morfologia krętka bladego [23] to bro-

szura autorstwa wybitnego lekarza – Franciszka Krzyształo-

wicza, jednego z czołowych dermatologów i wenerologów 

polskich XIX w. Najważniejsze z jego badań dotyczyły właśnie 

morfologii bakterii wywołującej syfilis. Wspomnianą publi-

kację Krzyształowicz wydał w 1908 r., zaledwie trzy lata po 

odkryciu krętka bladego przez Schaudinna i Hoffmanna [24]. 

Broszura zawiera rysunki krętka bladego wykonane za po-

mocą aparatu rysunkowego systemu Abbego, spod mikro-

skopu Zeissa. Do obiektu dołączono dokumentację fotogra-

ficzną – obrazy mikroskopowe krętka bladego i zdjęcia maka-

ków, którym w ramach doświadczeń wszczepiano bakterię 

w brzeg powiekowy oczu. Autor opisuje własne wyniki ba-

dań i poczynione obserwacje, które w wielu miejscach uzu-

pełniają odkrycie Schaudinna i Hoffmana: „Badając prepa-

raty i żywe okazy z różnych zmian kiłowych, spostrzegaliśmy 

niejednokrotnie postaci znacznie się różniące od typu krętka 

bladego, podawanego przez Schaudinna, jako jedynie tylko 

normalny, a jednak nie wyglądające ani na okazy uszkodzone, 

ani na rozpadające się. Przypuszczamy więc, że krętek blady 

w różnych okresach życia może mieć różną postać” [23 s. 21].
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Il. 5. Kreutterbuch dess hochgelehrten und weitberühmbten Herrn D. Petri Andreae Matthioli (…) 

– drewniana oprawa w skórze, bordiura okalająca tytuł dzieła i przykładowe karty zielnika 
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Il. 6. Grundriss der Pflanzenkunde – wybrane tablice barwne 
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Il. 7. Podręcznik dla zbierających zioła lekarskie i produkty zwierzęce dla użytku aptecznego – strona tytułowa 

oraz fragmenty dotyczące zbierania i przetwarzania brodawnika mleczowatego, maku polnego i świetlika lekarskiego 
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Il. 8. Badania doświadczalne nad kiłą; morfologia krętka bladego – strona tytułowa, ryciny wykonane za pomocą aparatu 

rysunkowego systemu Abbego, spod mikroskopu Zeissa [23 s. 52] i dokumentacja fotograficzna 
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Ciekawym obiektem z przełomu XIX i XX w. jest poradnik me-

dyczny Lekarka domowa: złota księga kobieca ku oświeca-

niu i pouczaniu dla zdrowych i chorych, o najważniejszych 

kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa [25]. To dzieło Janiny 

Springerowej – jak głosi informacja na okładce i stronie tytu-

łowej, „aprobowanej w Szwajcarii i Niemczech lekarki prak-

tycznej” [25]. W autorskiej przedmowie czytamy: „(…) nie pi-

sałam żadnej »uczonej książki«, któraby w sposób nieosobi-

sty zawierała opierające się na wzorach opisy i recepty, lecz 

aby wszędzie gdzie tylko można – a to jest w większej części 

tej książki – spożytkować rezultaty doświadczenia praktycz-

nego” [25]. Zgodnie z zapowiedzią autorka starała się w przy-

stępny sposób przekazać odbiorcy wiedzę i wskazówki w sze-

rokim, jak na poradnik przystało, zakresie. Zajęła się anato-

mią i fizjologią człowieka, diagnostyką i leczeniem najczęst-

szych stanów chorobowych, opieką pediatryczną, pierw-

szą pomocą w nieszczęśliwych wypadkach, profilaktyką (za-

sadami zdrowego odżywiania, higieny, a nawet ziołolecznic-

twa), nałogiem tytoniowym i alkoholowym. 

O wartości merytorycznej poradnika stanowi nie tylko treść, 

ale także bogaty materiał ilustracyjny – ponad 800-stroni-

cowa książka zawiera aż 936 rycin i 32 kolorowe tablice. Na 

uwagę zasługuje też stylizacja stron tytułowych rozdziałów, 

z których każda ma winietę w górnej części nad tytułem i oz-

dobny inicjał rozpoczynający pierwszy akapit. Ponadto każ-

dy dział tematyczny poprzedzony jest całostronicową oz-

dobną grafiką. 

Niektóre opisane w poradniku metody są stosowane rów-

nież współcześnie, jak stawianie baniek, a niektóre szokują. 

W części dotyczącej profilaktyki skrzywień kręgosłupa u dzie-

ci został opisany przyrząd do prostego siedzenia: „Składa się 

on z systemu pasków, które górne ciało przypinają do porę-

czy, nie przeszkadzając mu w jego ruchomości i nie wywie-

rając żadnego na ciało nacisku. Górna część pleców opiera 

się o poduszkę. O ile poduszka i paski (gurty) są dobrze przy-

stosowane, mogą takowe pozostać przy poręczy krzesła, tak, 

że dziecko bez obcej pomocy przyrządem może się posługi-

wać. Aby wszakże przeszkodzić, by dziecko mogło z więzów 

przyrządowych zbyt łatwo się wymknąć, podkłada się dwa 

klocki drewniane pod przednie nogi krzesła, tak, że stoi ta-

kowe nieco skośnie ku tyłowi” [25 s. 620-1].

 

Il. 9. Lekarka domowa: złota księga kobieca ku oświecaniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najważniejszych 

kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa – ilustrowana okładka, zdobienia początkowej strony rozdziału 
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Il. 10. Lekarka domowa: złota księga kobieca ku oświecaniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najważniejszych kwestjach 

nauki zdrowia i lecznictwa – kolorowa tablica (Febryczne choroby z wysypką skórną), 

ryciny w tekście (kąpiel niemowlęcia, przyrząd do prostego siedzenia) 
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Il. 11. Kalendarz na rok 2016, projekt – Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych BG WUM 
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Opracowany zasób służy nie tylko do publikacji obiektów na 

stronie dlibra.wum.edu.pl. Wykorzystywany jest również 

w celu podniesienia atrakcyjności biblioteki w oczach użyt-

kowników – poprzez publikację postów na facebookowych 

profilach prowadzonych przez BG WUM, a także Biuro Infor-

macji i Promocji WUM. Grafik przygotowanych w ramach 

prac digitalizacyjnych użyto też podczas projektowania ka-

lendarza na 2016 r., podarowanego m.in. władzom uczelni.  

Biblioteka cyfrowa, którą tworzymy od 7 lat, zapewnia pro-

mocję i ochronę najcenniejszych obiektów bibliotecznych. 

Nasze działania wpisują się w politykę Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, z którego finansowania skorzysta-

liśmy w 2020 r. – w ramach programu „Społeczna odpowie-

dzialność nauki” – aby realizować zadanie digitalizacyjne 

„Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów 

Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie”. Prace objęły cyfry-

zację i udostępnienie w sieci unikatowej kolekcji 230 książek 

i broszur ze zbiorów biblioteki warszawskiego Szpitala im. 

Karola i Marii dla Dzieci fundacji Zofii Szlenkierówny. Otwar-

ty dostęp do scyfryzowanych obiektów zapewniony został 

poprzez strony BC WUM i Repozytorium Cyfrowego Biblio-

teki Narodowej (Polona). 

Realizowane przez nas inicjatywy digitalizacyjne pozwalają 

wydobyć na światło dzienne pozycje, które najczęściej są 

w całości lub części wyłączone z udostępniania. Przygoto-

wywane kolekcje mogą więc stanowić cenny materiał źró-

dłowy w procesie tworzenia prac naukowych z historii me-

dycyny. Praca z obiektami w bibliotece cyfrowej bez wąt-

pienia wpływa też na pogłębienie wiedzy bibliotekarzy o po-

siadanym zasobie – zarówno w kontekście wartości mery-

torycznej (choć dziś już raczej historycznej) czy artystycznej, 

jak i stanu zachowania obiektów. W instytucjach, które nie 

mają działu zbiorów specjalnych, jest to dodatkowa specja-

lizacja zespołu bibliotecznego. Cyfryzacja wpływa również 

na rozszerzenie zakresu współpracy z jednostkami uczelni, 

w ramach której zbiory BC WUM są zasilane nowymi publi-

kacjami, a jednostki współpracujące uzyskują profesjonal-

ne i bezkosztowe zabezpieczenie starszych i zniszczonych 

obiektów.  

W związku z powyższym praca nad rozwojem zasobów BC 

WUM stanowi źródło dużej zawodowej satysfakcji – jest to 

bowiem zadanie ważne i pożyteczne, a efekty cieszą umysł 

i oko wszystkich osób ceniących starą książkę medyczną. 
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Then, the documents of social life were characterized and the issues related to collecting, compiling, storing and sharing of such 

documents were addressed. The article concludes with a discussion of the significance of the presented documents to medical 

history researchers. 

KEYWORDS: documents of social life, ephemera, special collections, building collections, sharing collections, medical libraries. 
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WPROWADZENIE 

Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu została 

utworzona w 1946 r. przy Wydziale Lekarskim Uniwersy-

tetu Wrocławskiego. W roku 1950 Wydział Lekarski prze-

kształcono w samodzielną uczelnię – Akademię Medyczną 

we Wrocławiu, a biblioteka, przemianowana na Bibliotekę 

Główną Akademii Medycznej, otrzymała nową siedzibę 

w przedwojennej willi przy ul. Parkowej 1/3, gdzie mieściła 

się aż do 2015 r. Po przeprowadzce została umieszczona 

w nowoczesnym budynku Centrum Naukowej Informacji 

Medycznej (CNIM) Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 2/6. 

Biblioteka Główna UMW od początku swego istnienia gro-

madziła różne typy zbiorów specjalnych: rękopisy, staro-

druki, materiały ikonograficzne (pocztówki, fotografie, eks-

librisy) i dokumenty życia społecznego. Częściowo są to do-

kumenty poniemieckie, pochodzące ze zbiorów przed-

wojennego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Fryderyka 

Wilhelma, częściowo – zbiory gromadzone już po wojnie. 

Dotyczą one szeroko rozumianej medycyny, ze szczegól-

nym uwzględnieniem materiałów związanych z Uniwersy-

tetem Medycznym we Wrocławiu, regionem dolnośląskim 

i medycyną lwowską. Od 1984 r. zbiory te są gromadzone, 

opracowywane, przechowywane i udostępniane w Dziale 

Zbiorów Specjalnych, utworzonym przez wicedyrektorkę 

Zofię Strożecką-Tichy. 

Po przeprowadzce do CNIM omawiany dział mieści się na 

trzecim piętrze. Obejmuje czytelnię z miejscami dla 10 osób 

i księgozbiorem podręcznym, w którym zgromadzona zo-

stała współczesna literatura z zakresu historii medycyny, 

oraz osobny magazyn, w którym są przechowywane zbio-

ry. W czytelni znajdują się przedwojenne meble, pocho-

dzące z poprzedniego budynku, a na ścianach stworzono 

niewielką galerię obrazów z lat 50.–90. XX w., autorstwa 

m.in. Józefa Hałasa czy Hanny Krzetuskiej-Geppert.
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Il. 1. Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 1959/1960 w Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Źródło: zbiory Działu Zbiorów Specjalnych UMW

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W ZBIORACH 
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UMW 

Zbiory dokumentów życia społecznego w Bibliotece UMW 

nie są liczne – obecnie skatalogowanych jest ponad 800 

jednostek inwentarzowych, wśród których można wyróż-

nić kilka typów dokumentów. 

Największy zbiór tworzą ulotki i prospekty reklamowe, 

zwłaszcza przedwojenne ulotki reklamowe leków i kosme-

tyków. Są to wydawnictwa jednostronicowe i broszury li-

czące wiele kart, często bogato ilustrowane, głównie w ję-

zyku polskim, przede wszystkim z lat 20. i 30. XX w. Najstar-

sza broszurka została wydana ok. 1895 r. i dotyczy leczni-

czych właściwości wina Saint-Raphael. Inne prezentują re-

klamy konkretnych leków lub zbiorczą ofertę przedwojen-

nych firm farmaceutycznych, takich jak Dr. Madaus & Co, 

Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne „Ludwik Spiess 

i Syn” czy Towarzystwo Przemysłu Chemiczno-Farmaceu-

tycznego d. Magister Klawe. W zbiorach można także zna-

leźć przedwojenne prospekty w języku niemieckim prezen-

tujące uzdrowiska dolnośląskie (np. Bad Flinsberg – Świe-

radów-Zdrój, Bad Salzbrunn – Szczawno-Zdrój, Bad Lange-

nau – Długopole-Zdrój) i uzdrowiska z terenów Polski (np. 

Nałęczów, Rabkę-Zdrój, Krynicę-Zdrój). 

Kolejny zbiór to zaproszenia: na uroczyste inauguracje ro-

ku akademickiego w Akademii Medycznej/Uniwersytecie 

Medycznym we Wrocławiu, na uroczystość nadania tytułu 

doktora honoris causa (m.in. Stefanowi Ślopkowi, Hugono-

wi Kowarzykowi, Josefowi Lissnerowi) lub na organizowa-

ne przez Bibliotekę UMW wystawy (przykładowo na wysta-

wę poświęconą uzdrowiskom na dawnych pocztówkach). 

 

Il. 2. Zaproszenie na konferencję naukową Polskiego 

Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, rok 2017. 

Źródło: zbiory Działu Zbiorów Specjalnych UMW
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Il. 3. Folder reklamowy uzdrowiska Bad Charlottenbrunn (Jedlina-Zdrój), ok. 1938 r. 

Źródło: zbiory Działu Zbiorów Specjalnych UMW

Pozostałe dokumenty życia społecznego to grupa różnych 

plakatów (informujących np. o konferencjach i szkoleniach 

organizowanych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocła-

wiu), klepsydr i nekrologów (dotyczących m.in. zmarłych 

pracowników Biblioteki UMW) czy kalendarzy. 

Zasięg językowy zbiorów jest nieograniczony. Zdecydowa-

ną większość stanowią dokumenty w języku polskim, ale są 

też dokumenty w językach niemieckim, angielskim i fran-

cuskim, a nawet portugalskim czy łacińskim. 

Także zasięg chronologiczny dokumentów jest nieograni-

czony, choć większość zbiorów pochodzi z lat 1980–2019. 

W posiadaniu biblioteki są również wydawnictwa przedwo-

jenne – z lat 20. i 30. XX w. – oraz jeden druk z końca XIX w. 

GROMADZENIE ZBIORÓW 

Dokumenty życia społecznego są bardzo ciekawą, ale i spe-

cyficzną częścią zbiorów. Jednym z zadań, które stoją przed 

personelem biblioteki, jest stworzenie spójnej polityki ich 

gromadzenia. „Istnieje bowiem dylemat, co gromadzić, jak 

te druki pozyskać i jak uporać się z (…) ogromnym ich na-

pływem, a z drugiej strony powstaje obawa przed pochopną 

rezygnacją z pewnych druków bądź całych grup druków. 

W przyszłości bowiem mogą właśnie one stanowić interesu-

jący materiał dokumentacyjny i zarazem badawczy” [1 s. 77]. 

W Bibliotece UMW w 2017 r. rozpoczęto proces kompute-

rowego katalogowania zbiorów i przyjęto kilka ogólnych za-

łożeń dotyczących polityki ich gromadzenia. Zdecydowano, 
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że do zbiorów będą przyjmowane dokumenty życia spo-

łecznego związane z działalnością Uniwersytetu Medyczne-

go we Wrocławiu oraz dokumenty o charakterze medycz-

nym i bibliotekarskim. Ustalono, iż zasięg terytorialny przyj-

mowanych dokumentów ma obejmować Wrocław, Dolny 

Śląsk i inne miejsca geograficzne powiązane z AM/UMW. 

Należy jednak dodać, że zdarzają się pewne odstępstwa od 

przyjętej polityki, ponieważ Biblioteka UMW jest otwarta 

na szczególne, wyjątkowo interesujące i cenne egzempla-

rze, które mogą w przyszłości zainteresować czytelników. 

 

Il. 4. Zaproszenie na wręczenie dyplomów lekarza w Uniwersy-

tecie Medycznym we Wrocławiu, rok 2015. Źródło: zbiory 

Działu Zbiorów Specjalnych UMW 

Zdecydowana większość zbiorów to dary. Jedynie mała ich 

część pochodzi z kupna – tu warto wspomnieć np. zakupio-

ne w 1964 r. przedwojenne ulotki reklamowe leków i bro-

szury reklamowe uzdrowisk. 

 

Dokumenty można pozyskiwać na różne sposoby. W wielu 

uczelniach, zwłaszcza tych związanych z naukami ścisłymi 

(politechniki, uczelnie medyczne), które są nastawione na 

najnowsze informacje, nieaktualne plakaty, ulotki i zapro-

szenia szybko się wyrzuca. Tak więc to od czujności biblio-

tekarza zależy, czy uda się w odpowiednim momencie zdo-

być komplet materiałów z konferencji czy plakat reklamu-

jący ważne uczelniane wydarzenia. Sporą pomocą służą pra-

cownicy wypożyczalni, którzy dostarczają do Działu Zbio-

rów Specjalnych plakaty z bibliotecznej tablicy ogłoszeń. 

Także dyrektor i sekretariat biblioteki przekazują nieaktu-

alne zaproszenia i ulotki reklamowe. Różne materiały (ka-

lendarze uczelniane, ulotki lub zakładki) biblioteka otrzy-

muje ponadto od Działu Marketingu i Działu Wydawnictw. 

Przyjmowane są także dary od instytucji i osób prywatnych.  

Wśród otrzymywanych dokumentów zawsze jest pewna 

liczba materiałów, które – choć interesujące – nie są zgodne 

z profilem zbiorów. Takie dokumenty warto zaoferować in-

nym bibliotekom. Gdy podczas digitalizowania zbiorów Bi-

blioteki UMW w jednym z czasopism farmaceutycznych 

znaleziono przedwojenny druk reklamowy kina Miraż w Bia-

łej Podlaskiej, skontaktowano się z Działem Wiedzy o Regio-

nie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Druk 

został przekazany bibliotece, w której może być przydatny 

czytelnikom badającym kinematografię regionu. 

OPRACOWANIE 

Od 2017 r. trwają intensywne prace związane z tworzeniem 

katalogu komputerowego zbiorów. W chwili gdy powstaje 

niniejszy artykuł, skatalogowanych jest ponad 800 jedno-

stek inwentarzowych. Katalogowanie rozpoczęto od zapro-

szeń, później skatalogowano część ulotek i broszur, m.in. 

wszystkie wspomniane wcześniej przedwojenne druki do-

tyczące leków i uzdrowisk. Trwa katalogowanie plakatów, 

a w następnej kolejności planowane jest opracowanie po-

zostałych broszur i ulotek. 

Podczas katalogowania zbiorów tego typu trzeba pokonać 

pewne trudności. Podstawowym problemem jest brak od-

dzielnego formatu MARC21 (formatu rekordu bibliograficz-

nego) dla dokumentów życia społecznego. Konieczne jest 

tworzenie opisów według formatu dla książek i odpowied-

nie modyfikowanie go na potrzeby opracowywanych do-

kumentów. Pomocą może służyć jedynie instrukcja „Opra-

cowanie dokumentów życia społecznego w katalogu cen-

tralnym NUKAT” z 2012 r. [2]. Cenne okazują się więc do-

świadczenia innych bibliotek. Przed rozpoczęciem katalo-

gowania skorzystano ze szkoleń w Bibliotece Uniwersytec-

kiej we Wrocławiu i w Zakładzie Narodowym im. Ossoliń-
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skich, a nowo tworzone opisy są porównywane z opisami 

podobnych dokumentów w katalogach różnych placówek.  

W procesie tworzenia haseł przedmiotowych wykorzysty-

wany jest język MeSH. Aby ułatwić czytelnikowi wyszuki-

wanie, pracownicy biblioteki starają się za pomocą haseł 

z pól 700 udostępnić jak najpełniejsze informacje o osobach 

czy instytucjach wymienionych w dokumencie i związanych 

z jego powstawaniem. 

PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE 

W Bibliotece UMW dokumenty życia społecznego są prze-

chowywane w Magazynie Zbiorów Specjalnych, na wydzie-

lonych regałach. Ponieważ magazyn ma ograniczoną po-

jemność, większość dokumentów gromadzona jest w jed-

nym egzemplarzu, a tylko te szczególnie ważne i ciekawe – 

w dwóch. Jeden z nich biblioteka przeznacza do udostępnia-

nia, drugi zaś jest dokumentem o charakterze archiwalnym. 

Sporą część zbiorów zabezpieczono w kopertach i teczkach, 

kupionych lub wykonanych przez pracowników i dokładnie 

opisanych. Oprócz sygnatury i kodu kreskowego opis za-

wiera zwykle tytuł i rok wydania oraz dodatkowe uwagi do-

tyczące danego dokumentu życia społecznego (np. infor-

macje o dacie urodzin czy miejscu zatrudnienia jego twór-

cy czy osoby w nim opisywanej). Wspomniane już przed-

wojenne ulotki leków i broszury dotyczące uzdrowisk są 

oprawione razem w kilku woluminach. Nie jest to najfor-

tunniejsze rozwiązanie, ponieważ zdarzają się źle zszyte 

ulotki, co znacznie utrudnia lekturę, nie mówiąc już o od-

powiedniej ochronie najbardziej zniszczonych i najdelikat-

niejszych dokumentów. Nie pozwala to również na ewen-

tualne zdigitalizowanie kolekcji. Dokumenty wielkoforma-

towe (kalendarze, plakaty czy nekrologi) są przechowywa-

ne i zabezpieczone w dużych teczkach tekturowych. 

Większość zbiorów jest w dość dobrym stanie; tylko nie-

duża część dokumentów, głównie najstarszych i wydruko-

wanych na kwaśnym, słabej jakości papierze, ma rozdar-

cia, zabrudzenia lub osłabioną strukturę. 

Dokumenty życia społecznego są udostępniane wyłącznie 

na miejscu, w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Można je za-

mówić w katalogu komputerowym lub za pomocą papie-

rowego rewersu bezpośrednio u dyżurującego w czytelni 

bibliotekarza. Udostępnienia są ewidencjonowane w ze-

szycie odwiedzin. 

 

Il. 5. Zaproszenie na posiedzenie naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, rok 1959. 

Źródło: zbiory Działu Zbiorów Specjalnych UMW
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Il. 6. Zaproszenie na XII Spotkanie Zaduszkowe u Medyków, rok 2008. Źródło: zbiory Działu Zbiorów Specjalnych UMW 
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Il. 7. Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa „Problemy zdrowia publicznego u progu XXI wieku”, rok 2004. 

Źródło: zbiory Działu Zbiorów Specjalnych UMW
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Il. 8. Ulotka reklamowa preparatu Jod-Calcium-Diuretin, 

ok. 1930 r. Źródło: zbiory Działu Zbiorów Specjalnych UMW 

 

Il. 9. Katalog wystawy „Polish School of Medicine. Historical 

collection”, Edinburgh 1991. Źródło: zbiory Działu 

Zbiorów Specjalnych UMW 

Wśród użytkowników korzystających ze zbioru dokumen-

tów życia społecznego przeważają pracownicy naukowi 

i doktoranci UMW. Jednak zgodnie z przyjętymi w Bibliote-

ce UMW zasadami ze zbiorów Działu Zbiorów Specjalnych 

mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane medycy-

ną – są wśród nich pracownicy innych uczelni prowadzący 

badania z zakresu historii medycyny czy słuchacze uniwer-

sytetów trzeciego wieku. 

Oprócz udostępniania w czytelni zbiory są wykorzystywa-

ne na potrzeby wystaw organizowanych przez bibliotekę. 

Przykładowo podczas wystawy otwartej na przełomie grud-

nia 2019 i stycznia 2020 r., prezentującej postać profesora 

stomatologii Henryka Gorczyńskiego, wykorzystano m.in. 

skan zaproszenia na XII Spotkanie Zaduszkowe u Medyków. 

Wybrane dokumenty życia społecznego są też prezento-

wane w trakcie prelekcji organizowanych przez Dział Zbio-

rów Specjalnych dla studentów informacji naukowej i bi-

bliotekoznawstwa z Uniwersytetu Wrocławskiego czy pra-

cowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

PODSUMOWANIE 

Dokumenty życia społecznego są ważną częścią zbiorów Bi-

blioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obec-

nie trwają intensywne prace nad ich zabezpieczeniem i ska-

talogowaniem. Gromadzenie, opracowanie i udostępnia-

nie kolekcji (do pewnego stopnia niezauważanej przez czy-

telników, którym nazwa „dokumenty życia społecznego” 

często niewiele mówi) stwarzają rozliczne trudności. Jed-

nak w niepozornych drukach ulotnych kryje się ogromna 

ilość informacji, potencjalnie bardzo cennych dla badacza 

historii medycyny. Dlatego Biblioteka UMW będzie dokła-

dać starań, by ułatwić dostęp do dokumentów życia spo-

łecznego, co – mamy nadzieję – zachęci do ich szerszego 

wykorzystywania. 
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STRESZCZENIE: W artykule podjęto próbę ustalenia definicji i charakterystyki czasopisma akademickiego (uczelnianego). Cza-

sopismo akademickie zaprezentowano jako pismo typu sublokalnego i nie tylko. Wskazano podobieństwa i różnice między cza-

sopismami akademickimi a stricte studenckimi. Wyjaśniono, czym są czasopisma akademickie, jakie pełnią funkcje i w jakim kie-

runku dziś zmierzają. 
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Hasło z Encyklopedii wiedzy o prasie głosi, że prasa to ogół 

wydawnictw drukowanych periodycznie i rozpowszechnia-

nych publicznie, wszechstronnie odzwierciedlających rze-

czywistość, a przede wszystkim aktualne procesy politycz-

ne, społeczne, gospodarcze i kulturalne [1 s. 168]. Według 

obowiązującego prawa prasowego prasa to drukowane pi-

sma periodyczne ukazujące się w odstępach nie dłuższych 

niż rok, w wymiarze nieograniczonym czasowo, nietworzą-

ce zamkniętej całości, publikowane w celu informowania 

lub oddziaływania na odbiorców (dostępne dla nieograni-

czonej liczby osób, ukazujące się pod wspólnym tytułem, 

z bieżącą numeracją i datą, oznaczone miejscem wydania, 

datą i ceną) [2]. 

Z kolei czasopismo to „typ prasy o ograniczonej częściowo 

aktualności (a więc dużej amplitudzie periodyczności) i uni-

wersalności treści, czyli publikacja periodyczna nie posia-

dająca cech gazety” [3 s. 60] (m.in. nieukazująca się częściej 

niż raz w tygodniu, skierowana do określonego odbiorcy, 

z ograniczonym zasięgiem). Polska norma uściśla, iż jest to 

„wydawnictwo ciągłe publikowane pod tym samym tytu-

łem w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu, 

w okresie nie ograniczonym z góry; poszczególne zeszyty 

są numerowane kolejno lub każdy zeszyt jest datowany” [4]. 

JAK ZDEFINIOWAĆ CZASOPISMO AKADEMICKIE? 

Na wstępie trzeba się zastanowić, czym jest czasopismo 

akademickie lub czasopismo uczelniane niebędące czaso-

pismem stricte naukowym (to zupełnie inna kategoria). 

Wiadomo, że pozostaje ono w bliskiej relacji z określoną 

społecznością – studentami i pracownikami danej uczelni, 

czyli prawdopodobnie należy do czasopism sublokalnych. 

Mimo to pojęcie czasopisma akademickiego niemal nie po-

jawia się w literaturze prasoznawczej czy bibliotekoznaw-

czej. Trudno znaleźć opracowania, które traktowałyby o pra-

sie akademickiej jako takiej. Czasami spotyka się artykuły 

poświęcone pojedynczym czasopismom studenckim, któ-

rych część należy w istocie do nurtu czasopism uczelnianych. 

Niełatwo zatem zdefiniować pojęcie „czasopismo akade-

mickie” lub „czasopismo uczelniane” – a przecież pisma ta-

kie są obecnie wydawane niemal przez wszystkie uczelnie 

państwowe (i część uczelni prywatnych). Dzieje niektórych 

tytułów sięgają wczesnych lat po II wojnie światowej. Jak 

oceniła Monika Domachowska na XVI Spotkaniu Redakto-

rów Gazet Akademickich w 2008 r., „największe szkoły wyż-

sze wydają kilka, a nawet kilkanaście gazet (oprócz tytułu ofi-

cjalnego – także pisma redagowane przez studentów czy 

przez poszczególne wydziały)” [5 s. 16]. 

Pierwszym kryterium, które przychodzi na myśl osobie pró-

bującej zdefiniować pojęcie „czasopismo akademickie”, 
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jest przynależność do określonej szkoły wyższej (uczelni) – 

zarówno pod względem miejsca wydania, jak i wydawcy. 

Drugie z nasuwających się kryteriów to zawartość meryto-

ryczna czasopism akademickich – w większości poświęco-

nych życiu danej uczelni, jej pracowników i studentów. Da-

nuta R. Kawałko we wstępie do jedynego jak dotąd opra-

cowania przedstawiającego stan prasy akademickiej napi-

sała, że pod pojęciem czasopisma uczelnianego „kryją się 

pisma informujące o życiu studentów i pracowników szkół 

wyższych, nie mające charakteru zeszytów naukowych [6], 

które w większości dokumentują w sposób kronikarski życie 

szkół wyższych” [6]. Autorce sekundowali inni redaktorzy 

gazet akademickich, podczas corocznych warsztatów robo-

czych wyrażający opinię, że „gazeta akademicka powinna 

być właśnie swego rodzaju kroniką” [7 s. 71-2]. 

Nie powinno się również zapominać o grupie docelowej – 

odbiorcy, do którego kierowane jest czasopismo akademic-

kie, czyli o pracownikach naukowych, dydaktycznych i ad-

ministracyjnych, studentach i absolwentach szkoły wyższej. 

Jak pisze Marcin Popławski, który zajmował się czasopisma-

mi sublokalnymi Wrocławia: „Odbiorcami prasy uczelnia-

nej jest (…) skonkretyzowana grupa społeczna cechująca się 

jasno określonymi preferencjami – studenci studiujący na 

danej uczelni oraz ucząca tam kadra naukowa” [8 s. 118].  

Omawiając polskie czasopisma studenckie ukazujące się 

w latach 1945–1970, Andrzej K. Waśkiewicz wyróżnił pisma 

ogólnouczelniane i podał kilka ich cech charakterystycznych: 

uczelnie lub organizacje uczelniane jako wydawca, kolpor-

taż wewnętrzny, społeczne redagowanie pisma przez nie-

profesjonalistów, ograniczenie problematyki do spraw jed-

nej uczelni z pozostawieniem miejsca na teksty bardziej 

ogólne [9 s. 9]. 

Charakteryzując określony typ czasopisma, należy pamiętać 

także o różnorodnych funkcjach, które ono pełni. Jednymi 

z najważniejszych funkcji przypisywanych czasopismom aka-

demickim (i studenckim) są funkcje warsztatowa, integru-

jąca i reprezentacyjna. Jak stwierdza we wstępie do opra-

cowania poświęconego czasopismom studenckim lat 70. 

Andrzej K. Waśkiewicz, „w przypadku periodyków typu na-

ukowego mniej ważne wydaje się to, na ile publikowane 

w nich prace stanowią istotny wkład do danej dziedziny na-

uki, o wiele ważniejsze – na ile poprzez konfrontację z opi-

niami odbiorców, a także – wcale nie bagatelna to sprawa! 

– obiektywizację poprzez druk stanowią sprawdzian wła-

snych możliwości, przyczyniają się do wzrostu samowiedzy 

autora. Nazwijmy tę funkcję warsztatową. Drugą – równie 

ważną – jest grupowanie się wokół pism określonych ze-

społów ludzi o pokrewnych zainteresowaniach. Nazwijmy 

tę funkcję integrującą, umożliwiającą tworzenie się grup 

nieformalnych. Trzecią funkcją byłaby reprezentacja. Moż-

na – w zależności od typu pisma – rozpatrywać ją na kilku 

płaszczyznach, pismo może bowiem reprezentować poglą-

dy pewnej, nielicznej grupy, np. literackiej (…), organizacji 

młodzieżowej, może wreszcie prezentować – na zewnątrz 

– problemy pewnego środowiska studenckiego” [9 s. 8-9]. 

Na podstawie dostępnych definicji można zatem stwier-

dzić, że czasopismo akademickie to typ prasy o ograniczo-

nej aktualności – publikacja periodyczna niemająca cech 

gazety ani zeszytów naukowych, publikowana pod wspól-

nym tytułem w regularnych albo nieregularnych odstępach 

czasu (zeszyty numerowane lub datowane), redagowana 

przez zespoły uczelniane, pełniąca funkcję warsztatową, in-

tegrującą i reprezentacyjną oraz dokumentująca w sposób 

kronikarski życie szkół wyższych, której odbiorcami są stu-

denci i pracownicy danej uczelni. 

Czasopismo akademickie to czasopismo środowiskowe, 

a nawet sublokalne, związane treścią, miejscem wydania, 

wydawcą i odbiorcą z konkretną uczelnią – stąd określenie 

„akademickie” bądź „uczelniane”. Oczywiście dotyczy to 

również czasopism studenckich (różnica między nimi a cza-

sopismami akademickimi zostanie omówiona niżej). 

CZASOPISMO AKADEMICKIE 

JAKO CZASOPISMO SUBLOKALNE 

Prasa lokalna czy sublokalna, do której należy czasopismo 

akademickie, obejmuje biuletyny informacyjne, informato-

ry, pisma reklamowe i gazety o charakterze informacyjno-

publicystycznym ściśle związane ze społecznościami lokal-

nymi. W wyniku badań prowadzonych we Francji jeszcze 

w latach 60. XX w. ustalono, że za prasę sublokalną można 

uznać czasopisma wydawane przez „instytucje, dla których 

rozpowszechnianie informacji jest jedynym celem działalno-

ści” [8 s. 104] (co nie do końca jest zgodne z prawdą, gdyż 

instytucje publikujące owe czasopisma mogą pełnić także 

inne funkcje) – czyli publikacje uznawane wcześniej raczej 

za dokumenty życia społecznego. 

W Polsce termin „prasa sublokalna” pojawił się w przyjętej 

przez Ośrodek Badań Prasoznawczych typologii Sylwestra 

Dzikiego, który podzielił prasę na ponadogólnokrajową, 

ogólnokrajową, regionalną, lokalną (prasę lokalną I stopnia) 

i sublokalną (prasę lokalną II stopnia). Typologia ta obowią-

zywała do 31 grudnia 1998 r. Po 1 stycznia 1999 r. i wprowa-

dzeniu w Polsce nowego podziału administracyjnego prasa 

regionalna objęła zasięgiem co najmniej jedno wojewódz-

two, prasa lokalna – co najmniej jeden powiat, a do prasy 

sublokalnej zaliczono pozostałe czasopisma: miejsko-gmin-

ne, gminne, osiedlowe, parafialne czy uczelniane [10 s. 64].  
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Do roku 1989, czyli do transformacji ustrojowej, z czaso-

pism sublokalnych ukazywały się w Polsce tylko periodyki 

towarzystw miłośników miast lub ziem, kół organizacji mło-

dzieżowych (tu zaliczyć należy periodyki studenckie i uczel-

niane), zakładów i komitetów wojewódzkich PZPR (oraz 

podziemnych komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”). Po 

przełomie większość dawnych tytułów zawiesiła działalność, 

pojawiły się za to nowe: gminne, osiedlowe, parafialne, 

szkolne. Jak zauważył Marcin Popławski, „na pierwszy plan 

wysunęły się (…) wydawnictwa tworzone np. przez miesz-

kańców danego rejonu miasta, parafii czy też studentów 

konkretnej uczelni i zakładu” [11 s. 34]. 

Ze względu na wydawcę czasopisma sublokalne można po-

dzielić na: wolnorynkowe niezależne, samorządowe, pi-

sma lokalnych oddziałów partii politycznych, pisma zakła-

dowe, pisma miłośników miasta i ziemi, pisma parafialne 

oraz „pisma środowiskowe, kolportowane pośród danej 

konkretnej grupy społecznej o jasno określonych preferen-

cjach” [8 s. 103]. 

Czasopisma sublokalne charakteryzują się ścisłym związ-

kiem z daną społecznością, społecznym sposobem reda-

gowania, niskim nakładem, ograniczonym zasięgiem roz-

powszechniania i bezpłatnością [8 s. 102]. Ponadto naj-

częściej są to periodyki o niewielkiej objętości wydawane 

w formacie A4. 

Prasa sublokalna powinna zawierać wszechstronne i bie-

żące informacje lokalne, kontrolować lokalne władze, pro-

mować lokalne inicjatywy, integrować środowisko i kształ-

tować lokalną opinię publiczną, ułatwiać kontakt między 

władzami samorządowymi a mieszkańcami oraz wspierać 

lokalną kulturę. Jest ona przede wszystkim trybuną spo-

łeczności, pełni też funkcje organizacyjne, kronikarsko-do-

kumentacyjne, edukacyjno-wychowawcze, reklamowo-

ogłoszeniowe, a nawet rozrywkowe [10 s. 62]. 

Czasopisma uczelniane spełniają większość warunków przy-

należności do prasy sublokalnej. Jedynie społeczny sposób 

redagowania może budzić wątpliwości: przez wiele dekad 

piszący i redagujący teksty do tychże czasopism pracowali 

głównie społecznie, ale z początkiem XXI w. pojawiła się ten-

dencja do powoływania profesjonalnych redakcji, zatrud-

niających pracowników na osobnych etatach. Nadal jednak 

czasopisma akademickie przekazują wszechstronną i bieżą-

cą informację lokalną, a nawet sublokalną, związaną z okre-

śloną uczelnią (w większości tytułów pojawia się kolumna 

Informacje, Aktualności czy Z życia…). Pozostają pod pew-

ną kontrolą władz lokalnych – uczelnianych, których są ofi-

cjalnymi pismami (często zamieszczają rubryki Z Senatu 

lub Od rektora). Jak na jednym ze zjazdów redaktorów cza-

sopism akademickich stwierdził Stefan Zabieglik, „niektóre 

pełnią przede wszystkim role trybuny prasowej władz (pi-

sma dworskie)” [12 s. 23]. Promują inicjatywy związane 

z uczelnią, miastem i regionem. Często stają się trybuną spo-

łeczności akademickiej (przedstawiają opinie i komentarze 

pracowników i studentów, a w przypadku czasopism stu-

denckich – są redagowane przez studentów) oraz starają 

się ową społeczność integrować (publikują reportaże i foto-

reportaże, zapraszają na nadchodzące wydarzenia). Kształ-

tują opinię publiczną, przeprowadzając wywiady czy przed-

stawiając teksty publicystyczne i polemiczne. Nieustannie 

zapewniają kontakt między władzami a środowiskiem aka-

demickim, publikując wypowiedzi zarówno władz, jak i pra-

cowników uczelni. Według Piotra Kieracińskiego „gazeta 

powinna być nośnikiem informacji wewnątrz szkoły, w tym 

przekazem od rektora (i innych władz) do społeczności oraz 

informacji odwrotnej, tj. od społeczności do władz. W tym 

sensie gazeta bierze udział w kształtowaniu public relations” 

[13 s. 5]. Wspierają kulturę lokalną, upowszechniając wyda-

rzenia artystyczne i kulturalne związane z uczelnią (czasami 

„zdarza się, że czasopismo próbuje być czymś więcej niż tyl-

ko wewnętrznym nośnikiem informacji, np. usiłuje integro-

wać wokół uczelni środowiska artystyczne bądź kultural-

ne” [13 s. 6]). Pełnią funkcję edukacyjno-wychowawczą (pu-

blikują artykuły popularyzujące naukę), kronikarsko-doku-

mentacyjną (informują o życiu uczelni), reklamowo-ogłosze-

niową (zamieszczają ogłoszenia, zapowiedzi wydarzeń, re-

klamy) i rozrywkową (często tworzą kąciki humoru). 

Prasa uczelniana jest przeznaczona dla sublokalnej grupy 

czytelników (studentów i kadry naukowej określonej uczel-

ni), kolportowana na terenie szkoły wyższej (ewentualnie 

rozsyłana do innych szkół podobnego typu) i wydawana 

przez władze uczelni lub samorządy studenckie – w stosun-

kowo niskim nakładzie (do tysiąca egzemplarzy), przeważ-

nie w formacie A4, lecz ze stosunkową dużą liczbą stron. 

Pod względem treściowym ma charakter informacyjno-

publicystyczny, chociaż nie stroni od wywiadów, polemik 

i rozrywki. Ponieważ odbiorcą jest tu specyficzna społecz-

ność akademicka, przekaz i teksty czasopism uczelnianych 

są w pełni czytelne tylko dla owej grupy środowiskowej, 

a nie dla czytelnika uniwersalnego. 

CZASOPISMO AKADEMICKIE A STUDENCKIE 

Jeszcze trudniejsze od zdefiniowania czasopisma akade-

mickiego jest odróżnienie czasopism ogólnouczelnianych 

od czasopism studenckich. Indeksy przedmiotowe biblio-

grafii narodowych często klasyfikują ogólnouczelniane cza-

sopisma informacyjne jako czasopisma studenckie, co tylko 
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częściowo wydaje się prawdą, gdyż zawierają one jedynie 

działy lub kolumny poświęcone sprawom studenckim. 

W moim przekonaniu czasopisma studenckie są podzbio-

rem w zbiorze czasopism akademickich. Uczelnia pozostaje 

wprawdzie miejscem wydania, lecz wydawca jest już od-

mienny – to samorząd studencki lub grupa studentów (za-

miast uczelni jako takiej). Inna jest również zawartość, 

w większości poświęcona życiu studenckiemu. 

W opracowaniach dotyczących historii prasy okresu mię-

dzywojennego czasopismo studenckie okazuje się poję-

ciem dosyć szerokim. W przygotowanej przez siebie biblio-

grafii i zarysie historycznym prasy studenckiej w latach 1918–

1939 Antoni Pilch „oparł podstawy klasyfikacyjne na infor-

macjach podanych w stopce redakcyjnej lub tytule i na tre-

ści artykułów, jednak nie skonstruował definicji prasy stu-

denckiej i zaliczył doń także czasopisma redagowane przez 

gimnazjalistów, absolwentów szkół wyższych i profesorów” 

[14 s. 4]. Również propozycja Michała Śliwy, by rozszerzyć 

pojęcie prasy studenckiej na wszystkie pisma, w których re-

dagowaniu brali udział studenci, zdaje się ryzykowna. W do-

datku część międzywojennych czasopism studenckich trud-

no w ogóle zakwalifikować do czasopism, jako że nie speł-

niały kryterium zaopatrzenia w numerację ciągłą lub bie-

żącą [15 s. 4]. 

W okresie powojennym z powyższym problemem poradził 

sobie Andrzej K. Waśkiewicz, który – stwierdziwszy, że żad-

na z definicji nie zdoła ująć wszystkich ważnych cech cza-

sopisma studenckiego – doszedł do wniosku, iż czasopisma 

studenckie należy pojmować jako „wydawnictwa periodycz-

ne, czasem tylko intencjonalnie periodyczne, posiadające – 

podobnie jak prasa zawodowa – redagujące je zespoły, ze-

wnętrzne cechy czasopisma, publikujące artykuły zawsze 

w jakiś sposób aktualne” [16 s. 107-8]. Cytowana definicja 

nie uwzględnia numeracji ciągłej, a w efekcie obejmuje tak 

charakterystyczne dla czasopism studenckich jednodniów-

ki czy wydawnictwa okazjonalne. Szersze rozważania defi-

nicyjne Andrzej K. Waśkiewicz zamieścił w dwóch tomach 

opracowań oraz wielu artykułach i wstępach do opracowań 

zbiorowych. Mianem czasopism studenckich można zda-

niem autora określić „wszystkie wydawnictwa periodycz-

ne (lub: intencjonalnie periodyczne), które: (1) redagowa-

ne były przez zespoły; (2) posiadały zewnętrzne cechy cza-

sopisma (tzn. nie stanowiły zamkniętej całości, posiadały 

graficzny układ czasopisma, etc.); (3) miały (lub: miały mieć) 

kontynuacje ukazujące się pod tym samym tytułem; (4) pu-

blikowały teksty noszące cechy aktualności” [17 s. 6]. De-

finicja pomija wydawnictwa stanowiące zamkniętą całość 

(przykładowo almanachy) i kalendarze. Reguluje kwestię 

„dodatków studenckich”, pojmowanych jako „dodatki sa-

moistne (posiadające odrębną numerację i paginację), jak 

i dodatki niesamoistne, a także zaopatrzone stałą winietą 

kolumny w dziennikach” [17 s. 6]. 

Czasopisma akademickie nie są rozumiane tak szeroko jak 

czasopisma studenckie. Nie powinno się tu rezygnować 

z określenia interwałów czasowych ani zapominać o ko-

nieczności numeracji i wydawania pisma przez czas z góry 

określony. Trzeba też pamiętać o wyłączeniu wydawnictw 

do użytku wewnętrznego. 

Bardziej współcześnie (choć również podążając za myślą 

Andrzeja K. Waśkiewicza) Joanna Gomoliszek uznała za pe-

riodyki studenckie: (1) czasopisma organów organizacji stu-

denckich; (2) pisma dla studentów; (3) czasopisma, których 

wydawcami są organizacje studenckie, a odbiorcami – stu-

denci i inne grupy czytelników; (4) pisma uczelniane, któ-

rych zarówno redaktorami, jak i odbiorcami są studenci i pra-

cownicy uczelni; (5) czasopisma wydawane przez uczelnie 

oraz redagowane przez studentów i pracowników, mające 

jednak zasięg szerszy niż uczelnia; (6) pisma studenckich kół 

naukowych; (7) biuletyny informacyjne organizacji studenc-

kich; (8) dodatki redagowane przez studentów [18 s. 12]. 

Analizując koncepcję Joanny Gomoliszek, spośród typów 

czasopism określonych przez autorkę jako studenckie moż-

na wyłuskać czasopisma akademickie, przeznaczone dla nie-

co szerszego grona odbiorców (obejmującego przykładowo 

pracowników szkoły wyższej). I tak pisma wydawane przez 

uczelnię, których zarówno redaktorami, jak i odbiorcami są 

pracownicy i studenci, oraz pisma redagowane przez pra-

cowników i studentów, lecz mające zasięg szerszy niż jedna 

uczelnia powinny przynależeć do nurtu czasopism uczelnia-

nych, a nie typowo studenckich. Wskazówkami pomocnymi 

w rozróżnianiu czasopism akademickich i studenckich były-

by skład zespołu redakcyjnego i typ odbiorcy. 

Czasopisma ogólnouczelniane i studenckie różnią się także 

tematyką. W periodykach ogólnouczelnianych znacznie czę-

ściej pojawiają się informacje oficjalne: doniesienia władz 

i senatu uczelni, informacje o sukcesach i nagrodach pra-

cowników i jednostek, sprawozdania z wydarzeń angażu-

jących całą społeczność akademicką (inauguracji, jubileuszy 

i festiwali naukowych), relacje z konferencji i zjazdów, arty-

kuły popularyzujące naukę, wspomnienia o zasłużonych 

pracownikach, wywiady z wybitnymi przedstawicielami ka-

dry naukowej uczelni czy reportaże i fotoreportaże doty-

czące uczelni, miasta lub regionu. Jak pisze Marcin Popław-

ski, „oficjalne pisma uczelniane różnią się nieco od tych, któ-

re tworzą sami studenci – zawierają więcej lokalnych infor-

macji, ogłoszeń, zapowiedzi, czasami artykuły wstępne rek-

torów” [8 s. 115]. 
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Z kolei czasopisma studenckie najczęściej poruszają tematy 

i problemy bliższe studentom. Zamieszczają więcej polemik, 

komentarzy i krytyki, nie zapominają o elementach humo-

rystycznych, a z wydarzeń uczelnianych wybierają raczej te 

związane z życiem studenckim. Bywają również bardziej 

efemeryczne – pojawiają się i znikają razem z zespołem re-

dakcyjnym, który po ukończeniu studiów nie zawsze znaj-

duje godnych następców. Ponadto pisma uczelniane są z re-

guły rzetelniejsze od studenckich. Jak określiła to Monika 

Domachowska, zdarza się, że czasopisma studenckie podają 

„zbyt wiele informacji niesprawdzonych, a teksty (…) nie 

zawsze są wyważone” [5 s. 16]. 

Andrzej Waśkiewicz przyszłość pism szkół wyższych widział 

w czasopismach ogólnouczelnianych: „(…) jest to model pi-

sma, który ma przed sobą przyszłość, spełnia bowiem rów-

nolegle szereg funkcji, do których realizowania powołana 

jest prasa studencka. (…) zapewnia właściwy przepływ infor-

macji (…), umożliwia kształcenie umiejętności pisarskich, nie 

prowadzi zaś (jak biuletyn) do partykularyzmu” [19 s. 45]. 

CZASOPISMA AKADEMICKIE PO 1989 R. 

Prawdziwy rozwój czasopism akademickich, w większości 

przejmujących rolę czasopism typowo studenckich (które 

przestawały istnieć bądź pojawiały się i znikały), rozpoczął 

się po przełomie społeczno-politycznym w roku 1989. Pisma 

uczelniane zyskały wówczas nowe możliwości, ale również 

napotkały nowe, nieznane wcześniej problemy, o czym bę-

dzie mowa w kolejnej części artykułu. 
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cony jest niniejszy artykuł. 
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Na początku XIX w. Warszawa stała się małym, prowincjo-

nalnym miastem Prus Południowych, jak nazwano tę część 

ziem polskich po trzecim rozbiorze [1 s. 5]. Gród nad Wisłą 

stracił stołeczny splendor i był siedzibą jedynie władz o cha-

rakterze wojennym, m.in. Kamery Wojenno-Ekonomicznej 

Prus Południowych [1 s. 5].  

W celu przeciwstawienia się germanizacji i stworzenia moż-

liwości oddziaływania na kulturę nie tylko w najbliższym 

kręgu, ale też na terenie innych zaborów założono w War-

szawie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Była to inicjatywa 

Stanisława Sołtyka. Inauguracja działalności miała miejsce 

16 XI 1800 r. [2 s. 12], a pierwsze publiczne posiedzenie – 

7 dni później. Z grona warszawskich medyków w spotkaniu 

uczestniczył wybrany do 30-osobowego grona założycieli 

Tomasz Twardochlebowicz [2 s. 12]. Na czele nowo powo-

łanej instytucji stanął, jako prezes, biskup Jan Chrzciciel 

Albertrandi [3 s. 45-6]. Pełnił tę funkcję przez 8 lat, aż do 

śmierci [4 s. 107]. Później obowiązki prezesa objęli Stani-

sław Staszic (w latach 1808–1826) i Julian Ursyn Niemce-

wicz (1827–1832). Oczekiwanie na zgodę władz pruskich 

trwało blisko 4 lata, gdyż dopiero w 1804 r. uzyskano „łaskę 

królewską” [2 s. 13], ale w niczym nie przeszkadzało to oży-

wionej działalności naukowej. Warto nadmienić, że już 

w pierwszym okresie działalności Towarzystwa, w latach 

1800–1806, zagadnienia stricte medyczne – w formie re-

feratów, dłuższych wystąpień czy prezentacji, omówienia 

nadesłanych dzieł, konkursów na tematy wskazane w cza-

sie posiedzeń – zostały poruszone ponad 20 razy [5 s. 1-15]. 

Pierwszą stałą siedzibą Towarzystwa była posesja na Kano-

niach na warszawskim Starym Mieście. Stanisław Staszic 

zakupił tam trzy leżące obok siebie domy i dość znacznym 

kosztem, pokonując opór władz pruskich, doprowadził do 

ich przebudowy [2 s. 16]. 

W okresie Księstwa Warszawskiego sprawujący władzę Fry-

deryk August dekretem z 30 IV 1808 r. zmienił nazwę To-

warzystwa na Warszawskie Królewskie Towarzystwo Przy-



  

 

Page | 59  

jaciół Nauk. 15 III 1816 r. zaaprobował je car rosyjski i jed-

nocześnie król polski Aleksander I, a kilka miesięcy po jego 

śmierci, w marcu 1826 r. – nowy władca Mikołaj I. 

Klęska wojny polsko-rosyjskiej, która wybuchła po powsta-

niu listopadowym, przesądziła o losach Towarzystwa. Dnia 

6 IV 1832 r. nastąpiła likwidacja, a później konfiskata i czę-

ściowa grabież majątku. Książę Czernyszew pisał do gen. 

Iwana Paskiewicza: „Cesarz raczył uznać Towarzystwo Przy-

jaciół Nauk za nieistniejące” [4 s. 111]. 

Towarzystwo bardzo wcześnie, bo już w 1802 r., opracowa-

ło szczegółowy statut, uzupełniany potem w latach 1804, 

1814, 1826 i 1827. Jako zasadniczy cel działalności każdo-

razowo podawano „szerzenie nauk i umiejętności w języku 

polskim” [2 s. 12]. Zgodnie z treścią statutu w skład insty-

tucji wchodziło 60 członków czynnych oraz nieograniczona 

liczba członków honorowych, „przybranych” [6 s. 1] i kore-

spondentów. Dla zharmonizowania i lepszej organizacji 

prac w ramach Towarzystwa wyodrębniono początkowo 

pięć wydziałów. Nauki medyczne zgodnie z pierwszym sta-

tutem znalazły się w wydziale matematycznym. W 1804 r. 

zmniejszono liczbę wydziałów do trzech, a później – do 

dwóch. Wydział nauk i wydział umiejętności (obejmujący 

nauki medyczne) przetrwały do końca prac Towarzystwa. 

Medycy warszawscy już na samym początku dość inten-

sywnie włączyli się w działania nowego ciała naukowego. 

Jednymi z pierwszych czynnie działających byli Jacek Hia-

cynt Dziarkowski i Tomasz Twardochlebowicz, a w później-

szym okresie – Walenty Gagatkiewicz, Michał Bergonzoni, 

Leopold Lafontaine, Jerzy Arnold, Józef Filipecki i Filip Kin-

cel [7 s. 13]. Z listy zamieszczonej w tomie z roku 1812 wy-

nika, iż do członków czynnych należeli Jędrzej Śniadecki i in-

ni związani z Towarzystwem praktycznie od początku ist-

nienia, a wzmiankowany Michał Bergonzoni pełnił funkcję 

prezesa działu matematyczno-fizycznego [6 s. 2]. Wśród 

członków przybranych [6 s. 4-6] znaleźli się natomiast: Au-

gust Ludwik Bécu z Wilna, Fryderyk Hoffman, Jan Lernet 

z Krzemieńca, Józef Szymkiewicz z Wilna i August Fr. Wolff. 

Jednym z członków przybranych był również Antoni Czere-

towicz [7 s. 19], przy którego nazwisku można znaleźć in-

formację: „urzędnik zdrowia w woysku Polskiem” [6 s. 4]. 

O tej postaci – związanej przez rok z armią – wspominają 

w swoich zestawieniach kadry medycznej wojsk Księstwa 

Warszawskiego Wacław Męczkowski [8 s. 57] i Franciszek 

Giedroyć [9 s. 388]. 

Niemal równolegle z uzyskaniem osobowości prawnej To-

warzystwo zaczęło publikować własny periodyk: „Roczniki 

Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”. Pierwszy 

tom ukazał się w 1802 r. [10]. Dziesięć lat później do nazwy 

dodano człon „Królewskiego” [11] i pod takim tytułem cza-

sopismo ukazywało się aż do roku 1830 – ostatniego roku 

normalnego funkcjonowania tej instytucji naukowej. 

Sytuacja polityczna wymuszała przerwy wydawnicze, przez 

co tom III ukazał się w 1804 r. [12], a IV – dopiero w 1807 r. 

[13]. Podobną przerwę wywołała wojna polsko-austriacka 

w roku 1809: tom V został opublikowany z datą 1808 [14], 

kolejny zaś – z datą 1810 [15]. Najdłuższa przerwa, która 

również wynikła z wojny, a później z nieustabilizowanej sy-

tuacji państwowej, zaistniała po roku 1812: tom VIII wydano 

w tymże roku, natomiast IX [16] – dopiero w 1816. „Rocz-

niki” nie ukazały się także w latach 1819, 1826 i 1829. 

Każdy z tomów stanowił oddzielną książkę, wielkością zbli-

żoną do popularnej szesnastki, i liczył średnio ok. 350–550 

stron (przykładowo: t. I z 1802 r. – 540, t. IX z 1816 r. – 484, 

t. XII z 1818 r. – 382). 

Układ tekstu, podobny we wszystkich tomach, odpowiadał 

najczęściej tematyce trzech posiedzeń. Na początku znajdo-

wało się „zagaienie” [16 s. 10], jak określano mowę wpro-

wadzającą prezesa, a dalej – kolejne referaty, opatrzone ty-

tułem i datą posiedzenia, na którym zostały wygłoszone.  

Nadesłane lub zgłoszone prace były każdorazowo ocenia-

ne pod względem merytorycznym przez trzech albo czte-

rech recenzentów, wybieranych z grona członków czynnych 

Towarzystwa. 

Jak już wspomniano, tematyka medyczna od samego po-

czątku pojawiała się na posiedzeniach Towarzystwa w for-

mie wystąpień członków czy zaproszonych gości. Na łamy 

„Roczników” trafiła względnie późno i w większości były to 

nieco zmodyfikowane wersje referatów wygłoszonych na 

posiedzeniach. Wspominano o zamiarze publikacji i innych 

artykułów medycznych zgłaszanych do oceny przez władze 

Towarzystwa. Tak było chociażby w 1804 r. z obszerną roz-

prawą Jacka Hiacynta Dziarkowskiego poświęconą kołtu-

nowi [17 s. 54, 59], którą wprawdzie wysoko oceniono, lecz 

której nie ogłoszono drukiem. 

TOM VII – ROK 1811 

Po raz pierwszy cztery duże teksty o tematyce medycznej 

ukazały się w tomie VII z 1811 r. [18]. Były to kolejno: (1) Mo-

wa na pochwałę Ś.P. Walentego Gagatkiewicza Doktora 

Medycyny przez Leopolda Lafontaine doktora medycyny 

i chirurgii (s. 39–62) – tekst, utrzymany w formie przemowy 

homagialnej, został przygotowany tuż po śmierci Gagatkie-

wicza i następnie odczytany na posiedzeniu Towarzystwa 

15 V 1805 r. [19]. Warto nadmienić, iż ukazał się drukiem 

również oddzielnie, w formie niewielkiej, 15-stronicowej 

broszurki, ozdobionej portretem Gagatkiewicza. Biblioteka 
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Narodowa jako datę opublikowania tej pozycji podaje rok 

1805 [20]. Trudno określić, w którym języku tekst powstał, 

ponieważ na jednym z posiedzeń Towarzystwa zajmowano 

się problemem przekładu na język polski [17 s. 81]. Należy 

przypuszczać, iż Lafontaine, zgodnie z przestrzeganym zwy-

czajem akademickim, wygłosił swoje wystąpienie po łaci-

nie; (2) Wiadomość o życiu i działalności Jana Jonstona (s. 

132–151) – artykuł pióra Jerzego Arnolda, biografia nieco 

zapomnianej postaci wielkopolskiego medyka i naukowca 

z XVII w.; (3) Rozprawa o hoyności Królów i względach Pa-

nów Polskich do rzeczy lekarskich i lekarzów – część pierwsza 

do roku 1548 (s. 166–188); (4) Rozprawa o hoyności Królów 

i względach Panów Polskich do rzeczy lekarskich i lekarzów 

– część druga do roku 1696 (s. 248–272) – obszerny tekst 

autorstwa Jerzego Arnolda, jednego z warszawskich lekarzy 

i czynnego członka Towarzystwa od 1805 r. 

Wszystkie cztery teksty, liczące w sumie ponad 80 stron, 

śmiało można uznać za jedne z pierwszych bardziej szcze-

gółowych i systematycznych prac poświęconych historii 

polskiej medycyny. Szczególnie istotne są biografia mało 

znanego, a zasłużonego dla nauki Jana Jonstona oraz cały 

szereg wzmianek – zwłaszcza w drugiej części Rozprawy… 

– o medykach polskich bądź pracujących w Polsce w XVI 

i XVII stuleciu. W tekście znaleźć można nazwiska Józefa 

Strusia – Jerzy Arnold pisał „Strut” [21 s. 249], Antoniego 

Sneebergera – o którym autor nadmienia, iż „zajmował się 

zdrowiem żołnierza” [21 s. 251], Wojciecha Oczki i innych. 

TOM IX – ROK 1816 

Kolejna praca związana z zagadnieniami medycznymi uka-

zała się dopiero w 1816 r., po blisko pięcioletniej przerwie. 

Była to Rozprawa o sztuce lekarskiej popularnej, napisana 

przez Augusta Fr. Wolffa [22] i po raz pierwszy zaprezento-

wana na posiedzeniu Towarzystwa 30 IV 1811 r. Rozprawa 

stanowiła niezwykle twórczą polemikę z poradnikami pro-

pagującymi rozmaite sposoby leczenia powszechnych cho-

rób, często anonimowymi, funkcjonującymi w świadomości 

społecznej w wieku XVIII i na początku XIX. Podobnych pu-

blikacji ukazywało się sporo [tu m.in. 23, 24], przy czym – na 

co zwracał uwagę autor – opisywały one tylko pewne ob-

jawy ogólne, które osobie z wykształceniem medycznym 

mogły sugerować przypadłość zupełnie inną od prezento-

wanej: „W naypospolitszych nawet chorobach, przepisy do 

ich leczenia nie Lekarzowi podane nie tylko, że nie są uży-

teczne, ale owszem i szkodliwe” [22 s. 224-5]. Nie negując 

konieczności powstawania popularnych kompendiów, Wolff 

podkreślał, iż powinny być one opracowywane przez wybit-

 
1 Obecnie trudno ustalić, dlaczego autor tak zapisał nazwisko – być może zasugerował się niezbyt czytelnym podpisem na książce autorstwa Lafon-

taine’a [19]. Egzemplarz w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Sygn. 12.28.1.91. 

nych specjalistów i zawierać wyłącznie najważniejszą wie-

dzę, zrozumiałą dla laika. Przygotował nawet schemat, któ-

rym zakończył wystąpienie. Informacje zawarte w poradni-

ku powinny zdaniem autora rozprawy dotyczyć: (1) chorób, 

które najczęściej zdarzają się w określonych porach roku; 

(2) dolegliwości bardzo trafnie określonych jako te, „na iakie 

człowiek przez błędne urządzenie życia swoiego i zaspokoje-

nie swoich żądz sam się wystawia” [22 s. 231]; (3) pomocy 

w nagłych wypadkach, do których Wolff zaliczył: oparzenia, 

utonięcie, porażenie piorunem, otrucie i pokąsanie przez 

dzikie zwierzęta; (4) zagadnień rozwoju i wychowania dzie-

ci (należało przypominać m.in. o konieczności szczepienia 

przeciwko ospie). 

Co ciekawe, pierwotny tekst tej rozprawy – w tłumaczeniu 

Hiacynta Dziarkowskiego przypuszczalnie dużo dłuższy – 

musiał być drukowany oddzielnie jeszcze przed zamieszcze-

niem na łamach „Roczników” [25 s. 14]. 5 X 1811 r. Wolff 

złożył bowiem do biblioteki Towarzystwa pierwszy wydany 

egzemplarz swojej pracy [25 s. 27-8], na co wskazuje notka 

zamieszczona przez Karola Estreichera w Bibliografii polskiej 

XIX stulecia [26 s. 142]. 

TOMY X I XI – ROK 1817 

Kolejne dwa tomy periodyku Towarzystwa, a mianowicie X 

i XI, wydane zostały pod jedną datą w 1817 r. [27, 28]. Zna-

leźć w nich można aż cztery publikacje związane z medycy-

ną: (1) Rzecz o życiu Leopolda Lafontena1 przez Mich. Ber-

gonzoniego MD (s. 173–193) – utrzymana w tonie homa-

gialnym, lecz jednocześnie rzeczowa i obfitująca w dane 

przedmiotowe biografia członka Towarzystwa, wybitnego 

lekarza, naukowca i organizatora wojskowej służby zdrowia 

w Księstwie Warszawskim. Do ukazania się w 1949 r. bio-

gramu autorstwa Aleksandra Krasuskiego [29] był to jeden 

z najdłuższych tekstów poświęconych Lafontaine’owi; (2) 

Rozprawa o hoyności Królów i względach Panów polskich 

dla rzeczy lekarskiey i Lekarzów od roku 1697 do roku 1763 

(s. 330–351) – dalszy ciąg zapisów historycznych Jerzego Ar-

nolda dotyczących medycyny i medyków na ziemiach pol-

skich pod panowaniem saskim; (3) Rozprawa o kołtunie (s. 

488–506) – tekst referatu wygłoszonego przez Augusta Fr. 

Wolffa na posiedzeniu Towarzystwa 2 V 1815 r., który przy-

puszczalnie został przedłożony do oceny w marcu 1815 r. 

pod tytułem Kołtun nie jest chorobą. Temat ten pojawiał 

się dość często na posiedzeniach Towarzystwa: w 1804 r. 

pracę o kołtunie „niesłusznie za chorobę kraiową poczyty-

wanym” [17 s. 54, 59] przygotował wspominany już Jacek 

Hiacynt Dziarkowski, później oceniano tekst nadesłany przez 
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Jana Kauscha – De plica polonica [30 s. 65] i rozprawę Toma-

sza Chromego, lekarza pracującego przy kopalni soli w Wie-

liczce – Najnowsze odkrycia i dostrzeżenia nad chorobą koł-

tun [30 s. 92] (zrecenzowaną w 1814 r. przez Jerzego Ar-

nolda). W listopadzie 1812 r. na posiedzeniu ogólnym [25 

s. 49] przyjęto projekt gromadzenia wiadomości o chorobie 

kołtunowej, niestety z powodu sytuacji politycznej, a prze-

de wszystkim działań zbrojnych, więcej do pomysłu nie po-

wracano. Tekst zamieszczony w „Rocznikach” powstał naj-

prawdopodobniej na przełomie 1814 i 1815 r. 

W drugim z tomów wydanych pod datą 1817 znaleźć moż-

na informację o członkach czynnych (spośród których me-

dykami byli: Michał Bergonzoni, praktycznie od samego po-

czątku pełniący funkcję prezesa działu umiejętności [31], 

Józef Celiński, Jacek Hiacynt Dziarkowski, Filip Kincel, Ję-

drzej Śniadecki, August Fr. Wolff) i przybranych (Franciszek 

Brandt, Ignacy Fijałkowski, Jan Bogumił Freier, Jakub Fryde-

ryk Hoffman, Jan Lernet), a także Rozprawę o morze (s. 1–

273) Jana Lerneta. 

Ciekawe są losy tego tekstu, o którym jako „godnym uwień-

czenia” [17 s. 145] mówiono po raz pierwszy w czerwcu 

1806 r. Został on pierwotnie przygotowany w języku łaciń-

skim. Przekładem początkowo zajmował się Józef Filipecki, 

ale pracy nie ukończył. Po nim tłumaczenie przejęli Barański 

(imię nieznane) i Ziółkowski (imię również nieznane) [25 s. 

28], a wreszcie – wspomniany już Antoni Czeretowicz. Pra-

ca nadesłana do Towarzystwa musiała być dużo obszerniej-

sza, gdyż zamierzano wydać ją w formie oddzielnej książki. 

W Warszawie się to jednak nie udało i ostatecznie praca 

wyszła drukiem w Krzemieńcu, o czym donosił sam autor, 

nadsyłając do biblioteki Towarzystwa cztery egzemplarze 

[30 s. 184]. 

Na łamach „Roczników” ukazała się wersja skrócona w sto-

sunku do edycji krzemienieckiej, która – o czym wspomina 

w notce Karol Estreicher – liczyła blisko 400 stron [32 s. 578]. 

Jak głosi wzmianka w podtytule, rozprawa została „z łaciń-

skiego na polski przez Karola Soczyńskiego Med. Doktora 

przełożona” [28 s. 1]. 

Po krótkim wstępie Jan Lernet podaje nazewnictwo scho-

rzenia w języku polskim („mór, powietrze, zaraza, łożnica, 

pomarlica, choroba łożna” [28 s. 1]), a następnie chrono-

logię i czas trwania kolejnych epidemii od okresu średnio-

wiecza. Wspomina o wczesnych pismach poświęconych te-

mu zagadnieniu, m.in. o dodatku do Zielnika Marcina Sien-

nika z Krakowa. 

Zasadniczą treść rozprawy tworzą odpowiedzi na pytania 

zadane podczas posiedzenia Towarzystwa 5 V 1803 r., kie-

dy to „historya morowego powietrza w Polsce” [33 s. 229] 

stanowiła temat konkursowy. Zagadnienia sformułowano 

następująco: (1) „z dziejopisów Polskich, pewney powieści 

i innych gruntownych wiadomości opisać historyą morowe-

go powietrza w Polskich kraiach”; (2) „obiaśnić, czyli ta za-

raza miała kiedy początek swóy w kraiach Polskich, czyli też 

z obcych kraów przyniesioną była”; (3) „w iednym i drugim 

z tych przypadków iakie właściwe były ich oznaki i ieśli z ia-

kiey szczególnej cechy w rozmaitych czasach poznać moż-

na było z iakiego kraiu do Polski przybyła”; (4) „w przecho-

dach z iednego kraiu do drugiego, czyli gwałtowność tey 

zarazy pomnażała się, czyli przytępiona zostawała”; (5) „ja-

kie w różnych czasach u nas przedsięwzięte środki były dla 

ustrzeżenia się tey zarazy i jakie doświadczone lekarstwa 

do poratowania zarażonych”; (6) „przedłożyć sposoby nay-

skutecznieysze do wytępienia ieżeli to bydź może na zaw-

sze tey zarazy” [34 s. 16-7]. 

Autor tekstu udzielił wnikliwych odpowiedzi i dość ciekawie 

opisał – analizując choroby, które można zakwalifikować 

do omawianej kategorii – co rozumie pod pojęciem „mór” 

[34 s. 20-1]. Po raz kolejny przedstawił okresy, gdy szalały 

choroby związane z wojnami, i rozróżnił sześć najczęstszych 

postaci moru, z których piąta jest dość szczegółowo opisa-

ną dżumą dymieniczą [34 s. 45-6]. Jako jedną z metod pro-

filaktyki wymienił dbałość o higienę („zaraza morowa przez 

tęgi ług może bydź zniszczoną” [34 s. 79]). 

Z rzeczy interesujących, a zarazem dobrze obrazujących 

szybkość przepływu informacji naukowych w początkach 

XIX w. znaleźć można w tekście uwagę o obserwacjach le-

karzy francuskiej armii (m.in. Antonio Savaresiego) z okre-

su kampanii egipskiej w 1798 r. [34 s. 165], jak również na 

temat eksperymentu, który René Desgenettes [34 s. 83] 

przeprowadził w czasie kampanii syryjskiej w 1799 r., a po-

tem opisał w dziele Histoire medicale d’armee d’Orient [35], 

wydanym w 1802 r. w Paryżu. Warto nadmienić, iż tak na-

prawdę Desgenettes wtarł sobie w miejsce ukłucia ropę 

ze zmienionego zapalnie węzła chłonnego, gdyż – co poda-

je w swojej pracy Patrice Bret [36 s. 217-8] – lekarz angiel-

ski, który 3 lata później powtórzył eksperyment z materia-

łem bakteryjnym pochodzącym z prawdziwej dymienicy, 

po kilku dniach zmarł na dżumę. 

Pracę Jana Lerneta zamykają obszerna (licząca 321 pozycji) 

bibliografia [34 s. 259-68] oraz ciekawy słownik nowych po-

jęć w języku polskim, które zostały wprowadzone w tłuma-

czeniu [34 s. 268-72]. 

TOM XII – ROK 1818 

W XII tomie „Roczników”, opublikowanym w 1818 r., zna-

leźć można dwie prace związane z medycyną: (1) Rozbiór 

wody Nałęczowskiey przez Józefa Celińskiego (s. 40–52) – 
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referat pierwotnie odczytany podczas posiedzenia 15 I 1817 

r., streszczenie pracy Wody mineralne w Nałęczowie [37]. 

Autor przedstawia analizę fizykochemiczną jednego z na-

turalnych źródeł znajdujących się w okolicach Nałęczowa, 

określonego jako „żelazno-mineralne” [38 s. 49]. Streszcza-

ny tekst kończy się interesującą wzmianką o praktycznym 

wykorzystaniu tamtejszej wody, przygotowaną przez Filipa 

Kincla [38 s. 52] – opisuje on „osoby i choroby, które za iego 

poradą w wodach Nałęczowskich uleczonemi zostały” [38 

s. 52]. Niestety uwagi te nie zostały zamieszczone w „Rocz-

nikach” ani odnotowane w aktach Towarzystwa [5 s. 75-84]; 

(2) O dzielności ziela jaskółczego większego Chelidonium 

Maius L. w chorobie weneryczney (s. 85–105) – tekst refe-

ratu Jana Bogumiła Freyera odczytanego na posiedzeniu 

30 IV 1817 r., zrecenzowany przez Michała Bergonzoniego 

i Filipa Kincla. Jest to opis trzech przypadków rozpoznanych 

przez autora jako choroby weneryczne, w których leczeniu 

zastosowano jaskółcze ziele i uzyskano wyraźną poprawę 

stanu zdrowia pacjentów. Należy tu wspomnieć, iż pewne 

obserwacje poczynione przez Freyera zostały potwierdzo-

ne przez współczesną naukę [39]. 

TOM XIII – ROK 1820 

W tomie „Roczników” z 1820 r., opatrzonym numerem po-

rządkowym XIII [40], znaleźć można kolejne trzy publikacje 

dotyczące zagadnień medycznych. 

Pierwsza to Rozprawa Ignacego Fijałkowskiego uwieńczo-

na przez Towarzystwo o oświeceniu ludu… (s. 152–249) – 

to tekst mający bardzo ciekawą historię. Powstał jako praca 

konkursowa na temat ustalony w trakcie zebrania 30 III 

1814 r. [30 s. 168-9]: Instrukcya dla ludu względem zacho-

wania zdrowia. Zasadnicza treść pracy miała omawiać przy-

czyny rosnącej śmiertelności, jak również wskazać, w for-

mie przystępnej dla ludności, najważniejsze sposoby zacho-

wania życia i zdrowia. Wiadomo, iż wpłynęły w sumie cztery 

prace, m.in. niezakwalifikowany tekst Wydartą sprawie-

dliwość przywróćmy ludowi, a zapobieżem chorobom zbrod-

niom i morowi [30 s. 216] oraz Wieczory plebańskie [30 p. 

213], także ocenione negatywnie. O trzeciej pracy nie za-

chowały się bliższe wzmianki; niewykluczone, że był to tekst 

jednego z członków korespondentów – Matteo Moro z Cre-

mony, o którym wspominał w 1817 r. Bergonzoni [41]. Po-

dobnie brak szerszych informacji o Instrukcyi dla ludu pol-

skiego [33 s. 96-104], zgłoszonej przez nieznanego z imienia 

Mieroszewskiego w początkach 1814 r. (była to pierwsza 

nadesłana praca). W listopadzie 1815 r. po raz kolejny roz-

pisano konkurs, zawężając temat do kwestii sanitarno-hi-

gienicznych. Pracy podjął się Ignacy Fijałkowski, najpraw-

dopodobniej w październiku 1818 r. tekst został przygoto-

wany i złożony w Towarzystwie. Zajmowano się nim na po-

siedzeniach w marcu 1819 r., a recenzowali go Bergonzoni, 

Dziarkowski i Kincel. 

Zasadnicza treść, którą w skrócie zaprezentowano publicz-

nie na posiedzeniu 3 V 1819 r., została podzielona na kilka 

rozdziałów. Są to kolejno: (1) O siedzibach włościan – autor 

zwrócił tu uwagę na tragiczną z punktu widzenia zdrowot-

ności sytuację mieszkańców wsi. Sugerował wznoszenie do-

mów z kominami wyprowadzonymi na dach, w miejscach 

suchych, nienarażonych na wylewy rzek bądź spływ wody. 

Pisząc o fatalnym stanie ogrzewania, nadmienił o zaczadze-

niu i pokrótce omówił sposoby ratowania się. Odwołał się 

do pracy Kincla pod roboczym tytułem O chorobach potrze-

bujących prętkiego ratunku [42 s. 69], bardzo pozytywnie 

ocenionej przez członków Towarzystwa, przede wszystkim 

przez Bergonzoniego. Przypuszczalnie wystąpienie to po-

wstało na kanwie wcześniejszej publikacji Kincla Sposoby 

ratowania nieszczęśliwych w chorobach nagłych śmiercią 

zagrażających [43], która ukazała się w Warszawie w 1806 

r. i którą notuje Karol Estreicher [32 s. 377]. Na przełomie 

1817 i 1818 r. Kincel przedłożył pod obrady Towarzystwa 

następny tekst – O krupie [44 s. 30], również opublikowa-

ny później w formie samodzielnej książki [45]; (2) O macie-

rzyństwie – Fijałkowski poruszył tu zagadnienie właściwego 

odżywiania się ciężarnych i unikania alkoholu. Podjął próbę 

obalenia licznych przesądów związanych z okresem ciąży 

i połogu, a w trosce o zdrowie noworodka odradzał wcze-

sny chrzest, szczególnie w miesiącach zimowych [46 s. 180-

1]. Dużo miejsca poświęcił karmieniu piersią; (3) O wycho-

waniu – było to nawiązanie do rozdziału poprzedniego. Au-

tor zwrócił uwagę na potrzebę troski o dzieci i ochrony przed 

chorobami przez szczepienie ospy, a także (co podówczas 

brzmiało niezwykle nowatorsko) sprzeciwiał się nadużywa-

niu siły fizycznej i brutalnemu często karaniu dzieci za drob-

ne wykroczenia; (4) O pokarmach i napoiach – rozdział zo-

stał podzielony na mniejsze akapity. Pierwszy dotyczył zbo-

ża, ze szczególnym uwzględnieniem starannego przesiewa-

nia ziarna, w celu uniknięcia zanieczyszczenia sporyszem. 

Drugi zawierał uwagi odnośnie do spożywania roślin dziko 

rosnących podobnych do jadalnych (zwłaszcza pietruszki), 

a mających działanie silnie toksyczne. Trzeci akapit poświę-

cił autor mięsu, które może być nośnikiem chorób, stąd ko-

nieczność obserwowania zwierząt rzeźnych [46 s. 200-1]. 

W akapicie czwartym mowa jest o zatruciu grzybami – tu 

Fijałkowski odwoływał się do tekstu zamieszczonego w „Ga-

zecie Warszawskiej”, w trzech kolejnych numerach z maja 

1818 r. [47-49]. Poruszał też problem dostępu do czystej wo-

dy i właściwego zabezpieczenia studni, a w zakończeniu po 

raz kolejny surowo wypowiedział się o nadużywaniu alko-
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holu; (5) O ubiorach – podobnie jak poprzedni, rozdział skła-

dał się z szeregu akapitów, w których autor m.in. zwracał 

uwagę na higienę osobistą i podawał prosty przepis na zwal-

czanie kołtuna: codzienne czesanie się i częste mycie głowy 

w trakcie kąpieli, a także chronienie głowy przed nadmier-

nym nasłonecznieniem, co pozwalało równocześnie unikać 

porażenia słonecznego. We fragmencie na temat stanu stóp 

Fijałkowski zamieścił nawet pomysłowy przepis na kierp-

ce [46 s. 227-8]. Prócz czystości osobistej zalecał sprzątanie 

pomieszczeń mieszkalnych i regularną zmianę pościeli. Nie 

można wykluczyć, że autor, ze względu na kontakt ze szpi-

talnictwem wojskowym jeszcze w czasach Księstwa War-

szawskiego2, odwoływał się tu do wydanych w 1815 r. Prze-

pisów służby zdrowia wyjętych z ogólnego urządzenia Ad-

ministracyi i Rachuby wewnętrznej dla Woyska Polskiego 

wszelkiej broni zatwierdzonego przez Komitet Woyskowy 

[50]. Szczególnie końcowe akapity rozdziału są zbliżone tre-

ściowo do obszernej „tabelli odmian bielizny” [50 s. 24] za-

mieszczonej w powyższym dokumencie; (6) O zwyczaiach 

i przesądach – kolejny rozdział podzielony na mniejsze czę-

ści, w których autor starał się zwalczać zwyczaje związane 

z puszczaniem krwi i zażywaniem leków niewiadomego po-

chodzenia, a w zakończeniu podawał niezwykle trafne spo-

soby postępowania w czasie burzy i udzielania pomocy po-

rażonemu piorunem. 

Tekst zaopatrzono w bibliografię, zamieszczoną u dołu stro-

ny przy odpowiednich fragmentach. Liczyła ona w sumie 24 

pozycje, przede wszystkim w języku niemieckim. 

Za swoją pracę Ignacy Fijałkowski został uhonorowany zło-

tym medalem, sam tekst zaś opublikowano także w formie 

oddzielnej książki [51]. 

Pozostałe dwie prace opublikowane w tomie XIII „Roczni-

ków”, dotyczące zagadnień medycznych to: (1) Rys życia 

i zasług Michała Bergonzoniego (s. 467–474) – referat Fi-

lipa Kincla, odczytany na posiedzeniu 24 XI 1819 r. Jest to ty-

powy tekst homagialny, pełen właściwych dla epoki zwro-

tów retorycznych, upamiętniający wieloletniego członka 

Towarzystwa – Michała Bergonzoniego, zmarłego 5 III 1819 

r. w Warszawie. Znaleźć tu można również kilka interesują-

cych informacji biograficznych; (2) Rozprawa czwarta o hoy-

ności Królów i względach Panów polskich dla rzeczy lekar-

skiej i Lekarzów (s. 504–527) – przedostatnia część pracy hi-

storycznej autorstwa Jana Arnolda, obejmująca okres pano-

wania Stanisława Augusta Poniatowskiego od roku 1764 do 

1795. Tekst został odczytany na posiedzeniu 24 XI 1819 r. 

Pod koniec 1820 r. powołano w Warszawie drugie towarzy-

stwo naukowe, a mianowicie Towarzystwo Lekarskie War-

 
2 Jako „lekarza naczelnego 1 Dywizyi” wymienia go W. Męczkowski [8 s. 53]. 

szawskie. Pierwsze oficjalne zebranie odbyło się 6 XII 1820 

r. [52 s. 43]. Członkami nowej organizacji, którzy jednocze-

śnie intensywnie działali w Królewskim Towarzystwie Przy-

jaciół Nauk, byli August Fr. Wolff, Jerzy Arnold, Ignacy Fi-

jałkowski i Filip Kincel. 

Na posiedzeniach niejednokrotnie odczytywano fragmen-

ty albo całe rozprawy opublikowane w „Rocznikach”. Naj-

częściej czynił to Wolff, który 17 IV 1821 r. prezentował swój 

tekst O kołtunie, zawarty w tomie X [52 s. 55], a następnie, 

6 VII 1824 r., wybrane akapity obszernego tekstu o proble-

mach higieny w Warszawie, również opublikowanego na ła-

mach „Roczników” [53]. 

Do roku 1832, czyli daty likwidacji Królewskiego Warszaw-

skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, mimo prowadzonych 

dyskusji – z których jedna odbyła się 16 V 1826 r. [52 s. 68] 

– a także ponawianych starań Towarzystwo Lekarskie War-

szawskie nie wydawało własnego periodyku. Stąd zrzeszeni 

w nim lekarze, przede wszystkim Wolff, publikowali na ła-

mach „Roczników”. 

TOM XV – ROK 1822 

Rok 1822 przyniósł dwa teksty związane z medycyną na ła-

mach XV tomu „Roczników” [54]: (1) Rozbiór wód mineral-

nych Goździkowskich przez A. Kitajewskiego (s. 87–108) – 

praca podobna do artykułu Józefa Celińskiego z tomu XII, 

dotycząca badań źródeł wód mineralnych znajdujących się 

w okolicach Goździkowa w Opoczyńskiem. Tamtejsza woda 

miała charakter wody żelazistej, zawierała sole wapienne 

i była nasycona naturalnym dwutlenkiem węgla. Jak stwier-

dził autor, „iey naturalna temperatura iest bardzo ożywia-

jąca” [55 s. 107]; (2) Rozprawa piąta o hoyności Królów i Pa-

nów Polskich na Lekarzy i rzecz lekarską w szczególności za 

czasów Króla Stanisława Augusta (s. 135–164) – tekst autor-

stwa Jerzego Arnolda, zwieńczenie długiego cyklu rozpraw 

poświęconych szeroko rozumianej historii medycyny. 

W tomie XVI, datowanym na rok 1823 [56], znalazła się pra-

ca Józefa Celińskiego Opis rozbioru wody mineralney w do-

mu Szubertów przy ulicy Grzybowskiey i Ciepłey [57]. Prób-

ki wody pobranej z głębokiej studni, wykopanej w końcu 

XVIII w., zostały poddane szczegółowej analizie. W wodzie 

znaleziono węglany żelaza, „siarkan i solan wapna” [58 s. 13] 

oraz krzemionkę. 

TOM XXI – ROK 1830 

Ostatni tom „Roczników” ukazał się już u nowego wydaw-

cy – Natana Glücksberga. Warto nadmienić, iż zmiana ta nie-

zbyt korzystnie wpłynęła na poziom edytorski, gdyż w tek-
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ście obecnych jest wiele błędów zecerskich. Tom z 1830 r. 

nosił numer XXI [59] i zawierał dwa teksty powiązane z na-

ukami medycznymi: (1) Pochwała Ś.P. Czekierskiego (s. 21–

40) – wystąpienie określone mianem „przymówienia” [60 

s. 21] nowo przyjętego do Towarzystwa Wilhelma Malcza, 

„medycyny i chirurgii doktora” [60 s. 21]. Oprócz podzięko-

wania za zaszczyt została tu przedstawiona sylwetka Józefa 

Czekierskiego, twórcy warszawskiej szkoły dla akuszerek [60 

s. 26], doskonałego nauczyciela i autora czterotomowego 

podręcznika chirurgii, zmarłego w Marienbadzie 20 VII 1827 

r.; (2) Rys topografii medycznej miasta Warszawy (s. 268–

296) – w tekście Augusta Fr. Wolffa, nadesłanym w maju 

1829 r., opatrzonym pięcioma przypisami i z powodu cho-

roby autora odczytanym na posiedzeniu publicznym przez 

jednego z członków [61 s. 6], zostały omówione warunki 

zdrowotne oraz przyczyny śmiertelności i podstawowe cho-

roby panujące w mieście, szczególnie na Powiślu, gdzie „czę-

ste są febry i gorączki nerwowe” [53 s. 273]. Za jeden z po-

wodów występowania chorób Wolff uznał bardzo późne, 

zwłaszcza w warstwach zamożniejszych, spożywanie posił-

ków (kolacji „o 11 w nocy” [53 s. 279]), z kolei u uboższych 

– bardzo skromne wyżywienie, praktycznie bez mięsa, ogra-

niczone do chleba, grochu i kartofli. Najważniejsza jednak 

była nadmierna konsumpcja alkoholu: „Coraz więcej nałóg 

do napojów rozpalających, likworów, wina, ponczu, tęgiego 

piwa tak upowszechniony u teraźniejszej młodzieży i u sta-

teczniejszych ojców familii postrzegać się daje” [53 s. 280]. 

Poruszając problematykę zdrowia dzieci, autor, podobnie 

jak Ignacy Fijałkowski, zwracał uwagę na ryzykowny zwyczaj 

chrzczenia niemowląt, a często noworodków, w porze zimo-

wej [53 s. 296]. 

Ubolewał również nad złym stanem higieny i kultury zdro-

wotnej wśród Żydów, którzy stanowili znaczny procent po-

pulacji miasta. Podkreślał większą śmiertelność dzieci ży-

dowskich oraz częste występowanie u nich chorób oczu, 

świerzbu i innych chorób skóry. 

Praca Wolffa zawiera wiele interesujących informacji, przy-

kładowo wzmiankę o pierwszym opisie miasta pod kątem 

zabezpieczenia sanitarnego, który powstał w pierwszej po-

łowie XVIII w. za sprawą „Erndtela, archiatry króla Fryde-

ryka Augusta” [53 s. 268]; dziełko to ukazało się w Dreźnie3. 

Praca zawiera też liczne zestawienia statystyczne. Analiza 

pogodowa wskazuje najwyższą i najniższą temperaturę od-

notowaną w ciągu 34 lat prowadzenia obserwacji: „Najwyż-

szy stopień ciepła w tym przeciągu czasu był 28° nad, a naj-

niższy 26 ½° niżej zera termometru Réamura” [53 s. 270] 

 
3 „Varsavia physice illustrata , sive de aėre , aquis, locis et incolis Varsaviae etc. Autore Christ. Henr. Erndtelio etc.Dresd. 1730. Dzieło to notuje 

K. Estreicher [62 s. 95-6]. 

(odpowiednio +35,0°C i –32,5°C [63]). Dalej znajdują się ze-

stawienia tabelaryczne liczby mieszkańców miasta [53 s. 

277-8], zawartych związków małżeńskich [53 s. 283] oraz 

zgonów i urodzin za lata 1801–1828 [53 s. 284-5]. W ko-

mentarzu autor zwraca uwagę na znaczną śmiertelność po-

mimo braku znaczniejszych epidemii, gdyż typhus bellicus 

[53 s. 288], panujący w lazaretach wojskowych (szczególnie 

w 1813 r.), względnie mało szerzył się w Warszawie. Za jed-

ną z przyczyn problemu Wolff uważa niski poziom higieny 

i złe warunki bytowe. Wśród dolegliwości nękających war-

szawiaków odnotowuje m.in. gruźlicę (zwaną wtedy sucho-

tami [53 s. 295]), choroby weneryczne, a przede wszystkim 

schorzenia wynikające z trybu życia. Jak podaje, występo-

wanie chorób zmienia się z porami roku: zimą i wiosną do-

minują zapalenia gardła i płuc oraz inne choroby gorącz-

kowe, a latem i jesienią – biegunki i „dysenterie” [53 s. 291].  

Pisząc o chorobach charakterystycznych dla ciepłej pory ro-

ku, Wolff wspomina ponadto o cholerze [53 s. 291]. Trud-

no jednak ustalić, czy choroba ta rzeczywiście docierała do 

Warszawy w latach 20. XIX w. (a jeśli tak – jakie stanowiła 

zagrożenie epidemiczne), czy też pod nazwą „cholera” kryła 

się inna ostra choroba przewodu pokarmowego. 

*** 

Jak wykazała przeprowadzona analiza, przez 28 lat istnienia 

„Roczników” wśród 302 opublikowanych referatów znala-

zło się 19 tekstów poświęconych szeroko rozumianym na-

ukom medycznym (to ok. 15% wszystkich publikacji). Zdecy-

dowanie więcej zagadnień medycznych poruszano w trak-

cie posiedzeń, gdy omawiano również nadesłane referaty. 

Wiele z nich zostało zgłoszonych do druku, ale z różnych 

przyczyn (szczególnie w końcowym okresie działalności nie 

można wykluczyć ingerencji cenzorskich) nie ukazało się 

w periodyku. 

Pozostał jednak wymierny ślad, ów „cień na ścieżce”, który 

warto – a nawet trzeba – „ocalić od zapomnienia” [64]. 
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