


Czasopismo współfinansowane przez uczelnie medyczne: Bydgoszcz – CM 
UMK, Gdańsk – GUMed, Lublin – UM, Łodź – UM, Poznań – UM, Szczecin – 
PAM, Warszawa – CMKP, Warszawa – WUM, Wrocław – AM

FORUM BIBLIOTEK MEDYCZNYCH – Medical Library Forum : 
półrocznik / red. nacz. Ryszard Żmuda . Łódź: Uniw. Med., 2010 (Łódź: Druk. 
i Introlig. „Oprawa”). – 2010 R. 3 nr 1 (5) s 797, il., portr., tab., wykr., bibliogr., 
Sum., 24 cm, 300 egz., 50 zł.

Rada Programowa:  prof. dr hab. Jacek Bar tkowiak - przewodniczący 
(Łódź), prof. dr hab. Maria Chosia  (Szczecin), prof. dr hab. Gerard Drewa 
(Bydgoszcz)

Członkowie Redakcji: mgr Renata B i r s k a (Lublin), mgr Dagmara 
B u d e k (Szczecin), mgr Danuta D ą b r o w s k a-C h a r y t o n i u k  (Białystok), 
mgr inż. Anna Grygorowicz (Gdańsk), dr Barbara Niedźwiedzka (Kraków), 
dr Krzysztof N i e r z w i c k i  (Bydgoszcz), dr Krzysztof N o g a  (Katowice), 
mgr Aniela Piotrowicz (Poznań), dr Jolanta Przyłuska (Łódź), mgr Renata 
S e w e r y n i a k (Warszawa) - sekretarz redakcji, mgr Renata S ł a w i ń s k a 
(Wrocław), mgr Irmina Ut ra t a  (Warszawa), mgr Anna Uryga  (Kraków), 
dr Ryszard Żmuda (Łódź) - redaktor naczelny  

Recenzent: prof. dr hab. Ewa G ł o w a c k a

Projekt okładki: lic. Agnieszka Gwoździńska

Skład komputerowy: mgr Alicja Malinowska ,  mgr Monika Op io ł a

Wersja on-line: Piotr K o ł o d z i e j s k i

Korekta: mgr Barbara Mikulska,  Jadwiga Ś c i e r w i c k a , 
mgr Anna S t r u m i ł ł o

ISSN 1899-5829

Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
90–419 Łódź, al. Kościuszki 4

Biuro Promocji i Wydawnictw UM 
90–647 Łódź, pl. Hallera 1

Druk: Drukarnia i Introligatornia OPRAWA Sp. z o.o 
90–019 Łódź, ul. Dowborczyków 17, 

tel. 607270411, e-mail: oprawa@oprawa.biz 

Adres Redakcji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, tel. 42 677 92 62, fax 42 679 06 56 

e-mail : biblio@bg.umed.lodz.pl; http://www.bg.umed.lodz.pl



3 Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Forum Bibliotek Medycznych

Ireneusz Pękalski : Przedmowa Biskupa Archidiecezji Łódzkiej ..................... 7
Ryszard Żmuda: Trzeci rocznik Forum Bibliotek Medycznych .........................8

Artykuły

Marzena Świerczyna: Zespoły zadaniowe w bibliotekach medycznych na 
przykładzie systemu doc@med ............................................................................ 11

Jolanta P r z y ł u s k a : Baza Scopus jako narzędzie do analizy bibliometrycznej - 
praktyczne zastosowanie w bibliotece medycznej ............................................... 24

Barbara N i e d ź w i e d z k a , Irene H u n s k å r : Educational needs and self-
perceived skills of teaching librarians – a comparative Polish-Norwegian study ... 31

Wioletta D y j a s ,  Justyna S e i f f e r t : Measuring library information services by 
sampling method .................................................................................................. 33

Bogumiła Bruc,  Witold Kozakiewicz: Biblioteczne przewodniki online– 
szansa na zwiększenie umiejętności użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi ................................................................................................ 35

Jolanta P r z y ł u s k a , Anna R a d o m s k a : Repozytorium tematyczne publikacji 
powstałych w ramach sieci doskonałości ECNIS ................................................ 42

Maria Jakubowska: Kampania „Pola Nadziei”  Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ................................ 46

Pokłosie zjazdu naukowego

XXVII Konferencja Problemowa Bibl iotek Medycznych : Dzia-
łalność dydaktyczna oraz zarys  dziejów,  s tan obecny i  perspektywy 
rozwoju bibl iotek uczelnianych,  instytutowych i  innych naukowych 
w Polsce . Łódź, 14-15 IX 2009 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Biblioteka 
Główna. Dyrektor - dr Ryszard Żmuda ................................................................ 61

spis treści



4  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Program s. 63, Plakaty s. 69,  Sponsorzy s. 71,  Ryszard Żmuda: Powitanie 
Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji s. 73, Wystąpienia okolicznościowe 
władz Uczelni - Paweł G ó r s k i:  Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi s. 76, Radzisław K o r d e k:  Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą s. 78, Jacek Bar tkowiak:  Przewodniczącego Rady 
Bibliotecznej s. 79, Bolesław H o w o r k a : Refleksje emerytowanego dyrektora 
s. 80, Referaty - prezentacje. - Bolesław Howorka: Sytuacja prawna użytkownika 
w bibliotece uczelnianej s. 81, Hanna Tadeusiewicz: Egzamin dla kandydatów 
na bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji 
i informacji naukowej s. 99, Zdzisław Piotr Szkutnik: E-learning w kształceniu 
polskich bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek s. 101, Krzysztof Noga: 
Dokształcanie pracowników bibliotek naukowych s. 158, Anna Grygorowicz, 
Elżbieta Kraszewska, Małgorzata Omilian-Mucharska: O szkoleniu bibliotecznym 
on-line Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego raz jeszcze 
s. 169, Aniela P io t rowicz: Naukowa informacja medyczna dla doktorantów 
i lekarzy s. 194, Renata B i r s k a, Renata S ł a w i ń s k a: Efektywność szkoleń 
prowadzonych w formie tradycyjnej i on-line s. 199, Krzysztof Szymańsk i: 
Bibliometryczna analiza publikacji uczelni medycznych w Polsce s. 216, Jolanta 
Przyłuska: Prezentacja Bazy Scopus jako narzędzia do analizy bibliometrycznej s. 224, 
Maria Jakubowska: Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w katalogach 
bibliotek medycznych s. 239,  Aleksandra Wołoszczuk: Serwis ibuk.pl na polskich 
uczelniach. Prezentacja platformy i zasad współpracy s. 277, Piotr Antczak: 
Perspektywy i tendencje rozwoju dostępu do książek elektronicznych s. 282, 
Tomislaw D a l i c , Krzysztof Murawski: Proquest hospital colleciotn, proquest 
dissertations and theses w nauczaniu i badaniach s. 288, Dorota Mor:  Platformy 
i  p roduk ty  e lek t ron iczne  w b ib l io tekach  i  o ś rodkach  in fo rmac j i 
s. 298, Artur Graboś: Nowoczesne narzędzia w edukacji medycznej i praktyce 
klinicznej MD CONSULT / FIRST CONSULT s. 309, Jacek Głębocki, Grzegorz 
Pie t ruszewski: Przegląd zastosowań systemu Expertus w Polsce i za granicą 
s. 352, Patrycja G r u d z i ń s k a, Pavol B a t a l i k: Prezentacja serwisu on-line  
SUWECO s. 381, Hanna Greene: Meals Without Politics s. 391, Erik-Jan Van 
Kleef: ISI Web of Knowledge - Real Facts, Real Numbers, Real Knowledge 
s. 393, Teresa Górecka: Źródła informacji medycznej EBSCO w kształceniu  
i doskonaleniu zawodowym lekarzy i pielęgniarek s. 397, Danuta Dąbrowska- 
Charytoniuk: Biblioteka Główna AM/UM w Białymstoku s. 434,  Małgorzata Slesar: 
Biblioteka Główna AM/CM UMK w Bydgoszczy s. 460, Anna Grygorowicz: 
Kierunki rozwoju Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 
2005-2010 z perspektywy roku 2009 s. 477, Katarzyna D o r o c i ń s k a, Anna 
Grygorowicz, Elżbieta Kraszewska: O chwalebnym zachwalaniu i odkrywaniu 
odkrytego czyli o działaniach promocyjnych Biblioteki Głównej Gdańskiego 



5 Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Akty prawne

Bolesław H o w o r k a : Jak kształtowała się współpraca dyrektorów bibliotek 
głównych akademii medycznych ........................................................................ 695

Uchwała dyrektorów uczelni medycznych przyjęta na naradzie w Bydgoszczy dnia 
23 marca 1998 roku ............................................................................................. 697

Uchwała dyrektorów uczelni medycznych przyjęta na naradzie w Poznaniu  
w dniu 5 czerwca 1998 roku ............................................................................... 699

Regulamin Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych  
przyjęty na naradzie w Warszawie dnia 23 października 2009 roku .................. 703

Uniwersytetu Medycznego s. 504, Paweł B o j k o: Biblioteka Główna SUM  
w Katowicach s. 534, Ewa Busse-Turczyńska: Biblioteka Główna AM/UM  
w Lublinie s. 541, Jadwiga Piotrowska: Biblioteka Główna Akademii Medycznej  
w Łodzi – ze wspomnień emerytki s. 560, Krystyna Breker: Biblioteka Główna 
WAM w Łodzi (1958-2002) s. 565, Ryszard Żmuda: Biblioteka Główna UM w Łodzi 
(2002-2009) s. 578, Scholastyka Baran: Warsztat dydaktyczny i badawczy z zakresu 
nauk medycznych pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie s. 600, Aniela P i o t r o w i c z: System biblioteczno-informacyjny 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu s. 614, 
Dagmara Budek: Biblioteka Główna PAM w Szczecinie s. 630, Irmina Utrata: 
Tak się właśnie zaczęło. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Biblioteki Głównej 
Warszawskiego Uniwersyetetu Medycznego s. 639, Renata Sławińska: Biblioteka 
Główna AM we Wrocławiu s. 659, Jolanta Przyłuska, Anna Radomska: Biblioteki 
medycznych instytutów naukowo-badawczych s. 674, Wnioski z Konferencji 
w Łodzi s. 694



6  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Recenzja

Summary

Ewa Głowacka : Forum Bibliotek Medycznych 2010 R. 3 nr 1 (5) .............. 777

Barbara Skalska: Summary of the Medical Library Forum ......................... 779

Serwis fotograficzny

Dyrekcja biblioteki, Władze Uczelni, Rada Biblioteczna, Goście, Sponsorzy, 
Uczestnicy Konferencji ....................................................................................... 709

Autorzy – Instytucje – Miejscowości

Piotr K o ł o d z i e j s k i : Wykaz Autorów .................................................. 781

Skorowidze
Barbara M i k u l s k a : Indeks osobowy i nazw geogra  fi      cznych ......... 783



7 Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Bp dr Ireneusz Pękalski
Łódź - AŁ

PRZEDMOWa  BISKUPa 
ARChIDIeCezjI ŁóDzKIej

Poproszono mnie o napisanie przedmowy do półrocznika o zasięgu ogólnopolskim 
zatytułowanego Forum Bibliotek Medycznych. Stanowi on zbiór fachowych artykułów 
zasadniczo poświęconych zagadnieniom, które nie są mi bliżej znane. Jednakże 
w skierowanej do mnie prośbie napisano, że są dwa powody, które ją uzasadniają. 
W przygotowywanym do druku periodyku ukaże się bowiem artykuł: Akcja Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej „Pola Nadziei” i plakat poświęcony Łodzi jako miastu 
czterech kultur, opracowany z okazji XXVII Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych. 

Pragnę wyznać, że zwłaszcza tematyka pierwszego ze wspomnianych wyżej 
artykułów jest mi szczególnie bliska, gdyż kilkakrotnie miałem zaszczyt uczestniczyć 
w otwarciu takich „Pól Nadziei”, m. in. na placu przy łódzkiej archikatedrze. Jak wynika 
z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Caritas naszej Archidiecezji, 
a także z cytowanego artykułu, „Pola Nadziei” to coroczna kampania na rzecz opieki 
paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami. Międzynarodowym 
symbolem są żonkile, które przypominają nam o osobach cierpiących, oczekujących 
naszej pomocy i opieki w trudnym okresie umierania”. Zbierane w ramach tej kampanii 
środki finansowe, pochodzące ze sprzedaży żonkili, są przeznaczone w całości na 
tworzenie i utrzymanie hospicjów, a także zapewnienie właściwej opieki nad osobami 
znajdującymi się w zaawansowanej fazie chorób przewlekłych, przede wszystkim 
chorych na raka. 

Szczególnym współczesnym świadkiem w sprawach ludzkiego cierpienia i choroby 
jest bez wątpienia Ojciec Święty Jan Paweł II, który w trakcie swojego długiego 
pontyfikatu wielokrotnie osobiście poznawał znaczenie słów: „choroba” i „cierpienie”. 
Z tej racji jego wypowiedzi na ten temat były niezwykle autentyczne i poruszały ludzkie 
serca. W jednym z przemówień wygłoszonych podczas pobytu w Poliklinice Gemelli, 
po złamaniu szyjki kości udowej, Jan Paweł II nazwał szpital „sanktuarium”, w którym 
„każdego dnia leją się łzy bólu i nadziei”. Wszyscy, którzy – z racji na swoje powołanie 
i wykonywany zawód – służą człowiekowi doświadczonemu chorobą i cierpieniem 
są osobami, które – zgodnie z cytowanymi wyżej słowami Jana Pawła II – posługują 
w szczególnym „sanktuarium bólu i nadziei”. Jest rzeczą oczywistą, że do prawidłowego 
i skutecznego wypełniania tej wspaniałej misji potrzebna jest wszystkim pracownikom 
służby zdrowia ciągle aktualizowana fachowa wiedza, którą mogą zdobywać m. in. ze 
źródeł wskazanych przez czasopismo Forum Bibliotek Medycznych. 
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź - UM

TRZECI ROCZNIK 
forum bibliotek medycznych

 W pierwszym numerze trzeciego rocznika naszego czasopisma prezentujemy 
Szanownym Czytelnikom artykuły, komunikaty, dokumenty archiwalne i materiały 
konferencyjne. Stałą pozycję stanowią recenzje napisane przez profesorów oraz 
streszczenia anglojęzyczne. 

 Autorami są zaproszeni nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu 
Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wyższej 
Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz pracownicy akademii 
i  uniwersytetów medycznych,  ze znacznym dorobkiem naukowym 
i wyróżniający się młodzi, aktywni, uzdolnieni, przyszli menadżerowie 
i brokerzy informacji naukowej.

Redakcja otrzymała m.in. teksty przygotowane na 12 Konferencję EAHIL, 
która odbyła się w dniach 14- 18 VI 2010 roku w Lizbonie (Portugalia): dr Barbara 
N i e d ź w i e c k a , Irene H u n s k å r  -  edukacja bibliotekarzy, mgr Wioletta D y j a s , 
mgr Justyna S e i f f e r t  – metody statystyczne w bibliotece, mgr Bogumiła B r u c , 
mgr inż. Witold K o z a k i e w i c z  – przewodniki online oraz inne artykuły: Jolanta 
P r z y ł u s k a  – baza Scopus, mgr Marzena Ś w i e r c z y n a  – system doc@med., dr 
Jolanta P r z y ł u s k a  , mgr Anna R a d o m s k a  -  repozytorium ECNIS i dr Maria 
J a k u b o w s k a  – pola nadziei.

Pokłosie zjazdu naukowego stanowią materiały z XXVII Konferencji 
Problemowej Bibliotek Medycznych pt.: Działalność dydaktyczna oraz 
zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, 
instytutowych i innych naukowych w Polsce, którą zorganizował w Łodzi 
w dniach 14-15 września 2009 roku, dr Ryszard Ż m u d a , dyrektor Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Medycznego.

Referaty wygłosili   m. in.: prof. dr hab. Hanna Ta d e u s i e w i c z : Egzamin dla 
kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 
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dokumentacji i informacji naukowej, doc. dr Zdzisław Piotr S z k u t n i k : E-learning 
w kształceniu polskich bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek, dr Krzysztof 
N o g a : Dokształcanie pracowników bibliotek naukowych, mgr Renata B i r s k a , 
mgr Renata S ł a w i ń s k a : Efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej 
i on-line, dr Scholastyka B a r a n : Warsztat dydaktyczny i badawczy z zakresu nauk 
medycznych pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mgr 
Bolesław H o w o r k a : Sytuacja prawna użytkowników w bibliotece uczelnianej, 
mgr Jadwiga P i o t r o w s k a : Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi – ze 
wspomnień emerytki, mgr Anna G r y g o r o w i c z : Kierunki rozwoju  Biblioteki 
Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2005-2010 z perspektywy roku 
2009, mgr Aniela P i o t r o w i c z : System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mgr Irmina U t r a t a : Tak 
się właśnie zaczęło. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Biblioteki Głównej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Jolanta P r z y ł u s k a , mgr Anna 
R a d o m s k a : Biblioteki medyczne instytutów naukowo-badawczych.

Interesujące prezentacje, które stanowią integralną część konferencji,  przygotowali 
Sponsorzy z poszczególnych firm: ABE Marketing – Piotr A n t c z a k , EBSCO 
– Anna A b r a m o w s k a , Teresa G ó r e c k a - K l e i j s, Elsevier – Artur G r a b o ś ,  
IFIS- International Food information Service, IPS- International Publishing Service, 
ProQuest – Krzysztof M u r a w s k i , Splendor – Systemy Informacyjne – Jacek 
G ł ę b o c k i , Grzegorz P i e t r u s z e w s k i ,, SUWECO – Pavol B a t a l i k , Patrycja 
G r u d z i ń s k a ,  The East European Project Limited – Hanna G r e e n e , Thomson 
Reuters – Erik Jan van K l e e f , Krzysztof S z y m a ń s k i ,  Wolters Kluwer/Ovid 
– Edyta B u r c z y k , Dorota M o r, Wydawnictwo Lekarskie PZWL – Aleksandra 
Wo ł o s z c z u k .

Planowanych referatów nie nadesłano z Krakowa- BM CM UJ i Warszawy – GBL. 
Ta ostatnia książnica, podległa Ministerstwu Zdrowia, od wielu lat nie uczestniczy 
w konferencjach bibliotek uczelni medycznych, które podobnie jak periodyk Forum 
Bibliotek Medycznych integrują nasze środowisko. 

Ważnym uzupełnieniem prezentowanej problematyki są akty prawne przyjęte na 
naradach dyrektorów bibliotek akademickich uczelni medycznych: Uchwały (Poznań, 
Bydgoszcz – 1998) i Regulamin (Warszawa – 2009). Artykuł informujący o współpracy 
w tym zakresie napisał wybitny znawca prawa bibliotecznego, wieloletni dyrektor 
biblioteki uczelnianej i radca prawny mgr Bolesław  H o w o r k a . 

Należne serdeczne podziękowania kieruję pod adresem Autorów artykułów, 
komunikatów i referatów. 

Jestem bardzo wdzięczny Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Pomocniczemu 
Archidiecezji Łódzkiej, byłemu Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego,  
Doktorowi Ireneuszowi P ę k a l s k i e m u , za łaskawe napisanie „Przedmowy” do 
naszego periodyku.



10  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Uprzejmie dziękuję prof. dr hab. Ewie G ł o w a c k i e j , Kierownikowi Zakładu 
Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu za zrecenzowanie kolejnego numeru półrocznika 
bibliotek uczelni medycznych.

Wyrazy uznania należą się również Współpracownikom Forum Bibliotek 
Medycznych/Medical Library Forum oraz wielu innym Osobom, które okazują 
wielką życzliwość dla młodego czasopisma. M.in. mgr Monice O p i o ł a  za sprawne 
sporządzenie składu komputerowego, lic. Agnieszce G w o ź d z i ń s k i e j  za projekt 
okładki, Piotrowi K o ł o d z i e j s k i e m u  za udostępnienie wersji online (http://
www.bg.umed.lodz.pl) i zestawienie Wykazu autorów, mgr Barbarze M i k u l s k i e j 
za opracowanie indeksu osobowego i nazw geograficznych oraz mgr Barbarze 
S k a l s k i e j  za przekład streszczenia na język angielski. 

Na specjalne ukłony zasługuje Małgorzata G r u s z k a ,  Wiceprezes firmy 
„Oprawa”, która potrafiła spowodować, że w ciągu jednego tygodnia otrzymujemy 
druk każdego numeru naszego czasopisma. 
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Mgr Marzena Świerczyna
Wrocław - AM

zeSPOŁY zADANIOWe 
W BIBLIOTEKaCH MEDYCZNYCH 

NA PRzYKŁADzIe SYSTeMU DOC@MeD

Abstract
The Library of Wroclaw Medical University is one of seven Polish medical libraries cooperating 

within doc@med system. The purpose of the system is to deliver in 48 hours electronic copies of prin-
ted documents, articles published in Polish and foreign journals that are part of the libraries’ resources. 
Several different departments of the library are involved in the delivery process. Therefore, a team of 
workers was selected from the Library’s structures to make the delivery process efficient. Selected team 
members have been assigned the supervising, decision-making and coordinating role, ensuring proper 
functioning of the doc@med document supply service. The group works continuously and takes full 
advantage of the intellectual potential of people in the organization. This is an example of lean manage-
ment of service oriented organization that is university science library.

W literaturze teorii organizacji i zarządzania zespół przedstawiany jest jako grupa ludzi 
w sensie socjodynamicznym, która musi spełniać następujące warunki:

składać się z dwóch lub więcej osób, ale nie więcej niż tylu, aby zapewnić bezpośred-• 
ni kontakt z inną osobą tego zbioru;
realne kontakty pomiędzy nimi (interakcja) powinny przekraczać pewne minimum;• 
ich kontakty powinny być zachowane w dłuższym przedziale czasu;• 
poszczególni członkowie powinni posiadać chęci dla wspólnych działań, wspólnego • 
ich realizowania;
osoby będące członkami zespołu muszą wyróżniać się poczuciem przynależności do • 
niego. 

Definicja, cechy i rola zespołu
Zespół jest to więc wyróżniony zbiór ludzi występujących jako jednostka samo-

dzielna, wyrażany przez szczególne procesy współdziałania. Natomiast zespół za-
daniowy to wyodrębniona ze struktury organizacji samodzielna mikroorganizacja 

artykuły
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składająca się z ludzi wydzielonych do realizacji unikalnego przedsięwzięcia1.
Zespoły tworzy się, ponieważ praca w nich:
 - dostarcza więcej informacji i wiedzy,
 - zapewnia różnorodne sposoby podejścia do problemu,
 - zapewnia większą akceptację wypracowanych rozwiązań,
 - zapewnia lepsze zrozumienie podjętych decyzji.
Cechami zespołu są: wspólne podejście do pracy, zaangażowanie wszystkich jego 

członków  w działania zmierzające do osiągnięcia nie tylko wspólnego celu ogól-
nego, ale i celów szczegółowych, poczucie współodpowiedzialności za wykonanie 
zadania, elastyczność – szybko reaguje na zmienne wydarzenia i zapotrzebowania, 
dostosowanie swego działania do nowych informacji i zadań szybciej, bardziej pre-
cyzyjnie i co za tym idzie efektywniej2.

Celem pracy zespołu jest pełne wykorzystanie wiedzy i zdolności jego członków, 
natomiast rolą jest zapewnienie większej skuteczności i efektywności poprzez 
uzyskanie synergii działań ich członków, bez ponoszenia dodatkowych i zbędnych 
nakładów.

Praca zespołowa jest lepsza od działania jednostki wszędzie tam, gdzie mamy 
do czynienia z wieloaspektowymi, złożonymi zadaniami koncepcyjnymi lub 
wykonawczymi. Biorąc pod uwagę złożoność współczesnych organizacji oraz ich 
wielopłaszczyznowych związków z otoczeniem działalność zespołów zadaniowych 
staje się wręcz ich charakterystyczną cechą3. 

zespoły zadaniowe w bibliotekach uczelnianych
Przeniesienie zadań koncepcyjnych na obszary działania bibliotek naukowych 

wyższych uczelni państwowych jest możliwe dzięki ścisłej, od dawna wypracowanej 
między nimi współpracy. Biblioteka naukowa musi spełniać zadania wynikające 
ze specyfiki działania na rynku należącym do rynku usług. Pośredniczy w zakresie 
usług informacyjnych, jak również sama świadczy usługi. Jako organizacje usługowe 
biblioteki naukowe muszą stale dążyć do pełnego zaspokojenia potrzeb swoich 
użytkowników poprzez świadczenie im usług wysokiej jakości. 

Koncepcją, która pozwoliła na stworzenie przedsięwzięcia w ramach współpracy 
międzybibliotecznej bibliotek medycznych jest system doc@med. Nastawiony 
jest na wykonywanie usług dla polskiego środowiska medycznego, bazujących na 
elektronicznym dostarczaniu dokumentów medycznych w formie kopii artykułów 
z czasopism polskich i zagranicznych, które znajdują się w wersji drukowanej 
w zbiorach polskich bibliotek. Kopie dokumentów przesyłane są na konto poczty 

1 Marek S t r z o d a : Zespoły zadaniowe w organizacji. Warszawa 2005 s. 8
2 Paweł P i o t e r e k : Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Propozycje i Materiały. 

Warszawa 2008 s. 11
3 Marek S t r z o d a : Zespoły zadaniowe w organizacji. Warszawa 2005 s. 9
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elektronicznej zamawiającego w ciągu 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy.

System doc@med powstał w Poznaniu w oparciu o narzędzia informatyczne 
stworzone przez firmę PK.com Piotr Krzyżaniak, która zajmuje się administracją, 
rozbudową systemu i automatyczną ewidencją finansową. Uruchomiony został we 
wrześniu 2001 roku przez 3 biblioteki, aktualnie współpracuje w nim siedem bibliotek 
uczelnianych. Są to:

 - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
 - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 - Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
 - Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
 - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Aktualnie zawiera 5148 tytułów czasopism (w tym: zagranicznych 3933 i polskich 

1215) o tematyce biomedycznej. System doc@med jest odpłatny, jednak koszty są 
niższe niż w systemach zagranicznych. 

Grupa decyzyjno – koordynująca
W rozważaniach koncepcji powstania tego systemu wzięto pod uwagę różne 

problemy, wśród nich zarządzanie nim. Wiązało się to oczywiście z wyłonieniem 
osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie i przydzieleniem zadań zarówno dla 
zarządzających biblioteką uczelnianą jak i  dla podlegających im pracowników.

Do realizacji kompleksowych i wysoce wyspecjalizowanych zadań powołuje się 
grupę decyzyjno-koordynującą. Składa się ona najczęściej z wybranych członków 
naczelnego kierownictwa organizacji oraz wybranych kierowników liniowych. 
Taka grupa kieruje najczęściej pracą dużego zespołu zadaniowego, który posiada 
odpowiednią strukturę oraz pracuje w sposób ciągły. Grupa decyzyjna zbiera się 
okresowo, najczęściej w celu przeanalizowania postępu realizowanych zadań, 
przedyskutowania bieżących problemów oraz podjęcia niezbędnych decyzji4. 

Biblioteki Główne Uniwersytetów i Akademii Medycznych wybrały osoby, 
które realizują zadania wynikające ze świadczenia usług na rzecz potrzeb polskiego 
środowiska medycznego. Efektem dla bibliotek uczestniczących w systemie doc@
med są wspólnie wypracowane zadania, takie jak:

realizowanie zamówień wpływających na konto wypożyczalni międzybi-• 
bliotecznej,
administrowanie użytkownikami prepaid,• 
dodawanie zasobów czasopism  do systemu,• 
zatwierdzanie komunikatów,• 

4 Ibidem, s. 13
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przyjmowanie i korygowanie złożonych reklamacji,• 
generowanie faktur i przesyłanie ich do użytkowników korzystających • 
z usług systemu,
uczestniczenie w spotkaniach dotyczących współpracy w systemie doc@• 
med organizowanych raz w roku przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu.

Każda z bibliotek pracuje na podstawie listy zamówień wpływających do 
realizacji, na której widnieje numer, dane szczegółowe oraz data zamówienia. Jest 
to bardzo duże udogodnienie przy składaniu reklamacji w przypadku pomyłki lub 
źle wykonanego pliku tekstowego w systemie. Wszystkie biblioteki mają wgląd do 
legendy zamówień wykonanych, w trakcie realizacji, anulowanych, niemożliwych do 
wykonania przez bibliotekę, zamówień niezrealizowanych lub przeterminowanych. 
Wspólny jest również formularz wyszukiwawczy  w którym obowiązkowe jest 
wypełnianie poszczególnych pól takich jak: tytuł czasopisma, rok, wolumin oraz 
strony. Biblioteki oraz zarejestrowani użytkownicy prepaid otrzymują e-maile 
z informacją o zamówieniach, potwierdzeniach i realizacjach zamówień, pobierają pliki 
PDF z listy zamówień, które są dostępne przez siedem dni. Możliwe jest odtworzenie 
listy wykorzystania najczęściej zamawianych tytułów czasopism przez biblioteki. 
Dostępna jest także opcja wysłania korespondencji do bibliotek i użytkowników  
wówczas, gdy nie zgadzają się dane bibliograficzne. Biblioteki generują w systemie 
ilość wykonanych usług na podstawie statystyk ogólnych i szczegółowych. Poszerza się 
perspektywa samodzielnego korzystania z systemu przez użytkownika zewnętrznego 
(czytelnika) poprzez jego rejestrację i założenie konta. Faktury wystawiane przez 
biblioteki współpracujące, obejmują okres kwartalny łącznie z zestawieniem usług 
i określoną kwotą. Istnieje możliwość umieszczania komunikatów związanych 
z awarią systemu lub innymi trudnościami uniemożliwiającymi wykonanie realizacji 
zamówienia i zatwierdzanie ich w systemie przez biblioteki wykonujące realizację 
zamówień. Można również dopisać kolejny numer czasopisma do zasobów lub dodać 
nowy tytuł. 

Wymienione pola działania w systemie doc@med okazały się sprawdzone, co 
nie znaczy, że biblioteki nie zmagają się z problemami. Wynikają one z technologii 
informatycznych, rozliczeniami faktur, podstawami prawnymi, dlatego jedną z zasad 
funkcjonowania grupy osób zajmujących się jego obsługą są regularne spotkania 
odbywające się  zgodnie z ustalonymi procedurami i porządkiem. Mają one na 
celu przyjrzenie się osiągniętemu postępowi realizacji bieżącego zadania, wymianę 
informacji i zaplanowanie bądź ulepszenie dalszych działań. Wspólna praca nad 
poszczególnymi działaniami, zgłaszanie nowych pomysłów daje możliwość tworzenia 
trwałych relacji interpersonalnych, a osiągnięte sukcesy zwiększają poziom spójności 
grupy. 
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Przynosi to wymierne korzyści m. in. w postaci:
ożywionej komunikacji wewnętrznej,• 
bardziej przyjaznego nastawienia osób wobec siebie i większej gotowości do • 
współpracy,
większego wpływu na działanie członków zespołu,• 
większej skuteczności osiągania zamierzonych celów,• 
wyższego poziomu satysfakcji z udziału w grupie• 5.

Ideą spotkań w ramach grupy jest też wykorzystanie potencjału intelektualnego 
jej uczestników. Grupa taka łączy wiele specjalności np.: prawo, informatykę, nauki 
o zarządzaniu, co pozwala na szybszą i efektywną wymianę informacji z zakresu 
tych dziedzin.

Inne korzyści dla bibliotek współpracujących to:
zmniejszenie liczby zamówień realizowanych w formie tradycyjnej,• 
zmniejszenie kosztów związanych z przesyłaniem kopii drogą pocztową  (ko-• 
perty, znaczki pocztowe),
oszczędność czasu (wypełnianie rewersów, przygotowywanie koresponden-• 
cji),
włączenie pracowników technicznych do realizacji zamówień na kopie arty-• 
kułów w formie elektronicznej,
możliwość ograniczenia prenumeraty tytułów czasopism powtarzających się • 
w kilku bibliotekach6.  

zespół interfunkcyjny
Odrębną istotę będzie tworzył zespół zadaniowy wyodrębniony ze struktur 

wymienionych bibliotek współpracujących w ramach systemu doc@med. Pewne 
zadania będą się powtarzać, inne będą się tworzyć. Jednym z rodzajów zespołów 
zadaniowych są zespoły interfunkcyjne. Składają się z pracowników podobnego lub 
tego samego szczebla hierarchii organizacji. Reprezentują różne dziedziny działalności, 
lecz łączą się w celu wykonania określonego zadania. Tworzenie takich zespołów 
pozwala na poziome przekraczanie granic pomiędzy poszczególnymi elementami 
struktury organizacji. Wspólne rozwiązywanie złożonych problemów pozwala na 
wzajemne poznanie, dostrzeżenie specyfiki innych części organizacji, wymianę 
informacji, generowanie nowych pomysłów oraz koordynowanie skomplikowanych 
zamierzeń7. 

5 Agnieszka K o z a k , Radosław W a j l e r  : W grupie raźniej. Jak zbudować profesjonalny ze-
spół trenerów. Personel i Zarządzanie 2007 nr 12 s. 56-61

6 Aniela P i o t r o w i c z , Ewa G r z ą d z i e l e w s k a , Piotr K r z y ż a n i a k : Koncepcja 
krajowego systemu elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów dla środowiska medycznego. Biule-
tyn GBL 2001 nr 365 s. 79

7  Marek S t r z o d a : Zespoły zadaniowe w organizacji. Warszawa 2005 s. 10
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Powołując zespół zadaniowy należy dążyć do tego, aby harmonizować strukturę 
ról poszczególnych jego członków stosownie do ich potrzeb, oczekiwań, możliwości 
oraz innych czynników. Ważną rolę ma do spełnienia w tym procesie jego kierownik, który 
dążyć powinien do tego aby nastąpiła ścisła korelacja pomiędzy:

- celami zespołu i wynikającymi z nich zadaniami cząstkowymi,
- doborem członków zespołu stosownie do potrzeb zespołu oraz przewidywanych zadań,
- unikaniu zagrożeń lub eliminowaniu konfliktów wynikających z różnic charakteru, anta-

gonizmów oraz innych spornych kwestii,
- współudziałem kierownika zespołu w doprecyzowaniu celów i powołaniu członków ze-

społu8.
Osoby wybrane na członków zespołu powinny posiadać wiedzę, umiejętności, 

motywację oraz czas i narzędzia niezbędne do wykonania zadania w sposób 
w pełni satysfakcjonujący. Szkolenie i rozwój ich kwalifikacji są częściami procesu delegowania. 
Delegowanie zadań ma wiele zalet zarówno dla pracownika jak i dla przełożonego: przede 
wszystkim uwalnia kierownika od wykonywania nadmiaru zadań, przez co daje mu czas na 
wykonanie zadań ważniejszych. Delegowanie zwiększa możliwości zarządzania, ponieważ 
pozwala na podejmowanie decyzji na poziomie, na którym znane są szczegóły. Rozwija zdolności 
personelu do podejmowania decyzji, osiągania celów i podejmowania odpowiedzialności. 
Poza tym redukuje opóźnienia w procesie decyzyjnym, ponieważ odpowiedzialność zostaje 
delegowana w pobliże miejsca wykonywania działań9. 

Sekcja Wypożyczalni Międzybibliotecznej z Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki 
Akademii Medycznej we Wrocławiu została przeszkolona w celu obsługi systemu doc@med. 
Na początku funkcjonowania realizacją zamówień zajmowała się tylko jedna osoba. Po paru 
miesiącach wytypowano dwie osoby, które zajmowały się dostarczaniem dokumentów w postaci 
elektronicznej. W wyniku reorganizacji struktury Biblioteki w 2005 roku i ciągłej rozbudowy 
systemu, stopniowo zaczęto wdrażać do obsługi kolejne osoby. 

Ponieważ system doc@med zakłada 48–godzinny termin realizacji zamówień, 
a wykonywane czynności powtarzają się rutynowo, wymaga się od pracowników 
większej motywacji do wykonywania działań, których końcowy efekt jest widoczny 
na zewnątrz biblioteki. Im wyższa motywacja, tym łatwiej wykonuje się przydzielone 
obowiązki. Występują również relacje nieformalne, w jakie pracownicy wchodzą 
wzajemnie między sobą (towarzyskie, koleżeńskie), niezależnie od kontaktów 
i powiązań oficjalnych jedne i drugie nakładają się na siebie. Droga czasopisma do wykonania 
usługi w systemie obejmuje kilka oddziałów biblioteki dlatego spośród współpracowników 
wyłania się stały zespół ludzi którego celem jest wykonywanie zadań i funkcji związanych 
z pracą. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na sprawność zespołu jest właściwy 
podział zadań. Najważniejsze zadania zespołu wyłonionego ze struktury Biblioteki Akademii 
Medycznej we Wrocławiu przedstawia rys.1. 

8  Ibidem, s. 76
9  Paweł P i o t e r e k : Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Propozycje i Materiały. 

Warszawa 2008 s. 20 
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Sekcja Wypożyczalni Międzybibliotecznej 
(2 osoby – w tym kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów);

- ewidencja zamówień
- segregowanie na lata magazynowe i bieżące
- przesyłanie zamówień do Magazynu
- realizowanie bieżących numerów
- przekazywanie zamówień do Oddziału Obsługi Użytkownika w celu wykonania skanów

Czytelnia Czasopism (2 osoby);
- realizowanie bieżących numerów
- dopisywanie zasobów czasopism  do systemu

Magazyn (4 osoby);
- realizowanie zamówień od 1945 roku w budynku Biblioteki Głównej

Oddział Obsługi Użytkownika (3 osoby);
- skanowanie wybranych stron podanych przez zamawiającego

Sekcja Wypożyczalni Międzybibliotecznej;
- wysyłanie pliku tekstowego w formacie PDF do użytkownika końcowego

Dyrektor;
- kontrola wykonanych usług na podstawie raportu o niezrealizowanych zamówieniach

Konsultacja z zewnątrz;
- lokalizacja systemu na serwerze UM w Poznaniu,
- administrator systemu,
- coroczne spotkania użytkowników systemu z udziałem Dyrektora Biblioteki Głównej UM 

w Poznaniu

Rys. 1. zespół zadaniowy wyłoniony ze struktury Biblioteki AM we Wrocławiu do obsługi 
systemu doc@med ze stałym oddelegowaniem (oprac. własne)
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W nawiasach znajduje się liczba osób zajmujących się obsługą systemu. Trzeba 
zaznaczyć, że osoby z tych oddziałów pracują dwuzmianowo i przejmują również 
obowiązki pozostałych sekcji. Z wymienionych zadań korzystają użytkownicy w po-
staci:

wielokrotnego skrócenia czasu realizacji zamówień,• 
poprawy jakości usług,• 
uzyskania szybkiego dostępu do pełnych tekstów artykułów, również spoza • 
środowisk akademickich.

Wartość usługi wykonanej przez bibliotekę jest określana przez użytkownika 
i winna wiązać się ze spełnieniem jego oczekiwań. Biblioteki kierujące się „zasadami 
szczupłego zarządzania” pracują po to, by zrozumieć, czego czytelnik potrzebuje 
i dostarczają mu tego co oczekuje. W teorii zarządzania w tym przypadku potrzeba 
ta będzie nazwana produktem pracy zespołowej, w systemie doc@med widoczna na 
fakturze jako usługa biblioteczna pod symbolem SWW/PKWiU: 92.51.11.

Usługa zarejestrowana w systemie generowana jest na podstawie statystyk. 
Poniższe wykresy przedstawiają dane z okresu pięciu lat. Pokazują ilość zamówień, 
które wpłynęły do Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu z innych bibliotek 
medycznych i zostały zrealizowane w formie elektronicznej. Drugi wykres przedstawia 
zamówienia zrealizowane przez biblioteki współpracujące dla użytkowników 
zewnętrznych biblioteki – pracowników  naukowych, doktorantów, lekarzy, studentów 
oraz pracowników służby zdrowia. 
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Wykres 1. zamówienia zrealizowane w systemie doc@med przez BG AM we 
Wrocławiu
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Wykres 2. zamówienia otrzymane z systemu doc@med z innych bibliotek 
współpracujących w systemie

Biblioteki w systemie doc@med realizują zamówienia nie tylko dla siebie 
nawzajem, ale również dla instytucji, które mogą się zarejestrować z pozycji formularza 
rejestracyjnego dla bibliotek i instytucji naukowych. Wśród zarejestrowanych znajdują 
się biblioteki: instytutów PAN, instytutów naukowych, uczelni państwowych, 
szkół wyższych, szpitali, centrów medycznych, a także fundacje, agencje, oddziały 
gospodarcze, zakłady. Dane odnośnie realizacji zamówień dla innych ośrodków 
i instytucji publicznych na terenie kraju przedstawiają poniższe tabele i obejmują 
zamówienia zrealizowane w systemie doc@med od początku jego  powstania.

Tab. 1.  Źródło: Dane statystyczne z systemu doc@med

Nazwa
zrealizowane 
zamówienia
(2001– 2009)

Instytuty PAN

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 75
Instytut Genetyki Człowieka PAN 64
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 226
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 51
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN 25
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Biblioteka 24
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Pracownia Genetyki 
Nowotworów 10

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 6
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Biblioteki Instytutów naukowych
Biblioteka Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 31
Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi 1
Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego 1
Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka 275
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 273
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków 143
Wojskowy Instytut Medyczny 116
Narodowy Instytut Leków 5
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej 6

Instytut im. M Skłodowskiej-Curie – Centrum Onkologii 255
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 3
Instytut Medycyny Pracy 115
Instytut Psychiatrii i Neurologii 29
Instytut Reumatologii 3

Instytuty wydziałowe uczelni
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego 
UJ 172

Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM 4
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM 7
Instytut Techniki Radiacyjnej Politechnika Łódzka 20

Tab. 2. Źródło: Dane statystyczne z systemu doc@med

Nazwa
zrealizowane 
zamówienia
(2001– 2009)

Centra medyczne
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 116
Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Biblioteka 88
Biblioteka Śląskiego Centrum Chorób Serca 75

Biblioteka Wielkopolskiego Centrum Onkologii 22

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia i Informacji 
Pedagogicznej w Jeleniej Górze 14
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Tab. 3.  Źródło: Dane statystyczne z systemu doc@med

Nazwa

zrealizowane 
zamówienia
(2001– 2009)

Biblioteki  uczelniane / szkół wyższych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - 
Biblioteka Główna 130

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 105
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w 
Gorzowie Wlkp.

29

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego 35
Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Szczecinie 2

Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej 1
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Suwałkach 4

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 39

Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej 7

Tab. 4. Źródło: Dane statystyczne z systemu doc@med

Nazwa

zrealizowane 
zamówienia
(2001– 2009)

Szpitale

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 36

Biblioteka Medyczna Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA

14

zakłady, Oddziały
Biblioteka Medyczna Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej

2

Zakład Aparatury Jądrowej IPJ 1

Główna Biblioteka Lekarska. Oddział w Katowicach 20

Główna Biblioteka Lekarska. Oddział w Kielcach 84
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie. Oddział 
w Koszalinie

54

Główna Biblioteka Lekarska. Oddział w Gorzowie 
Wlkp.

5
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Główna Biblioteka Lekarska. Oddział w Toruniu
75

Główna Biblioteka Lekarska. Oddział w Zielonej Górze
1

6 Wojskowy. Oddział Gospodarczy 8

Fundacje

Fundacja Rozwoju Kardiologii Interwencyjnej 70

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi 2

Polska Fundacja Gastroenterologii 59

Agencje

Agencja Oceny Technologii Medycznych 21

Podsumowanie

Wdrożenie systemu doc@med w bibliotekach medycznych okazało się skuteczne. 
Pozwoliło na pełne wykorzystanie możliwości osób skupionych w danej organizacji. 
System oferuje możliwość sprawdzania danych katalogowych, kierowania zamówień 
do właściwych bibliotek, statystykę wykonanych usług oraz włączanie użytkowników 
zewnętrznych do aktywnego korzystania z jego narzędzi, bez konieczności posiadania 
specjalistycznych programów. Jest jedną z form szczupłego zarządzania, oszczędza 
czas czytelnika oraz dostarcza w formie elektronicznej swoją ofertę widoczną na 
zewnątrz organizacji. Wywiązuje się z założonego czasu do realizacji zamówień (48 
godzin).

Zespół zadaniowy od momentu powstania systemu pracuje w sposób ciągły, 
niekończący się proces poprawiania, udoskonalania należy do jego członków, który 
pozostaje stały albo zmienia się w zależności od bieżących potrzeb (continuous 
improvement).
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BAzA SCOPUS jAKO NARzęDzIe 
DO ANAlIzY BIBlIOMeTRYCzNej - 

PRaKTYCZNE ZaSTOSOWaNIE 
W BIBLIOTECE MEDYCZNEj 

Abstract
The paper reports practical implementation of the Scopus database to perform  bibliometric analysis 

and presents the role of the librarian in the utilisation of quantitative indices. It describes examples of 
citation analyses for an author, a scientific research institution and a scientific journal. Journal Evaluation 
Tool, Citation Tracker and the Hirsch index were used in the analysis.

Streszczenie
Artykuł opisuje praktyczne wykorzystanie bazy Scopus do analiz bibliometrycznych oraz przedstawia 

rolę bibliotekarza w wykorzystaniu wskaźników ilościowych. Opisuje przykłady analiz cytowań  
publikacji dla autora, dla instytucji naukowej, dla czasopisma naukowego. Do analiz wykorzystano 
Journal Evaluation Tool, Citation Tracker and the Hirsch index.

Ilościowe badanie nauki za pomocą bibliometrii
Parametry ilościowe dokumentów naukowych zaczęły być przedmiotem badań 

prowadzonych w końcu XIX i na początku XX wieku. Termin bibliometria, określający 
wykorzystanie metod matematycznych do badania właściwości komunikacji pisanej, 
został zaproponowany w 1963 r. przez A. Pritcharda w pracy Statistical bibliography 
or bibliometrics1. Powstanie     bibliometrii   było   wynikiem    dążeń   do   rozwinięcia   
podstaw teoretycznych w badaniach nad komunikacją pisaną. Definicja przedstawiona 
w Słowniku terminologicznym informacji naukowej ukazuje bibliometrię, jako badanie 
stanu ilościowego i rozwoju piśmiennictwa metodą statystyczną na podstawie spisów 
bibliograficznych lub statystyki wydawnictw2. Opis bibliograficzny dokumentu może 
być zastosowany do badań bibliometrycznych wtedy, gdy spełnia dwa podstawowe   
warunki:   dostarcza danych o strukturze piśmiennictwa i jest częścią większego zbioru 
zapewniającego reprezentatywność. 

1 Alan  P r i t c h a r d: Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation 1969 
Vol. 25 nr 4 s. 348-349

2 Słownik terminologiczny informacji naukowej/ red. Maria D e m b o w s k a. Wrocław 1979
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Do analizy ilościowej wykorzystuje się   istniejący   zbiór   danych lub  tworzy się 
go  bezpośrednio do potrzeb badawczych.  Badania bibliometryczne  prowadzone są 
obecnie w wielu dziedzinach. W zależności od  przyjętego założenia, analiza ilościowa 
piśmiennictwa może służyć samej  metodologii,  jak   też   nauce  dla  której jest 
wykonywana, np. medycynie czy chemii3, 4. 

W badaniach bibliometrycznych nauki wykorzystuje się informację pochodną 
o publikacjach znajdujących się w różnego rodzaju indeksach, bibliografiach 
analitycznych, bazach danych. Analizuje się związki powstające pomiędzy pracą 
danego autora  a pracami cytowanymi w danej publikacji. Związki te nie są ograniczone 
ramami chronologicznymi, mogą wychodzić poza daną dziedzinę, łączyć różne 
pomysły i wyniki badań. Badając cytowania można śledzić przebieg konkretnych 
prac i trendów naukowych, można mierzyć efektywność uczonych i ich wpływ na 
pracę innych. Coraz częściej patrzy się na strukturę nauki jako całości, eliminuje 
błędy i zafałszowania. Na podstawie analiz cytowań tworzone są atlasy nauki, 
mapy określonych dziedzin5. Dzięki pojawieniu się indeksów cytowań uwypuklił 
się  międzynarodowy charakter nauki. Zaistniała możliwość oceny potencjału nauki 
w różnych krajach i  udziału poszczególnych krajów w nauce światowej. Wskaźniki 
liczbowe wykorzystywane są często do oceny rangi czasopism naukowych. 

Udostępnianie   wielotysięcznych   zbiorów   w   postaci   bibliograficznych baz 
danych i opracowanie coraz doskonalszych technik wyszukiwania, stwarzają szerokie 
możliwości analiz bibliometrycznych. Nie oznacza to jednak, że wykorzystanie 
bogatych źródeł informacji i automatyzacja procesów wyszukiwania nie są pozbawione 
ograniczeń. Problemy w stosowaniu metod bibliometrycznych do badania rozwoju 
danej nauki na podstawie baz bibliograficznych dotyczą najczęściej ilościowego 
a nie jakościowego przedstawienia nauki, niejednorodnej struktury danych w różnych 
bazach, niekompletności udokumentowanego piśmiennictwa, preferowania języka 
angielskiego w dokumentowaniu prac, wyboru publikacji z określonego obszaru 
geograficznego, opóźnień   wynikających   z   aktualizacji bazy, błędów literowych 
przy wprowadzaniu danych, braku jednolitych terminów stosowanych w słownikach 
wyszukiwawczych.

Udoskonalenie metod badawczych coraz bardziej przybliża liczbowy obraz świata 
nauki do rzeczywistej zawartości udokumentowanych publikacji, niemniej jednak przy 
tak różnorodnej strukturze piśmiennictwa trzeba pamiętać, że wskaźniki ilościowe 

3 Johannes S t e g m a n n: Building a list of journals with constructed impact factors. Journal of 
Documentation 1999 Vol. 55 nr 3 s. 310-324

4 Michael H e i n e: Bradford ranking conventions and their application to a growing literature. 
Journal of Documentation 1998 Vol. 54 nr 3 s. 303-331

5 Irena M a r s z a k o w a – S z a j k i e w i c z: O bibliometrii i bazach danych Instytutu Informacji 
Naukowej (ISI) w Filadelfii. Nauka 2000 Vol. 3 s. 182-190
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nie zawsze odzwierciedlają jakościowy poziom dorobku naukowego danego autora, 
instytucji, uczelni czy kraju.

Bazy danych stosowane do analizy cytowań
   Do śledzenia cytowań najczęściej wykorzystywane są zbiory dokumentów 

obejmujące szeroki zakres wiedzy z kilku lub kilkunastu lat tak, aby w zależności od 
postawionego celu analizy, można było zmierzyć powiązania pomiędzy publikacjami 
i ich cytowaniami. Wielotysięczne zbiory zawarte w bazach posiadają często 
wbudowane narzędzia do automatycznego wyliczania wskaźników. Takie instrumenty 
do analizy zaczął tworzyć filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (obecnie 
firmowany przez Thomson Reuters).  Analizy bibliometryczne oferuje także baza 
Scopus wydawnictwa Elsevier oraz serwis Google Scholar tworzony przez Google 
Inc6. 

Narzędzia do analizy bibliometrycznej w bazie Scopus
Baza bibligraficzno-abstraktowa Scopus obejmuje szeroki obszar wiedzy, 

w tym nauki medyczne, techniczne i społeczne. Zawiera ok. 38 mln dokumentów 
bibliograficznych z ok. 18 tys. wydawnictw periodycznych. Do obiegu informacyjnego 
wprowadziła wiele czasopism europejskich, azjatyckich i  środkowoamerykańskich 
(około 60% tytułów pochodzi z innych krajów niż USA). Indeksuje prawie 300 
polskich tytułów z różnych dziedzin. Bibliografię załącznikową wprowadzono 
w niej do publikacji od 1996 r. Analizę informującą ile razy i przez kogo dany artykuł 
został cytowany, można więc wykonać według spisów piśmiennictwa przy artykułach 
wydanych po 1995 r. Posiada także funkcję automatycznej analizy cytowań wybranego 
zbioru dokumentów tzw. citation tracker (śledzenie cytowań), funkcję wyliczania 
indeksu h (Hirscha) do określenia wagi i znaczenia wszystkich prac danego czasopisma 
lub określonego autora oraz narzędzia do porównywania czasopism.

Praktyczne zastosowanie  bazy Scopus
Baza Scopus w Bibliotece Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 

wykorzystywana jest jako narzędzie do wyszukiwania piśmiennictwa. Interdyscyplinarny 
charakter bazy pozwala na dotarcie do publikacji z pogranicza medycyny, fizyki, 
chemii, psychologii czy socjologii. Ma też zastosowanie do analizy cytowań 
w corocznej ocenie pracowników, w ocenie całego dorobku publikacyjnego, przy 
ubieganiu się o stopnie i tytuły naukowe, przy aplikacjach o granty, fundusze unijne 
i rządowe. Pomocna jest w ocenie specjalistycznych czasopism. 

6 Matthew F a l a g a s, Eleni P i t s o u n i, George M a l i e t z i s, Georgios P a p p a s: Comparison 
of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. The FASEB Journal 
2008 Vol. 22 nr 2 s. 338-342
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Przeprowadzone poniżej analizy cytowań dla autora, instytucji i czasopism były 
wykonane według stanu  bazy z dnia  26 listopada 2009 r. (http://www.scopus.
com).

Analiza publikacji danego autora
W polu „Autor Search” wpisano nazwisko autora, następnie identyfikowano 

właściwą osobę wybierając nazwisko z przypisanymi publikacjami (rys. 1). Można 
w tym miejscu zaznaczyć opcję przeglądania wszystkich publikacji, zgłosić do 
administratora bazy (Feedback) uwagi dotyczące połączenia wszystkich wystąpień 
nazwiska w jeden rekord dla danej osoby i  wykonać analizę cytowań poprzez „Citation 
tracker” (rys. 2).

Rys. 2. Analiza cytowań publikacji autora 

Rys. 1. Rekord identyfikacyjny autora
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Baza Scopus posiada także funkcję wyznaczania indeksu h, współczynnika 
wprowadzonego przez Jorge’a E. Hirscha7 określającego wagę i znaczenie wszystkich 
prac naukowych danego autora lub czasopisma, charakteryzującego całkowity dorobek 
a nie tylko znaczenie poszczególnej pracy. Określa on liczbę publikacji naukowych, 
które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od liczby h. Indeks ten można 
wyznaczyć dla dowolnego  zbioru dokumentów.  Aby wyznaczy indeks h dla zbioru 
publikacji „autora X” trzeba wyszukać wszystkie publikacje autora w badanym 
przedziale czasowym.

Analiza publikacji dla danej instytucji naukowej
W celu przeanalizowania cytowań publikacji powstających w instytucji  należy  

w bazie dokładnie zidentyfikować wszystkie wystąpienia nazwy (polskie i angielskie), 
wyszukać wszystkie  publikacje afiliowane przez dany ośrodek naukowy i wybrać 
narzędzie do analizy. W polu „Affiliation Search” wpisujemy nazwę instytucji 
i wyszukujemy dane. W przypadku kilku wystąpień nazwy możemy, tak jak 
w przypadku autorów, zgłosić do administratora bazy (Feedback) uwagi dotyczące 
połączenia odpowiednich rekordów.  Po zidentyfikowaniu instytucji można wyświetlić 
rekord informujący szczegółowo o danych adresowych, osiągnięciach publikacyjnych 
(Research) i o jednostkach współpracujących w zakresie badawczym (Collaborating 
Affiliations) (rys. 3).

7 Jorge H i r s c h: An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the 
National  Academy of Sciences of the United States of America 2005 Vol. 102 nr 46 s. 16569-16572   

Rys. 3. Rekord identyfikacyjny dla instytucji
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Obszar badawczy (Subject Areas) publikacji powstających w danej instytucji 
i procentowy ich udział w całym dorobku można określić w postaci wykresu kołowego 
lub danych tabelarycznych.

Ocena czasopism naukowych
Baza Scopus posiada też narzędzia do oceny czasopism naukowych „Journal 

Analyzer” (rys. 4). Wykorzystanie ich pozwala autorom określić czasopisma 
z danej dziedziny, ocenić rangę i wzajemnie porównać. Mierniki oceny czasopism są 
wykorzystywane przez redakcje do oceny własnych wydawnictw i przez biblioteki 
do wykonywania analiz porównawczych (rys. 5).

Rys. 4. Wyszukiwanie i ocena czasopism za pomocą „Journal Analyzer”

Rys. 5. Porównywanie czasopism
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Podsumowanie
Narzędzia do analizy bibliometrycznej oferowane przez bazę Scopus są 

proste w nawigacji, w przejrzysty sposób przedstawiają wyniki. Znajomość ich 
ułatwia bibliotekarzom współpracę  z pracownikami naukowymi i z redakcją 
czasopism. Pomocne są w ocenie dorobku publikacyjnego poszczególnych autorów 
i instytucji naukowych. Wykorzystywane są do bardziej  efektywnego zarządzania 
wydawnictwami. Bibliotekarz odgrywa istotną rolę jako doradca, może popularyzować 
potencjał badawczy instytucji, promować dorobek naukowy. Kompleksowe spojrzenie 
na zasady publikowania i rozprzestrzeniania się wiedzy pomaga realizować usługi 
informacyjne. Zbliża pracowników biblioteki do odbiorców, toruje drogę do 
współdziałania  i podnosi jakość świadczonych usług bibliotecznych, wpływa na  
efektywniejsze zarządzanie dostępem do wiedzy.
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eDUCATIONAl NeeDS AND SelF-PeRCeIVeD SKIllS 
OF TEaCHINg LIBRaRIaNS – a COMPaRaTIvE 

POlISh-NORWeGIAN STUDY

In 2009 the librarians of the Medical Library of Jagiellonian University in 
Cracow (Poland) and librarians associated in the Health Section of the Medical 
Library Association in Norway conducted a study to compare educational 
needs and self-assessed skills of teaching librarians in health care sectors in 
both countries. The project was financed by the EEA and Norwegian Financial 
Mechanisms 2004 – 2009. 

The aim of the study 

The primary goal of the study was to obtain data necessary for the recognition 
of the present educational needs, preferences and limitations of Polish and 
Norwegian teaching librarians in order to develop a common course for 
librarians-trainers in both countries. 

Such a course will hopefully improve the qualifications of health and medical 
librarians in both countries, and to appropriately adjust their competence to 
the changing needs of medical information users. 
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Method 
A survey was conducted in both countries, in order to generate numerical data 

and to identify generalisable issues. The target population was librarians who 
teach or want to teach in medical and health libraries. A survey questionnaire 
was developed on the basis of literature studies, a methodological seminar 
and interviews conducted with teaching librarians. The questionnaire, 
which consisted mainly of closed questions, but also left space for free text 
answers, was translated into Polish and Norwegian. In June 2009 invitations 
to participate in the web-based survey were sent to 230 librarians in Norway 
and to 165 librarians in Poland. The answers were entered into a database and 
the internal consistency of the entered data was checked. A statistical analysis 
was performed, and the open answers analysed. 

Response rate
The response rate in Poland was 48% (80 questionnaires) and in Norway 

44% (100 answers). These response rates do not allow for general inference, 
but were similar and are sufficient to identify some interesting features and 
needs of surveyed librarians in both countries. 

The results, comparisons and conclusions will be the subject of the 
presentation at the EAHIL conference. 
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MEaSURINg LIBRaRY INFORMaTION SERvICES 
BY SaMPLINg METHOD

Streszczenie
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bierze od siedmiu lat udział 

w projekcie o nazwie Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Wypełnienie ankiety, 
która jest podstawą przygotowania ogólnopolskiej analizy, wymaga zbierania szczegółowych danych, 
z których wiele nie było do tej pory gromadzonych. Najwięcej trudności nastręczało zebranie danych 
statystycznych dotyczących usług informacyjnych. Tego rodzaju danych nie można zliczać przy użyciu 
jakichkolwiek systemów zautomatyzowanych a gromadzenie ręczne jest zbyt czasochłonne. W 2008 roku 
koordynatorzy projektu Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce wprowadzili możliwość 
wpisywania do ankiety danych na temat usług informacyjnych obliczonych na podstawie próbki 
szacowanej. Podstawą, na której się oparto była norma PN-EN ISO 2789 Informacja i dokumentacja. 
Międzynarodowa statystyka biblioteczna.

Biblioteka SUM przeprowadziła dwie próbki: 20-25 kwietnia 2009 oraz 23-28 listopada 2009. 
Przy opracowaniu wyników wyciągnięto wnioski, że jako podstawę obliczenia szacowanej liczby 

zapytań informacyjnych dla roku 2009 zostanie użyta tylko próbka kwietniowa.
Otrzymane wyniki to zaledwie dane szacunkowe, jednak zbliżyły nas do wartości prawdziwych. 

Zebrane dane obrazują także rozmiar pracy wykonywanej w działach informacji naukowej bibliotek, 
która przechodzi niezauważona i nie jest odnotowana w żadnych statystykach.

Sampling method is an allowed, time- and effort-saving way of gathering statistic 
data on information services in libraries.

Introduction 
The Library of Medical University of Silesia in Katowice (MUS) for seven years 

now has been taking part in a national project aimed at establishing Polish academic 
and research libraries performance indicators. The project requires detailed statistical 
data, many of which were not collected earlier.
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Objectives 
The most difficult data to be collected concerned library information services. 

This data could not be collected by any automated system and manual compiling is 
laborious. It includes information requests, such as: 

● searching for specific documents (localization, correcting citations), 
● factographic questions (about facts, dates, addresses), 
● databases searching techniques consultations, 
● databases searching performed by librarians for users.

Methods
In 2008 performance indicators project managers introduced a sampling method 

for information services data collection as allowed by international standard (ISO 
2789:2006, point 4.2.2 and point 5.3). 

The standard defines:
● types of information requests which should be counted;
● necessity of counting requests delivered also by electronic media;
● draft of the method: ‘The sample should be taken in one or more normal weeks 

and grossed up’ (ISO 2789:2006 page 29, point 6.3.8). 
Results

The MUS Library performed two samples: the first on 20-25 April 2009, and the 
second on 23-28 November 2009. The date choice was done based on other libraries 
experience.

The data were collected from all Library departments: the Main Library and three 
faculty libraries. 

Data collected during the sample week were summed and the result divided by 
the number of days in the week in which a department was open. It has given the 
average for one day. 

Then the average was multiplied by the number of days in 2009 on which the 
department was open. It gave the estimates for the whole 2009 year.

We calculated estimates for each of the two samples separately and planned to gross 
them up together. Nevertheless, having compared the results from spring and autumn 
samples, we drew the conclusion that the November sample was not representative 
as regards time – these results showed to be twice as big as in the April sample. We 
found explanation by correlating sample results with other usage data. Monthly 
Library income from payable services showed that November was one of the most 
active months. 

Finally we counted estimates for 2009 using the spring sample only.
Conclusions

1. Performed samples produced only estimates but nevertheless they got us closer 
to real values.

2. Collected data showed how much of information services work and effort is 
passing unnoticed.
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BIBLIOTECZNE PRZEWODNIKI ONLINE 
– SzANSA NA zWIęKSzeNIe UMIejęTNOśCI UżYTKOWNIKóW 

BIBlIOTeKI UNIWeRSYTeTU MeDYCzNeGO W ŁODzI

Abstract
The authors present the pilot study of e-learning tutorials based on the Moodle platform. This e-learnig 

system has been introduced in 2009/2010 academic year at the Medical University in Lodz. The aim is 
to the increase information literacy the library users by the system of short courses presenting only very 
small portion of knowledge in very simple way. Program targets the undergraduated and postgraduated 
students (doctoral) as well as the faculty. Learning content consists of a set of graphics with text which 
explains using and searching the library catalogue and other electronic resources avilable in the library. 
These short courses (a few slides per one module, no more than few minutes to read the content) are 
presented in basic and advanced levels to meet clients’ needs, and keep their attention at the same 
time. Online tutorials were created to eliminate time consuming classroom learning, provide access to 
instructions for distance students, and deliver training to users’ workstations. Information about new 
modules are sent directly to staff and students by e-mail and the University newsletter. User feedback 
is gathered through the Moodle tools like forum, on-line chat, surveys. 

Wstęp
Ostatnie kilkanaście lat to gwałtowny rozwój technologii komputerowej i Internetu 

mający ogromny wpływ na dostępność źródeł informacji. Zauważa się bardzo szybkie 
odchodzenie od źródeł drukowanych na rzecz elektronicznych opublikowanych 
w sieci. Do dokumentów online ma dostęp większa liczba czytelników niż do publikacji 
drukowanych, umieszczonych na półkach bibliotecznych. Dodatkowo, w naukach 
biomedycznych w związku z tempem rozwoju tych dziedzin wiedzy publikacje stają się 
szybko przestarzałe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, Uniwersytet 
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Medyczny w Łodzi asygnuje coraz więcej funduszy na zakup źródeł elektronicznych. 
Bazy danych i kolekcje czasopism elektronicznych udostępniane są za pośrednictwem 
Biblioteki Głównej. Jednak ich mnogość i różnorodność niesie ze sobą dodatkowe 
komplikacje. Użytkownicy nie zawsze potrafią w pełni wykorzystać możliwości jakie 
oferują poszczególne bazy danych, wiele czasu tracą na samodzielne próby zapoznania 
się z odpowiednimi funkcjami systemów. 

Celem niniejszej pracy jest opisanie procesu tworzenia i wdrażania bibliotecznych 
przewodników online, które w zamierzeniu mają przeszkolić użytkowników 
w zapoznaniu się i wykorzystaniu stosownie do swoich potrzeb, elektronicznych 
narzędzi jakimi dysponuje biblioteka uczelniana.

Cel
Ostatnio wyzwaniem dla bibliotekarzy stało się rozwijanie, utrwalanie 

i udoskonalanie umiejętności użytkowników w zakresie wykorzystywania 
elektronicznych narzędzi informacji bibliotecznej. Przy planowaniu sposobów 
przekazywania wiedzy należało uwzględnić kilka kluczowych czynników.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kształci studentów w różnych systemach, 
zaczynając od studiów dziennych i podyplomowych, a kończąc na słuchaczach studiów 
doktoranckich. Obok studentów bardzo ważną grupę stanowią pracownicy naukowi 
uczelni. W rezultacie, bibliotekarze mają do czynienia z osobami w wieku od 18 do 
50 lat i więcej. Wszyscy ci użytkownicy demonstrują różne stopnie zaawansowania 
w umiejętnościach wykorzystania komputera i Internetu. Młodzi ludzie, biegli 
w obsłudze komputera i wyszukiwaniu wiadomości w sieci, preferują informacje 
o tym, co mogą aktualnie znaleźć na stronie biblioteki w miejsce tego, w jaki 
sposób przeprowadzać wyszukiwania. Z drugiej strony grupa osób w średnim wieku 
sygnalizuje, że ma trudności z korzystaniem z sieciowych źródeł informacji naukowej. 
Obie grupy nie mają czasu na czytanie długich instrukcji lub przewodników. 

Innym czynnikiem, który wzięto pod uwagę, jest fakt, że biblioteka mieści się 
w pewnym oddaleniu od centrum akademickiego, w związku z tym wielu studentom 
i nauczycielom akademickim sprawia trudność kontaktowanie się z bibliotekarzami 
osobiście. 

Nie bez znaczenia jest to, że większość użytkowników preferuje dostęp do 
elektronicznych źródeł ze swoich osobistych komputerów, bardzo często spoza miejsca 
pracy. Tak więc biblioteka podjęła się zadania stworzenia krótkich przewodników 
po bazach danych online, które byłyby dostępne poprzez Internet i umożliwiłyby 
użytkownikom naukę korzystania ze wszystkich dostępnych elektronicznych 
narzędzi. 

Metody
Podstawowym założeniem projektu było stworzenie takiego formatu przewodników, 

które w możliwie prosty i szybki sposób wspomagałyby naszych użytkowników 
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w zaznajomieniu się ze sposobami przeszukiwania zasobów biblioteki. Przyjęto, że 
najlepszym rozwiązaniem jest opracowanie takiego materiału, który zademonstruje 
krok po kroku sposób obsługi poszczególnych serwisów, tak aby użytkownik 
potrafił wyszukać zadowalającą ilość literatury naukowej o odpowiedniej wartości 
w jak najkrótszym czasie. Początkowo planowaliśmy przygotowanie przewodników 
w formie dokumentu w formacie PDF. Jednakże, jak wskazują niektóre badania, 
nie jest to popularna metoda przyswajania wiedzy o źródłach bibliotecznych1. 
Zdecydowaliśmy, że najbardziej odpowiednią formą będą prezentacje w formie 
zrzutów ekranowych z krótkimi opisami działania, obejmujące kilka slajdów tak aby 
użytkownik poświęcił bardzo niewiele czasu na zapoznanie się z treścią pojedynczego 
zagadnienia. 

Ostatecznie postanowiliśmy przygotować kursy z wykorzystaniem platformy 
szkoleniowej Moodle. „Moodle” jest skrótem od angielskiego określenia “Modular 
Object Oriented Dynamic Learning Environment”. Na decyzję o wyborze tej platformy 
wpłynęły następujące czynniki:

● oferowana jest bezpłatnie
● jest interaktywna i łatwa w użytkowaniu
● daje szerokie możliwości konfiguracji, oraz posiada dużo dodatkowych 

modułów. 
● pozwala łatwo tworzyć i modyfikować zamieszczony materiał i rozszerzać 

o nowe elementy 
● szkolenie asynchronicznie, czyli jest dostępna o każdym czasie i w każdym 

miejscu. 
Ta platforma edukacyjna jest szeroko wykorzystywana na całym świecie zarówno 

przez osoby indywidualne jak i organizacje non-profit, rządowe, sektor prywatny, oraz 
środowisko akademickie. Jest uznawana jako najpopularniejsza platforma online.2 
Literatura przedmiotu przedstawia Moodle jako aplikację, która wspomaga dydaktykę 
we wszystkich szkołach na różnych szczeblach nauczania, jako narzędzie oceniania, 
komunikacji, udostępniania materiałów szkoleniowych czy do przekazywania 
nauczycielowi zadanych prac3.  Dotychczas nasza biblioteka wykorzystuje Moodle 

1 Nicole S a c k e r s , Bess S e c o m b , Heather H u l l e t : How well do you know your clients?: 
international students’ preferences for learning about library resources. Australian Academic & Research 
Libraries. 2008 Vol. 39 nr 1 s.47

2 Szerzej na temat Moodle zob. Getting Online: the GO Project. 2010. http://www.nald.ca/
gettingonline/technology/moodle.htm [dostęp 30 kwietnia 2010]

3 Teresa M a r t i n - B l a s , Ana S e r r a n o - F e r n a n d e z : The role of new technologies 
in the learning process. Moodle as a teaching tool in Physics. Computers & Education. 2009 Vol. 52 
nr 1 s. 35-44; Romero C r i s t o b a l , Sebastian V e n t u r a , Enrique G a r c i a : Data mining in 
course management systems. Moodle case study and tutorial. Computers & Education. 2008 Vol. 51 
nr 1 s. 368-384. 
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tylko jako instrument informacyjny, wskazujący adresatowi drogi dostępu do 
bibliotecznych zasobów.

Innym wartym podkreślenia powodem wyboru Moodla jest fakt, że podczas 
XXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych we wrześniu 2009 roku 
w Łodzi postanowiono, że Moodle powinien zostać edukacyjną platformą wszystkich 
akademickich bibliotek medycznych w Polsce. W styczniu 2010 roku nasza biblioteka 
wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa WSUS zorganizowała warsztaty, na których 
uczestnicy z całego kraju mogli się zapoznać z ogólną charakterystyką programu 
i jego podstawowymi funkcjami.

Planuje się w najbliższej przyszłości przygotowanie następnych ogólnokrajowych 
warsztatów szkoleniowych na tej platformie. Moodle jest także rozważany jako 
platforma e-learningowa w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Wobec tego, że osoby poszukujące określonych informacji często oczekują 
otrzymania jej w jak najkrótszym czasie, zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem 
utrzymania uwagi użytkowników i przeprowadzenie ich przez proces zapoznawania 
się z nowym materiałem jest stworzenie pokazu slajdów, który zawierałby nie 
więcej niż 10-12 obrazów. Za ich pomocą pokazujemy krok po kroku poszczególne 
czynności. Dodatkowo, każdemu ze slajdów może towarzyszyć krótki tekst opisujący 
szczegóły danej operacji. Nad głównym slajdem umieszczamy miniaturki, co pozwala 
korzystającemu z kursu wrócić do poprzednich slajdów w dowolnym momencie. 
Równolegle w drugim oknie przeglądarki użytkownik może powtórzyć wskazywane 
czynności na stronie internetowej bazy, której dotyczy lekcja. Ta metoda w odróżnieniu 
od animacji, czy filmów instruktażowych, nie narzuca tempa pokazu, co pozwala 
użytkownikowi samodzielnie decydować o szybkości przeglądania i ćwiczenia 
poszczególnych operacji. Daje mu pełną kontrolę nad własnymi działaniami i pozwala 
na nieliniowe wykorzystywanie treści szkolenia (może w dowolnym momencie cofnąć 
się czy pominąć kilka slajdów). W ten sposób uczestnik bierze aktywny udział w kursie, 
co pozwala utrzymać jego uwagę, a także wpływa pozytywnie na proces edukacji. 

Moodle w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego został zainstalowany 
na wirtualnym serwerze z systemem operacyjnym Linux (Debian) oraz bazie danych 
Postgres SQL, co pozowoliło sprowadzić koszty inwestycji do zera. Stworzyliśmy 
także nowy motyw graficzny odpowiadający stronie WWW biblioteki. Dodatkowo 
zainstalowaliśmy dwa moduły – Slideshow na potrzeby prezentacji i Kwestionariusz 
dla celów ewaluacyjnych. Cały system do użytku publicznego został udostępniony 
na początku grudnia 2009 roku.
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Rys. 1 Przykładowe zrzuty ekranu 

W chwili uruchomienia serwisu jako pierwszy udostępniliśmy kurs poświęcony 
katalogowi bibliotecznemu WebPAC. Kurs został podzielony na krótkie lekcje 
poświęcone wyszukiwaniu wg tytułu, autora i słów kluczowych. Następnie 
uruchomiliśmy kurs o bazie danych czasopism Ebsco AtoZ. Trzecie w kolejności 
szkolenie było poświęcone Polskiej Bibliografii Lekarskiej, przedstawiające 
wyszukiwanie podstawowe, oraz przygotowanie wyników do wydruku. 

Obecnie na platformie dostępne są następujące kursy:
● EndNote Web
● Tworzenie alertów w PubMed
● Tworzenie alertów czasopism w bazie Academic Search Complete
● Tworzenie alertów w bazie Medline
● Logowanie do platformy EBSCO
● Springer
● Instrukcja wprowadzania danych do bibliografii publikacji pracowników 

UM
● Web of Knowledge
● Omówienie platformy EBSCO
● Baza Medline
● Journal Citation Reports
● Polska Bibliografia Lekarska
● AtoZ - wyszukiwarka pełnotekstowych czasopism online
● Katalog biblioteki WebPAC
Staramy się dodawać nowe lekcje przynajmniej dwa razy w tygoniu, żeby utrzymać 

zainteresowanie naszych użytkownikow. 
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Jeden z najbardziej aktywnych kursów dotyczył bazy Journal Citation Report. 

Wykres 1. Aktywności poszczególnych kursów (do 19 kwietnia 2010)

Notujemy około 25-50 wejść dziennie. Jedynym wyjątkiem był styczeń, ponieważ 
w tym czasie wykorzystaliśmy naszą platformę do celów szkoleniowych podczas 
ogólnokrajowych warsztatów e-nauczania, co w znaczący sposób odbiło się na 
statystykach. Pomimo tego, że zdecydowaliśmy się udostępnić na przeglądanie 
zawartości platformy niezarejestrowanym użytkownikom, od grudnia 2009 roku 110 
osób założyło swoje indywidualne konta. Jedyne niedostępne dla ogółu materiały 
dotyczą kursów stworzonych do celów szkoleniowych na warsztatach Moodle oraz 
dla doktorantów naszej Uczelni.  

Każdemu kursowi towarzyszy własne forum, przygotowane do ewentualnych 
dyskusji i pytań. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy jednak żadnych wpisów. 
Prawdopodobnie adresaci naszych kursów nie są zaznajomieni z taką formą 
komunikacji z pracownikami biblioteki, bądź uznali, że nie mają potrzeby na kontakt 
z biblioteką w tej formie. Jednakże nieprzerwanie otrzymujemy pozytywne werbalne 
opinie na temat tego projektu. Niektórzy użytkownicy przekazują nam interesujące 
sugestie co jeszcze chcieliby zobaczyć i co mogłoby zostać poprawione.
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Wykres 2 Liczba odwiedzin
Dyskusja

Biorąc pod uwagę, że jest to nowa inicjatywa biblioteki, stajemy przed problemami, które 
wymagają analizy i podjęcia odpowiednich działań aby je rozwiązać. Naszym największym 
wyzwaniem jest rozpowszechnienie i promocja kursów wśród kadry naukowej i studentów 
Uniwersytetu. Powiadomienia o pojawiających się kursach przekazujemy poprzez biuletyn 
uczelniany, rozsyłany pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników uczelni. Jednakże 
nasi rozmówcy twierdzą, że ze względu na ilość nadchodzących e-maili i brak czasu często 
nie czytają informacji zawartych w biuletynie. Informacje o kursach i link do platformy 
szkoleniowej są również udostępniane na stronie biblioteki, lecz nasze poczynania w celu 
rozreklamowania platformy nie są wystarczające. Planujemy na początku roku akademickiego 
2010/2011 uczestniczyć w radach wydziałów i przedstawić krótką prezentację w jaki 
sposób przygotowane kursy mogą efektywnie pomóc badaczom w ich pracy. Chcemy także 
uruchomić nowe kanały dystrybucji informacji takie jak RSS czy newsletter na platformie 
szkoleniowej.

Zdajemy sobie sprawę, że musimy poświęcić więcej czasu na organizację i wygląd strony, 
tak aby zapewnić użytkownikom lepsze dotarcie do informacji. Zauważyliśmy, że im więcej 
kursów pojawia się na stronie, tym trudniejsze staje się znalezienie odpowiedniej lekcji. 
Strukturę hierarchiczną strony będziemy stopniowo uzupełniać o system tagów ułatwiających 
nawigację w serwisie.
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RePOzYTORIUM TeMATYCzNe PUBlIKACjI POWSTAŁYCh 
W RAMACh SIeCI DOSKONAŁOśCI eCNIS

Streszczenie 
Według zaleceń polityki naukowej UE publikacje naukowe będące wynikiem badań finansowanych 

z funduszy unijnych powinny być dostępne bezpłatnie dla społeczeństwa. Wychodząc naprzeciw tym 
zaleceniom realizatorzy międzynarodowego programu ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition 
and Individual Susceptibility) podjęli inicjatywę budowania otwartego repozytorium dziedzinowego. 
Koordynatorem programu jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, a Biblioteka Naukowa IMP otrzymała 
zadanie utworzenia repozytorium dokumentów. Repozytorium gromadzi i udostępnia, zgodnie z zasadami 
Open Access, publikacje, raporty i prezentacje z dziedziny toksykologii, epidemiologii, żywienia 
i żywności, chemii oraz biologii molekularnej powstające od 2006 r. w 24 instytucjach partnerskich 
Sieci ECNIS z 13 krajów europejskich. Dane o publikacjach zawarte w repozytorium ECNIS można 
przeszukiwać także z poziomu zintegrowanego systemu DRIVER obejmującego inne europejskie 
repozytoria. 

Abstract
To provide a common ground for dialogue between the scientific circles and the society, the 

participants of the ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility) project 
have started developing a free-access subject-specific repository. The Nofer Institute of Occupational 
Medicine (NIOM) is the coordinator, while NIOM’s Scientific Library has started the work of developing 
the repository. Paper reports the progress of developing the repository, selection of the software, deciding 
on data base architecture and rules for the inclusion of documents. The repository collected and make 
available, according to the Open Access rules, the publications, reports and presentations in the fields 
of toxicology, epidemiology, food and nutrition, chemistry and molecular biology, authorized since 
2006 by the 24 ECNIS Network partner institutions from 13 European countries. Records from ECNIS 
Repository are harvested by DRIVER.
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Kilka słów o projekcie eCNIS 
Sieć Doskonałości ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual 

Susceptibility - Rak Środowiskowy, Dieta i Indywidualna Wrażliwość) [1] rozpoczęła 
działalność w 2005 r. w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju 
Unii Europejskiej. Zrzesza ona przedstawicieli europejskich ośrodków naukowych 
zajmujących się badaniami nad rakiem środowiskowym oraz jego uwarunkowaniami 
związanymi z dietą i czynnikami genetycznymi z 13 krajów (Belgia, Dania, Finlandia, 
Grecja, Holandia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Wlk. 
Brytania, Włochy). Celem jej założycieli było stworzenie trwałej struktury instytucji 
partnerskich, umożliwiającej prowadzenie wspólnych badań nad rakiem, a zwłaszcza 
poznanie mechanizmów powstawania nowotworów oraz metod zapobiegania 
chorobie nowotworowej. Wśród uczestników programu w 2007 roku zrodziła się idea 
budowania otwartego repozytorium dziedzinowego zawierającego dokumenty będące 
wynikiem wykonanych prac. Koordynatorem działań sieci jest Instytut Medycyny 
Pracy (IMP) w Łodzi, a Bibliotece Naukowej IMP powierzono zadania związane 
z administrowaniem repozytorium. 

Cel funkcjonowania repozytorium 
Repozytorium ECNIS [2] jest otwartym archiwum dokumentów, daje możliwość 

zamieszczania pre- i postprintów, raportów i prezentacji oraz badań i materiałów 
źródłowych. U podstaw tworzenia repozytorium ECNIS było jak najszybsze 
archiwizowanie prac naukowych i udostępnianie ich szerokiej opinii publicznej. Przed 
zamieszczeniem pełnego tekstu sprawdzane są w bazie SHERPA/ROMEO zasady 
każdego wydawcy dotyczące archiwizacji i otwartego udostępniania [3]. Po akceptacji 
administratora/redaktora repozytorium i zastosowaniu zasad wydawcy (np. Elsevier, 
Oxford, Springer, Blackwell, Wiley) wobec Open Access (OA), prace są zamieszczane 
w repozytorium na zasadzie depozytu. System zapewnia wyszukiwanie, wyświetlanie 
i drukowanie dokumentów. Wykorzystuje też najnowsze zasady udostępniania 
pełnych tekstów dokumentów, posiada funkcję autoarchiwizacji, system alertów 
o nowych publikacjach, pozwala na tworzenie bezpośrednich połączeń do serwisów 
społecznościowych typu Connotea, Delicious, Citeulike, Facebook, zakładanie 
indywidualnych stron dla autorów, które informują o zainteresowaniach badawczych 
i dorobku publikacyjnym. Wpisuje się tym samym w nurt przemian otwartości 
w komunikacji naukowej. Jest pierwszym repozytorium tego typu budowanym 
w polskich bibliotekach.

Budowa repozytorium, deponowanie i wyszukiwanie prac
Do budowy archiwum cyfrowego ECNIS wykorzystano program DSpace oparty na 

tzw. wolnej licencji [4]. Jest on przeznaczony do tworzenia uczelnianych repozytoriów 
i oprócz typowych funkcji składowania i wyszukiwania dokumentów cyfrowych 
daje możliwość tworzenia wirtualnych społeczności. Z biblioteki cyfrowej opartej na 
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DSpace może korzystać dowolny użytkownik Internetu, natomiast szersze uprawnienia 
ma użytkownik zarejestrowany w bazie. Administrator systemu nadaje uprawnienia 
do subskrypcji określonych kolekcji zbiorów lub przydziela prawo do zamieszczania 
swoich obiektów przez autora. O tym jakie dokumenty będą przechowywane mogą 
decydować sami użytkownicy (autoarchiwizacja). 

Rys. 1. Główna strona repozytorium ECNIS.

Zamieszczanie prac w archiwum wiąże się z przygotowaniem opisu bibliograficznego 
zgodnie ze standardem Dublin Core. Po szczegółowym opracowaniu metadanych 
podłączany jest pełny tekst dokumentu w odpowiednim formacie (najczęściej PDF). 
Do danego opisu można dodać więcej niż jeden plik. Po weryfikacji wprowadzonego 
opisu i akceptacji licencji na udostępnianie w Internecie artykuł zostaje wprowadzony 
do repozytorium z możliwością wyszukiwania go i publicznego udostępniania.

Do zawartości repozytorium można dotrzeć dzięki wykorzystywaniu systemu 
cyfrowej identyfikacji obiektów tzw. CNRI Handle System (Corporation for National 
Research Initiatives Handle System) i protokołowi OAI-PMH (Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting) [5, 6]. Każda praca ma przydzielony stały 
identyfikator umożliwiający wyszukanie jej w Internecie i tym samym zapewniający 
znalezienie pełnego tekstu. 

Wyszukiwanie danych w samym repozytorium (rys. 1) odbywa się poprzez opcję 
„Search” – proste lub zaawansowane wyszukiwanie publikacji po podaniu konkretnych 
danych (np. autor lub słowo kluczowe) lub „Browse” – przeglądanie zawartości bazy 
wg indeksów (nazw kolekcji, tytułów publikacji, autorów, słów kluczowych, daty 
publikacji).
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zintegrowany dostęp do wiedzy
Zaletą repozytoriów OA jest zniesienie barier w dostępie, zwiększenie skuteczności 

wyszukiwania, rozpowszechniania, a co za tym idzie oddziaływania publikacji. Siłą 
napędową repozytoriów, oprócz korzyści dla rozwoju nauki i wiedzy społeczeństwa, 
jest zwiększenie wykorzystania prac, wzrost cytowań, rozwój kariery naukowej 
i możliwości zdobywania funduszy na nowe badania. Natomiast jednoczesne 
przeszukiwanie wielu źródeł informacji, sprzyja inicjatywie wolnego dostępu do 
wiedzy. Rozproszone zbiory dokumentów z repozytoriów europejskich można 
przeszukiwać poprzez system DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research) [7]. 
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aKCja CaRITaS aRCHIDIECEZjI 
ŁóDzKIej „POlA NADzIeI”

Abstract
„Fields of Hope” is the annual campaign aimed to raise awareness for the palliative and hospice 

care for the terminally ill patients and their families.  In Poland, St. Lazar Hospice in Krakow organized 
and coordinates this drive.  The international symbol of this initiative are daffodils which remind us of 
suffering people needing our care and support in the difficult time of dying.  In the campaign “Fields 
of Hope” organized in Lodz by Hospice Home Care Team of Caritas of the Archdiocese of Lodz 500 
bulbs of daffodils were planted in front of the building of the Main Library of the Medical University 
in Lodz on October 15th. 2009.

Czy kampania „Pola Nadziei” prowadzona w Polsce od 1998 roku skłania społeczeństwo 
i środowiska medyczne do dyskusji nad metodami kształcenia i stanem opieki 
paliatywno-hospicyjnej?

„Pola Nadziei” to coroczna kampania na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej 
nad ciężko chorymi i ich rodzinami. Organizatorem i koordynatorem akcji 
w Polsce jest Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Międzynarodowym symbolem programu 
są żonkile, które przypominają o istnieniu osób cierpiących oczekujących naszej pomocy, 
potrzebie opieki oraz wsparcia w trudnym okresie umierania. Dlaczego żonkile? Po wojnie 
w Edynburgu działała Organizacja Charytatywna im. Marii Curie-Skłodowskiej, która 
stworzyła tam hospicjum. Do jej zadań oprócz opieki nad chorymi należały edukacja 
i uwrażliwianie społeczeństwa na chorego człowieka. Symbolem tej wrażliwości stały 
się żonkile, które przede wszystkim dają nadzieję na odrodzenie - ich szare bulwy 
posadzone jesienią odradzają się na wiosnę. 

Co roku 4 października (Międzynarodowy Dzień Opieki Hospicyjnej), tysiące ludzi 
na całym świecie sadzą żonkile: przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach 
i na skwerach. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się szeroko zakrojona akcja, 
której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów oraz 
propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Ofiarodawcy otrzymują za 
swoje „serce”- kwiat żonkila lub jego symbol.
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W Łodzi program realizowany jest przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Akcję rozpoczyna jesienne sadzenie żonkili. Od tego 
momentu prowadzone są akcje edukacyjne, polegające na organizowaniu spotkań, 
warsztatów, kwest i imprez towarzyszących dla Łodzian. Ukoronowaniem działań 
będzie wiosenna kampania, podsumowująca realizację programu. 

W 2009 roku do udziału w kampanii zgłosiły się 22 szkoły, Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierunek pielęgniarstwo Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej.

Inauguracja obecnej kampanii odbyła się 9 X 2009 r. uroczystą Mszą św. 
w łódzkiej archikatedrze św Stanisława Kostki odprawioną przez bpa Ireneusza 
Pękalskiego, po której uczestnicy uroczystości zgromadzili się z tyłu archikatedry, przy 
specjalnie przygotowanym pod pole nadziei trawniku. Tę część spotkania otworzył 
chorał „Solenne” węgierskiego kompozytora Frygesa Hidasa, zwiastun dźwiękowy 
akcji „Pola Nadziei” w Łodzi.

  

Bp dr Ireneusz Pękalski
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Gościem honorowym uroczystości była dr Jolanta Stokłosa z krakowskiego Hospicjum 
im. św. Łazarza.

Wolontariusze ZDOH Caritas

Dr Jolanta Stokłosa
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Do zgromadzonych przemawiali

Mgr Włodzimierz Tomaszewski, Wiceprezydent Miasta Łodzi 

 Dr Iwona Sitarska, koordynator ZDOH Caritas w Łodzi
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Kolejne żonkilowe pole w ramach kampanii „Pola Nadziei” powstało 14 X, 
w łódzkiej Manufakturze. Choć aura nie sprzyjała pracom polowym, na spotkanie 
na rynku Manufaktury przybyli ludzie, którym idea hospicyjna jest bliska sercu. 
Nie zabrakło przedstawicieli włodarzy miasta i województwa, gospodarzy miejsca, 
wolontariuszy hospicjum Caritas, dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas oraz 
wykładowców i studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi.

 Dr Zofia Pawlak – koordynator wolontariatu, ZDOH Caritas w Łodzi
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Dnia 15 X 2009 roku 500 cebul żonkili zasadziliśmy przed gmachem Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uroczystość przebiegała w całkowicie 
zimowej aurze toteż część oficjalna odbyła się w Izbie Pamięci AM/UM, zlokalizowanej 
w gmachu biblioteki uczelnianej.

Obecni byli Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Radzisław 
Kordek, nestor współczesnego ruchu hospicyjnego w Łodzi, doktor honoris 
causa, Rektor Akademii Medycznej – prof. dr hab. Leszek Woźniak, kierownik 
Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Peridontologii UM – prof.dr 
hab. Danuta Piątowska, Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezjii Łódzkiej ks. 
mgr Marcin Grzelak, Kierownik Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas 
w Łodzi dr Iwona Sitarska, kapelan Hospicjum Domowego o. Piotr Soból ze 
zgromadzenia pasjonistów, pracownicy i wolontariusze łódzkiego oddziału Caritas 
i ZDOH, pracownicy Biblioteki Głównej UM oraz nieliczni pracownicy, studenci 
i doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Ks. Jacek Ambroszczyk, Dyrektor Caritas Łódź, o. Piotr Soból CP, Kapelan ZDOH Caritas
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Od lewej: o. Piotr Soból CP, prof. dr hab. Radzisław Kordek, ks. mgr Marcin Grzelak

Od lewej: dr Iwona Sitarska, ks. mgr Marcin Grzelak, prof.dr hab. Danuta Piątowska
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Gości przywitał dr Ryszard Żmuda, dyrektor biblioteki uczelnianej i dalsze 
prowadzenie uroczystości przekazał dr Marii Jakubowskiej, wolontariuszce Hospicjum 
domowego Caritas i kustoszowi BG UM.

Podkreśliłam, że kampania „Pola Nadziei” w jej części edukacyjnej jest skierowana 
szczególnie do ludzi młodych i ma na celu ich uwrażliwienie na obecność wśród 
nas ludzi mniej sprawnych, chorych i cierpiących, potrzebujących pomocy. Celem 
akcji w Uniwersytecie Medycznym było przyciągnięcie uwagi młodych adeptów 
medycyny. Studentom i doktorantom naszej Uczelni pragniemy przekazać przesłanie, 
że po ciężkiej walce z chorobą, oddanie pacjenta pod opiekę specjalisty medycyny 
paliatywnej nie stanowi porażki medycyny lecz zapewnienie choremu komfortu życia 
w okresie terminalnym.

Prof. dr hab. Leszek Woźniak w swojej wypowiedzi przypomniał genezę ruchu 
hospicyjnego w Łodzi. Na początku lat 90-tych planowano założenie hospicjów 
w domach opieki społecznej, jednak ta forma opieki nie znalazła poparcia. 

Od lewej stoją: dr Maria Jakubowska, prof. dr hab. Radzisław Kordek, 
dr Ryszard Żmuda
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W 1992 roku powstało Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie. Przedmiotem działalności 
Stowarzyszenia jest w szczególności opieka medyczna dla nieuleczalnie chorych 
i ich rodzin, działalność edukacyjna, organizowanie imprez charytatywnych, pomocy 
psychologicznej, materialnej oraz rzeczowej dla osób chorych i ich rodzin. Za swój 
nadrzędny cel Stowarzyszenie przyjęło doprowadzenie do wybudowania pierwszego 
w Łodzi hospicjum stacjonarnego.

Od roku 1995 idea ruchu hospicyjnego zaczęła być skutecznie realizowana przez dr 
Zofię Pawlak – Hospicjum Domowe przy łódzkim oddziale Caritas.  Zespół Domowej 
Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi opiekę paliatywną 
i hospicyjną w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Prof. dr hab. Radzisław Kordek podkreślił, iż generalnie istnieje w społeczeństwie 
problem unikania tematów związanych ze śmiercią i umieraniem. W toku studiów 
medycznych przygotowanie studentów do komunikowania się z pacjentem 
nieuleczalnie chorym i jego rodziną stanowi poważny problem. Dodał również, że 
ponad połowa pacjentów umierających z powodu choroby nowotworowej umiera 
ciągle w dyskomforcie bólowym, stąd kształcenie studentów medycyny w zakresie 
medycyny paliatywnej jest bardzo istotne. Prorektor wyraził także swój szacunek 
dla ruchu hospicyjnego i ludzi zaangażowanych w działania wolontaryjne na rzecz 
nieuleczalnie chorych.

Ks. Marcin Grzelak mówił o początkach kampanii „Pola nadziei”, która 
zapoczątkowana w Krakowie znalazła podatny grunt w Łodzi i jest realizowana 

Prof. dr hab. Leszek Woźniak
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przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej we współpracy z Biurem Wolontariatu 
Caritas.

Dr Iwona Sitarska – kierownik ZDOH podkreśliła, że Łódź jest jedynym dużym 
miastem w Polsce, które nie ma profesjonalnego hospicjum stacjonarnego. Ciężar 
opieki hospicyjnej w naszym mieście spoczywa głównie na istniejących hospicjach 
domowych, które niestety nie są w stanie objąć opieką wszystkich zgłaszających 
się po pomoc. Tworzą się kolejki oczekujących i niestety niektórzy umierają przed 
uzyskaniem profesjonalnej opieki. 

Zaznaczyła również charytatywny aspekt kampanii. W obliczu zbyt 
małych środków na  opiekę hospicyjną każda pomoc finansowa jest istotna. 
Najważniejsze jest jednak wsparcie osobowe. Kampania ma na celu uwrażliwienie 
społeczeństwa na los osób cierpiących, a szczególnie zainteresowanie dzieci 
i młodzieży ideą wolontariatu.

Podziękowała dr Ryszardowi Żmudzie za włączenie się wraz z zespołem 
współpracowników w kampanię „Pola Nadziei”, a prof. Leszkowi Woźniakowi 
i prof. Radzisławowi Kordkowi za aktywny udział w roli wykładowców na kursach 
dla wolontariuszy prowadzonych od 15 lat przez ZDOH Caritas w Łodzi. 

Następnie zaprosiła zebranych do sadzenia cebul żonkili, kwiatów które wyrosły na 
wiosnę 2010 roku jako symbol nadziei dla pacjentów i całego ruchu hospicyjnego.

Po posadzeniu 500 cebul, dla upamiętnienia tego wydarzenia umieszczono 
okolicznościową tabliczkę na polu żonkilowym.
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Od lewej: prof. dr hab. Radzisław Kordek, dr Ryszard Żmuda 
i ks. mgr Marcin Grzelak

Podpisanie plakatu kampanii Pola Nadziei. 
Od prawej prof. dr hab. Radzisław Kordek, prof. dr hab. Leszek Woźniak, Iwona Rydel
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Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze jednak pozostawiła we mnie 
cień refleksji i goryczy.

Wypowiedź prof. R. Kordka przypomniała mi o innym spotkaniu w którym 
uczestniczyłam w październiku ub. W ramach akcji „umierać po ludzku” w wielu 
uczelniach medycznych odbywały się na prośbę studentów IFMSA (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Medycyny) warsztaty o przygotowaniu studentów 
medycyny i wolontariuszy do pracy z ludźmi terminalnie chorymi, przełamywaniu 
tabu dotyczącego śmierci.

Organizatorami byli IFMSA-Poland, Gazeta Wyborcza i Fundacja Hospicyjna 
z Gdańska.

W Łodzi spotkanie odbyło się 23 X 2008 roku. Uczestniczyło w nim ponad 50 
studentów, przedstawiciele hospicjów łódzkich. Spotkanie moderował Ks. dr Piotr 
Krakowiak, dyrektor Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku, 
założyciel Fundacji Hospicyjnej, Krajowy Duszpasterz Hospicjów.

Wielu studentów przyznało, że byli obecni przy śmierci: babci, dziadka, 
kolegi, siostry, pacjenta. Jednak nikt nie odpowiedział, że u kresu studiów (byli to 
przeważnie studenci V i VI roku) czuje się przygotowany do rozmowy z terminalnie 
chorym pacjentem i jego rodziną. Wielu sygnalizowało swój sprzeciw przeciwko 
sytuacjom, które zdarzało im się zaobserwować w czasie praktyk zawodowych 
w łódzkich szpitalach. Byli świadkami, kiedy rodziny były informowane o śmierci 

Mgr Anna Strumiłło, dr Ryszard Żmuda, prof. dr hab. Danuta Piątowska
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swoich bliskich w pośpiechu, na korytarzu. Czasem w ogóle ich nie uprzedzano 
i zastawali w pokoju zamiast chorego puste łóżko.

Cykl warsztatów dla studentów medycyny sprowokował na łamach Gazety 
Wyborczej dyskusję na temat kształcenia przyszłych lekarzy w dziedzinie medycyny 
paliatywnej.

Okazało się, że spośród 11 uczelni medycznych 7: Poznań, Bydgoszcz, Łódź, 
Gdańsk, Katowice, Szczecin i Kraków ma zajęcia obowiązkowe w ramach bloków 
z medycyny paliatywnej, ale liczba zajęć jest bardzo zróżnicowana. W Poznaniu jest to 
55 godzin, w Bydgoszczy – 30, w Krakowie już tylko – 14. Na pozostałych uczelniach, 
albo w ogóle nie ma zajęć z medycyny paliatywnej, albo są one realizowane w ramach 
innych bloków. Dane te podała na łamach Gazety Wyborczej z dnia 29 maja 2008 roku 
dr Małgorzata Krajnik, p.o. konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej. 
Dodała też, że medycyna paliatywna nie znalazła się w minimum programowym na 
kierunkach lekarskich jako osobny przedmiot. Szkolenia z zakresu komunikacji 
z chorym i jego rodziną nie zostały też włączone do obowiązujących szkoleń w ramach 
specjalizacji lekarskich w większości dziedzin medycznych w tym m.in. z onkologii. 
W tej samej gazecie prof. Jacek Łuczak, z katedry i kliniki medycyny paliatywnej 
Hospicjum Palium Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, przyznał, że dopóki nie będzie obowiązkowego szkolenia z medycyny 
paliatywnej dla studentów wydziałów lekarskich i pielęgniarstwa, tak długo specjaliści 
opieki paliatywnej i hospicyjnej nie będą znajdować partnerów w lekarzach rodzinnych 
i innych specjalności klinicznych, co może opóźniać kierowanie chorych do ośrodków 
zapewniających im specjalistyczną opiekę paliatywną. Chciałoby się dodać, pod 
warunkiem, że w ogóle będą mieli gdzie kierować pacjentów, bo Łódź np. od lat nie 
może doczekać się Hospicjum stacjonarnego, a hospicja domowe „pękają w szwach” 
i nie są w stanie otoczyć opieką wszystkich zgłaszających się pacjentów.

Czy rozpoczęta w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
kampania „Pola Nadziei” ma szansę rozpocząć dyskusję nt. kształcenia młodych 
adeptów zawodów medycznych w zakresie medycyny paliatywnej i hospicyjnej 
i zaczniemy przygotowywać ich do rozmów ze śmiertelnie chorym człowiekiem 
i jego rodziną?

Mam nadzieję, że w przyszłym roku żonkilowe Pola Nadziei zostaną zasadzone 
przy innych gmachach naszej Uczelni, a zwłaszcza na terenie Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rozpoczynając wśród 
pracowników Uczelni nową erę świadomości o potrzebach ludzi umierających.

Maria J a k u b o w s k a : Kampania „Pola Nadziei” w bibliotece uczelnianej. Biuletyn Informacyjny 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2009 Vol. 2 nr 10 s. 30-33, il.; http://www.caritas.lodz.pl/
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Wiosna 2010 – żonkile przed gmachem biblioteki uczelnianej
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Informacje ogólne, program, plakaty, sponsorzy, wystąpienia, referaty, 
prezentacje i komunikaty oraz fotografie z XXVII Konferencji Problemowej 
Bibliotek Medycznych: „Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny 
i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych 
w Polsce”, zorganizowanej w 2009 roku przez dra Ryszarda Ż m u d ę , dyrektora 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

pokłosie zjazdu naukowego
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rektorat

Biblioteka Główna
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program
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Część uroczysta/Otwarcie Konferencji                                
(poniedziałek, 14 września 2009 r., godz. 9.00)

 
Przewodniczy obradom: prof. dr hab. hanna Tadeusiewicz, Łódź - UŁ 
Dr Ryszard Żmuda, Łódź - UM  
          Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji 
Prof. dr hab. Paweł Górski - JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
Prof. dr hab. Radzisław Kordek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą  
Prof. dr hab. Jacek Bartkowiak- Przewodniczący Rady Bibliotecznej 
 Wystąpienia okolicznościowe władz Uczelni  
Mgr Bolesław Howorka, Poznań – UM
 Sytuacja prawna użytkownika w bibliotece uczelnianej

Kawa/herbata 

I. D y d a k t y k a   
Problematyka ogólna

 
Przewodniczy obradom: doc. dr zdzisław Piotr S z k u t n i k, Poznań - 
WSUS  
Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź - UŁ  
     egzamin dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych i 
dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej 
Doc. dr Zdzisław Piotr Szkutnik, Poznań - WSUS  
    e-learning w kształceniu polskich bibliotekarzy oraz 
użytkowników bibliotek 
Dr Krzysztof Noga, Katowice - SUM  
   Dokształcanie pracowników bibliotek naukowych 
 
Kawa /herbata

zajęcia dydaktyczne 

Przewodniczy obradom: dr Krzysztof Noga, Katowice - SUM 
Mgr inż. Anna Grygorowicz, mgr Elżbieta Kraszewska, mgr Małgorzata  
Omilian-Mucharska, Gdańsk - GUMed 
 O szkoleniu bibliotecznym on-line Biblioteki Głównej 
Gdańskiego Uniwersytetu  Medycznego raz jeszcze
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Mgr Aniela Piotrowicz, Poznań - UM  
     Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy 
Mgr Renata Birska, Lublin – UM, Mgr Renata Sławińska, Wrocław - AM  
   efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej i on-line  

Obiad

 Materiały dydaktyczne i naukowe

Przewodniczy obradom: mgr elżbieta Kraszewska, Gdańsk - GUMed
Mgr Krzysztof Szymański, Warszawa – Thomson Reuters
 Bibliometryczna analiza publikacji medycznych w Polsce 
Dr Jolanta Przyłuska, Łódź - IMP  
    Baza Scopus jako narzędzie do analizy bibliometrycznej
Dr Maria Jakubowska, Łódź - UM  
    języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w katalogach 
bibliotek medycznych

Wypowiedzi, prezentacje i komunikaty Sponsorów
- równolegle narada dyrektorów -

Mgr Aleksandra Wołoszczuk – Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 Serwis ibuk.pl na polskich uczelniach. Prezentacja platformy i 
zasad współpracy
Mgr Piotr Antczak, Warszawa – ABE Marketing
 Perspektywy i tendencje rozwoju dostępu do książek 
elektronicznych
Dr Krzysztof Murawski, Warszawa - ProQuest  
        zastosowania dydaktyczne zasobów elektronicznych: ProQuest 
Dissertations and Theses i hospital Collections
Mgr Edyta Burczyk, mgr Dorota Mor, Warszawa – OVID Technologies
 Platformy i produkty elektroniczne w bibliotekach i ośrodkach 
informacji 
Mgr Artur Graboś, Amsterdam, Holandia – Elsevier
 Nowoczesne narzędzia w edukacji medycznej i praktyce 
klinicznej
Mgr Jacek Głębocki, mgr inż. Grzegorz Pietruszewski, Poznań – Splendor
 Przegląd zastosowań systemu expertus w Polsce i za granicą
Dr Pavol Batalik, Praga , Czechy – Suweco
 Prezentacja serwisu on-line SUWeCO
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Hanna Greene, Londyn – The East European Project Ltd.
 Meals Without Politics
Erik-Jan Van Kleef, Londyn – Thomson Reuters
 ISI Web of  Knowledge – Real Facts. Real Numbers. Real 
Knowledge
Mgr Anna Abramowska, mgr Teresa Górecka – Holandia, EBSCO
 Źródła informacji medycznej  eBSCO w kształceniu i 
doskonaleniu zawodowym lekarzy i pielęgniarek

Kolacja (sponsoruje Wydawnictwo lekarskie PzWl)
 
 

II. B i b l i o t e k a r s t w o                                        
 (wtorek, 15 września 2009 r., godz. 9.00)

Przewodniczy obradom: Mgr Grzegorz Marek święćkowski, Warszawa 
- IMID Biblioteki medyczne w Polsce (historia, teraźniejszość, 
przyszłość – 15 min., prezentacje)

Biblioteki uczelniane
Mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk: Biblioteka Główna AM/UM 
w Białymstoku  
Mgr Małgorzata Slesar: Biblioteka Główna AM/CM UMK w Bydgoszczy  
Mgr inż. Anna Grygorowicz: Kierunki rozwoju Biblioteki Głównej 
Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2005-2010 z perspektywy 
roku 2009
Mgr Katarzyna Dorocińska, mgr inż. Anna Grygorowicz, mgr Elżbieta 
Kraszewska: O chwalebnym zachwalaniu i odkrywaniu odkrytego, czyli 
o działaniach promocyjnych Biblioteki Głównej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
Dr Paweł Bojko: Biblioteka Główna SUM w Katowicach  
Mgr Anna Uryga: Biblioteka Główna AM/CM Uj w Krakowie  
Mgr Ewa Turczyńska: Biblioteka Główna AM/UM w lublinie  
Mgr Jadwiga Piotrowska: Biblioteka Główna AM w Łodzi (1950-2002)  
Mgr Krystyna Breker: Biblioteka Główna WAM w Łodzi (1958-2002) 
Dr Ryszard Żmuda: Biblioteka Główna UM w Łodzi (2002-2009)  
Mgr Aniela Piotrowicz: Biblioteka Główna AM/UM w Poznaniu  
Mgr Dagmara Budek: Biblioteka Główna PAM w Szczecinie  
Mgr Irmina Utrata: Tak się właśnie zaczęło. Przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu 
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Medycznego  
Mgr Renata Sławińska: Biblioteka Główna AM we Wrocławiu 
Kawa/herbata

 Biblioteki instytutowe 
Dr Jolanta Przyłuska, Łódź - IMP  
 Biblioteki instytutów naukowo-badawczych 

Inne biblioteki naukowe 
Dr Aleksander Tulczyński, Warszawa - GBL  
   Główna Biblioteka lekarska im. prof. Stanisława Konopki 
w Warszawie (1945-2009) 
Dr Scholastyka Baran, Olsztyn – UW-M

 Warsztat dydaktyczny i badawczy z zakresu nauk medycznych
    pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko- 

 Mazurskiego w Olsztynie
 

zakończenie konferencji
                                             
Dr Ryszard Żmuda, Łódź – UM
 Forum Bibliotek Medycznych 
Mgr Aniela Piotrowicz, Poznań - UM 
 Wnioski z Konferencji w Łodzi 
 
       Obiad  
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INFORMACje OGólNe

 OBRADY KONFERENCJI
REKTORAT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Aula im. prof. Aleksandra Pruszyńskiego
Łódź, al. Kościuszki 4, II p.   

    
CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
PIOTR KOWALCZYK  
- solista Teatru Muzycznego w Łodzi 
oraz MARTA ŁASZEK
- solistka Chóru Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 

AKOMPANIATORZY:  
ŁUKASZ KWIATKOWSKI 

NOCLEGI
HOTEL CENTRUM
Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

ŚNIADANIA I OBIADY
RESTAURACJA GREEN’SKI
W HOTELU CENTRUM
(obiad o godz. 14:00)

KOLACJA
RESTAURACJA KLUB SPADKOBIERCÓW
Łódź, ul. Piotrkowska 77, I p.
I MIESZKO FALANA 
(godz. 19:00)
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Plakaty
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A.B.E. Marketing
http://www.abe.com.pl

EBSCO
http://www.ebsco.pl

ELSEVIER
http://www.elsevier.pl

IPS
International Publishing Service sp. z o.o.

http://www.ips.com.pl

IFIS 
International Food Information Service

http://www.foodsciencecentral.com/

sponsorzy
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Wydawnictwo Lekarskie PZWL
http://www.pzwl.pl

ISI Web of Knowledge
http://isiwebofknowledge.com/realfacts/

Wolters Kluwer Health | Ovid
http://www.ovid.com

SUWECO 
http://www.suweco.com

ProQuest
http://www.proquest.com

Splendor Systemy Informatyczne
http://www.splendor.net.pl

The East European Project Ltd.
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź - UM
POWITANIe GOśCI, UCzeSTNIKóW I SPONSORóW KONFeReNCjI

Magnificencjo, Wielce Szanowni Państwo,
Bardzo serdecznie witam w Łodzi – robotniczym i uniwersyteckim mieście 

czterech kultur, wielu wyznań i opcji politycznych - naszych Dostojnych 
Gości-VIP-ów, hojnych Sponsorów i Drogich Uczestników XXVII Konferencji 
Problemowej Bibliotek Medycznych, poświęconej „Działalności dydaktycznej 
oraz zarysowi dziejów, stanowi obecnemu i perspektywom rozwoju bibliotek 
uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce”.

Plakaty zaprojektowane przez lic. Agnieszkę Gwoździńską  z Biura 
Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego przedstawiają wykaz  
dotychczasowych konferencji i ich organizatorów oraz łódzkie obiekty 
sakralne: archikatedrę rzymskokatolicką, zbór ewangelicko-augsburski, 
cerkiew prawosławną i synagogę. 

Już po raz czwarty zorganizowano w Łodzi tego typu konferencję. 
Organizatorami poprzednich byli dyrektorzy bibliotek uczelnianych: mgr 
Jadwiga Piotrowska – AM (1983), następnie płk dr Wiesław Świtek – 
WAM (1992), po czym dr Ryszard Żmuda – AM (1995) i obecnie ponownie 
dostąpiłem tego zaszczytu w 2009 roku w Uniwersytecie Medycznym. 

Otwarcie Konferencji uświetnił swoją obecnością Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. Paweł Górski. 
Witamy Pana Rektora. W towarzystwie Magnificencji przybyło wielu 
pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych naszej Uczelni, 
w tym dostojnym gronie są m. in. prof. dr hab. Radzisław Kordek, Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – nasz bezpośredni Szef, prof. dr hab. Jacek 
Bartkowiak, Przewodniczący Rady Bibliotecznej – organu opiniodawczo-
doradczego Rektora i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych/
Medical Library Forum oraz Dyrektorzy i Kierownicy różnych jednostek 
organizacyjnych naszej Uczelni. 

Witam gorąco prof. dr hab. Hannę Tadeusiewicz – Kierownika Katedry 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, 
doc. dr Zdzisława Piotra Szkutnika, Dziekana Wydziału Dziennikarstwa 

wystąpienia, referaty, prezentacje
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i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 
w Poznaniu, mgr Anielę Piot rowicz, Przewodniczącą Rady Dyrektorów 
Bibliotek Medycznych w Polsce oraz Seniorów bibliotekarstwa medycznego 
w naszym kraju, Dyrektorów: mgr Jadwigę P io t rowską z Łodzi i mgr 
Bolesława Howorkę z Poznania.

Organizatorów cieszy fakt, że na nasz dwudniowy zjazd naukowy przyjechało 
około 126 osób, w tym goście z Czech, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii 
oraz z 12 miast polskich: z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, 
Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy 
i Wrocławia. Widzimy zarówno znane osobistości, naszych przyjaciół oraz 
wielu młodych uczestników.

Jest nam bardzo miło gościć dyrektorów, kierowników i pracowników 
książnic medycznych i instytutów naukowo-badawczych resortu zdrowia oraz 
innych bibliotek naukowych, w tym z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z Olsztyna, członków Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (Politechniki, 
Uniwersytetu, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Centrum 
Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytutu Medycyny Pracy, 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Wyższego 
Seminarium Duchownego, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) na czele z Przewodniczącym ŁASB 
mgr inż.  Błażejem Feretem oraz nauczycieli akademickich i studentów 
Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. 
Wszystkich Państwa uprzejmie witam.

Tematyka Konferencji będzie – na tle historycznym – oscylować wokół 
dydaktyki prowadzonej metodą elektroniczną w bibliotekach uczelnianych oraz 
stanu faktycznego i planów na przyszłość bibliotek medycznych w Polsce.

Jesteśmy dumni, że udało się zaprosić z referatami i prezentacjami znanych 
i cenionych nauczycieli akademickich spoza środowiska medycznego: prof. 
dr hab. Hannę Tadeusiewicz z Łodzi, doc. dr Zdzisława Piotra Szkutnika 
z Poznania i dr Scholastykę Baran z Olsztyna.

Znakomitym dopełnieniem Konferencji będą wystąpienia przedstawicieli 
Sponsorów: ABE Marketing – Piotr Antczak, EBSCO – Anna Abramowska, 
Teresa Górecka-Klei js, Elsevier – Artur Graboś, IFIS-International Food 
Information Service, IPS- International Publishing Service, ProQuest – 
Krzysztof Murawski, Splendor – Jacek Głębocki, Grzegorz Pietruszewski, 
SUWECO – Pavol Ba ta l ik, Patrycja Grudz ińska, The East European 
Project Ltd. – Hanna Greene , Thomson Reuters - Erik-Jan van Kleef, 
Krzysztof Szymański, Wolters Kluwer/Ovid – Edyta Burczyk, Dorota 
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Mor, Wydawnictwo Lekarskie PZWL – Aleksandra Wołoszczuk, którzy 
przedstawią działalność i oferty poszczególnych firm oraz propozycje 
współpracy ze środowiskiem bibliotek naukowych w naszym kraju.

Natomiast artyści: Piotr Kowalczyk - solista Teatru Muzycznego w Łodzi 
oraz Marta Łaszek - solistka Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 
akompaniatorzy: Łukasz Kwiatkowski i Mieszko Falana, zaprezentują 
Państwu w języku angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim utwory 
muzyczne akcentujące cztery kultury naszego miasta.

Interesujące referaty i prezentacje przygotowane przez Państwa – 
wymienione w Programie Konferencji – wniosą zapewne wiele nowych 
informacji do problematyki bibliotekarstwa medycznego.

Pragnę jeszcze zasygnalizować wystąpienie Veli-Pekka H y t t i n e n 
z Finlandii, który przedstawi akademicką wersję Chemical Abstracts 
Service. 

Materiały konferencyjne, zostaną ogłoszone drukiem na łamach czasopisma 
Forum Bibliotek Medycznych w numerze pierwszym za 2010 rok. Periodyk 
ten powstały z inicjatywy dyrektorów bibliotek uczelni medycznych w Polsce 
w 2008 roku, jest również udostępniany w formie elektronicznej ze strony 
internetowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (http://
www.bg.umed.lodz.pl).
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Prof. dr hab. Paweł Górski
Łódź - UM

PRzeMóWIeNIe  jeGO  MAGNIFICeNCjI  ReKTORA
 UNIWeRSYTeTU  MeDYCzNeGO  W  ŁODzI

Bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie mnie na konferencję. Witając 
Państwa pragnę podziękować, że zechcieliście przyjechać do Łodzi, która nie 
koniecznie jest taka robotnicza, jak zaznaczył Pan Dyrektor Żmuda. Ja myślę, 
że ona już w  tej chwili nie jest tak postrzegana, jak to było w przeszłości. 
Jest miastem czterech kultur, a może nawet pięciu, bo do tego bym dołączył 
kulturę biblioteczną.

Władze Uczelni dostrzegają kulturotwórczą rolę biblioteki na terenie samej 
Uczelni i nie tylko.

Myślę, że Państwo przeżywają obecnie rewolucję w bibliotekarstwie  
polegającą na przechodzeniu z tradycyjnej książki – chociaż z niej nie 
rezygnujemy, do systemów opartych o nowoczesną informatykę. Przemiany są 
potrzebne dla nauczania i systemu kulturotwórczego na terenie naszego kraju. 
Nie ma odwrotu od Internetu i zmiany mentalności, z tym niestety musimy się 
pogodzić. Wcale to nie oznacza, że jestem tym zachwycony, ale chcę powiedzieć, 
że nie ma innej drogi, po prostu z pragmatycznego punktu widzenia, trzeba na to 
spojrzeć i powiedzieć sobie, że biblioteka w mniejszym stopniu staje się biblioteką 
woluminów, a w większym stopniu systemem komputerowym. To dotyczy 
nie tylko uczelni wyższych, ale całego szkolnictwa, a co więcej zaczynamy 
w ogóle być  społeczeństwem informatycznym.

Państwo zaplanowali dyskusje na ten temat. Jeżeli mogę coś zaproponować 
to zintegrowanie tego systemu, który dotyczy wszystkich polskich uczelni. 
Próbę zintegrowania dla całego naszego kraju, na tyle na ile to jest możliwe, 
a przynajmniej w zakresie uczelni medycznych. Jakie miałoby to znaczenie? 
Ma to, po pierwsze, wymiar merytoryczny czyli ułatwiłoby przepływ 
informacji i zwiększenie zasobów bibliotecznych, a po drugie, ma to realny 
wymiar  finansowy. Jeżeli, każda z naszych bibliotek płaci pieniądze, 
nie przekraczające milion złotych na własny system operacyjny, czy nie 
należałoby pomyśleć o stworzeniu jakiejś wspólnej  bazy, o stworzeniu pojęcia 
biblioteka narodowa medyczna - na przykład, lub coś w tym stylu, mniejsza 
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o nazwy, ale takiego pojęcia, które by ułatwiło finansowanie, a czy nie lepiej 
by było, żeby taka struktura występowała w imieniu uczelni medycznych 
i płaciła te kilka milionów złotych, my się wszyscy na to złożymy. Efekt 
merytoryczny i finansowy będzie z całą pewnością lepszy. Należałoby pewnie 
o tym pomyśleć, oczywiście technicznie nie jest to łatwa sprawa, ponieważ 
wymagałoby to integracji w zakresie struktur finansowych, przede wszystkim 
kompatybilności systemów informatycznych, ale być może dałoby się to pokonać 
technicznie – jeżeli nie w ciągu roku to w ciągu kilku najbliższych lat. Biblioteka 
ma możliwość realnego wpływania na poziom naukowy wszystkich uczelni nie 
tylko uniwersytetu medycznego, poprzez dobry dostęp do baz danych i czasopism 
elektronicznych, który w większości jest już zagwarantowany. Natomiast gorzej 
z tym rozpropagowaniem dostępu, zwłaszcza wśród starszych nauczycieli 
akademickich, które też jest zadaniem biblioteki. Z przykrością muszę 
powiedzieć, że znam również profesorów, dla których komputer stanowi 
jeszcze w tej chwili zagadkę, więc pewnie głową muru nie przebijemy, ale 
można by spróbować, jeżeli nie głową to przynajmniej puknąć w ten mur parę 
razy, a może się uda dotrzeć do większej liczby nauczycieli akademickich 
i nie tylko nauczycieli.

Integrujemy systemy oświatowe, może należałoby pomyśleć, także 
o wyjściu poza mury uniwersyteckie. Mam na myśli współdziałanie 
z bibliotekarstwem szkół średnich. Nasz Uniwersytet podjął w tej chwili próbę 
przeprowadzenia patronatów nad niektórymi szkołami średnimi. Współdziałanie 
z systemem bibliotecznym szkół średnich, zaowocowałoby podniesieniem 
poziomu w tych szkołach, stałyby się już naprawdę takim przedłużeniem 
uniwersytetów i wyższych szkół. Proszę o tym pomyśleć. Inicjatywa musi 
wyjść od nas, szkoły średnie są zdezintegrowane i zbyt ubogie, żeby to 
one mogły stanowić, punkt wyjścia do tego typu działań. Może należałoby 
przynajmniej przemyśleć to, może powołać odpowiednie zespoły robocze, 
które by coś zaproponowały szkołom średnim. 

Z takim przesłaniem chciałbym Państwu przekazać tę mównicę 
i zapewnić, że władze Uniwersytetu Medycznego są z wami – Władze Łodzi 
czterech kultur, prawdziwie Łodzi akademickiej. My jesteśmy głównym 
pracodawcą Łodzi. Obecnie na wszystkich uczelniach, nie tylko publicznych, 
studiuje 120 tyś. osób, to dużo, jak na miasto które ma zaledwie 700 tyś 
mieszkańców. Jeżeli tyle osób uczy się w szkołach wyższych, to już nie jest 
Łódź robotnicza. Zresztą wystarczy spojrzeć we wszelkie statystyki, a nawet 
przejść się po ulicach Łodzi, żeby zobaczyć, że ta dawna  fabryczna Łódź 
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z kominami i z czerwonymi cegłami fabryk, stała się zupełnie inna. Największe 
łódzkie fabryki to wspaniałe centra handlowe.

Zapraszam Państwa, szczególnie wszystkie kobiety, do odwiedzenia 
Manufaktury, która została uznana najlepszym centrum handlowym Europy 
roku 2008, warto o tym pamiętać. Był konkurs, w którym startowały największe 
centra handlowe Europy, w tym również polskie. Jak udało nam się wygrać 
z Poznaniem to już jest naprawdę poważne osiągnięcie.

Bardzo Państwu dziękuję za tę chwilę cierpliwości w wysłuchaniu mnie 
i życzę wspaniałych, miłych obrad i wszelkich osiągnięć.

Prof. dr hab. Radzisław Kordek
Łódź - UM

WYSTąPIeNIe  PROReKTORA  DS. NAUKI 
I WSPóŁPRACY z zAGRANICą

Witam Państwa serdecznie w Łodzi, poniekąd jako opiekun biblioteki uczelnianej.  
Z tego względu problemy biblioteczne nie są mi obce, a może będą coraz bliższe, 
ponieważ pracujemy z dyrekcją nad pewnym wypracowaniem trochę zmienionego 
spojrzenia na potrzeby książnicy.

Biblioteka, jak Państwo wiecie lepiej od mnie, ma szereg różnych zadań, z którymi 
wiążą się także różne problemy. Podstawowe, fundamentalne zadanie biblioteki, 
o którym musimy pamiętać, a często władze Uczelni zapominają, to są podręczniki 
dla studentów. Potem się okazuje, że studenci mają mało podręczników, albo stare 
i to odnawianie księgozbioru studenckiego powinno być cały czas jakimś takim 
memento, żeby o tym pamiętać.

Drugie zadanie to są dostępy do baz danych i czasopism elektronicznych. Władze 
Uczelni są trochę w takiej schizoidalnej postawie, ponieważ z jednej strony, gdy się 
zapyta profesora, do jakich czasopism chce mieć dostęp, to wymienia wszystkie znane 
tytuły świata po czym, gdy się sprawdzi, z jakich dostępów on korzysta, przeważnie 
jest to odwrotnie proporcjonalnie do liczby zgłaszanych tytułów, bo ci którzy naprawdę 
coś robią, to mają ze trzy, cztery czasopisma, z którymi mają stały kontakt. Natomiast 
całą resztę dzisiaj można wydobyć w Internecie, mało tego, jeżeli nie ma żadnej bazy 
danych przez  którą można do takiego czasopisma dojść, to się wysyła e-maila do autora 
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i się go serdecznie prosi o odbitkę, a on z rozbuchanym  coraz bardziej ego przesyła 
tę odbitkę natychmiast.

Więc w tej sprawie dzisiaj problemu nie ma, natomiast mamy trudności finansowe, 
ponieważ płacimy olbrzymie pieniądze za prenumeratę czasopism i baz danych nie 
mając pieniędzy na remonty, na pensje, na podręczniki i tak dalej. 

Myślę, że to jest temat, nad którym musimy się zacząć pochylać i zastanawiać się 
nad przesyłem tych środków. Trzeba się w jakiś sposób zastanowić także nad tym, 
co powiedział mój przedmówca.

Kolejne zadanie to analiza bibliometryczna pracowników i jednostek, tu też są 
proponowane różne rozwiązania, ale myślę, że tu akurat  jest najmniejszy problem. Te 
wszystkie nasze problemy trochę się wiążą z pieniędzmi Panie Dyrektorze, to nie ma 
od tego ucieczki, bo jak sobie tak dzisiaj przypominam przez ostatni rok wszystkich 
interesantów, którzy do mnie przychodzili, to w zasadzie  nikt nie prosił o nic innego, 
tylko o pieniądze. Więc tak na dobrą sprawę wszystkie działy związane z zarządzaniem 
Uczelną można do tego ograniczyć.

Deklaruję pełną życzliwość i otwartość dla biblioteki. Będziemy starać się cały 
czas jakieś rozwiązania promować. Myślę, że to jest bardzo dobrze, że Państwo się 
spotykacie w ramach bibliotek medycznych w Polsce i będziecie na pewno w stanie 
wypracować jakieś rozsądne kompromisy, które mogłyby być przyjęte przez nas 
wszystkich.

Życzę bardzo owocnych obrad.

Prof. dr hab. Jacek Bartkowiak
Łódź - UM

GŁOS  PRzeWODNICząCeGO  RADY  BIBlIOTeCzNej

Panie Rektorze, Szanowni Państwo.
Dostrzegamy niezwykle szybki postęp nauk medycznych i nieustanny rozwój 

bazy informacji, co wymaga ciągłego doskonalenia i aktualizowania kwalifikacji 
zawodowych pracowników naukowych, lekarzy praktyków i oczywiście również 
studentów.

W chwili obecnej, kiedy lawinowo rośnie liczba publikacji, nawet specjalista 
bardzo wąskiej dziedziny medycyny ma poważne trudności ze śledzeniem na 
bieżąco dokonań w swojej dyscyplinie i to właśnie Państwo, pracownicy bibliotek 
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uczelnianych, instytutowych i innych naukowych, jesteście tym naszym przewodnikiem 
po rosnącej w postępie niemal geometrycznym literaturze przedmiotu.

Obserwując prace bibliotek z perspektywy członka Rady Bibliotecznej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, doceniam ogrom wysiłków i poświęcenia, który Państwo 
wkładacie w waszą pracę. Widać jak staracie się podołać wszelkim wyzwaniom, 
zadaniom i obowiązkom w trudnych warunkach ekonomicznych naszego kraju.

Aktualna XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, jest 
jedną z tych dobrych inicjatyw, które służą wymianie doświadczeń środowiska 
bibliotekarskiego.

 Organizatorom, a szczególnie wszystkim uczestnikom zjazdu naukowego życzę 
bardzo owocnych obrad.

Mgr Bolesław Howorka
Poznań - AM/UM

REFLEKSjE EMERYTOWaNEgO DYREKTORa

Dzień dobry Państwu,
Przede wszystkim pozwolę sobie podziękować Rysiowi za to, że mnie zaprosił do 

Łodzi. Proszę Państwa, nic tak starszemu panu dobrze nie robi jak właśnie możliwość 
dalszego uczestnictwa w życiu bibliotekarskim i możliwość spotkania się z Państwem na 
XXVII  dorocznej Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych. Oczywiście ja się 
powtarzam z tego powodu, że dziękowałem Koleżankom w Gdańsku, w Lublinie, Koledze 
w Bydgoszczy. Przepraszam, że wszystkich nie wymienię, ale lista jest jedenasto osobowa 
dyrektorów bibliotek uczelnianych, którzy o mnie pamiętają, bo tak właśnie wygląda mniej 
więcej sprawa, że ja 12 lat temu przeszedłem na emeryturę i co roku mam dzięki Państwa 
zaproszeniom możliwość spotkania się na tych zjazdach naukowych. Muszę powiedzieć, 
naprawdę bardzo się cieszę, że taka możliwość istnieje, jestem w Waszym towarzystwie 
młodszy. Tym bardziej, że jak rozmawiałem wczoraj z Koleżankami i powiedziałem, że 
rozpocząłem pracę w mojej jeszcze wtedy Akademii Medycznej w Poznaniu na początku 
1955 roku, powiedziały, że ich jeszcze wówczas na świecie nie było. To naprawdę miłe. 

Jego Magnificencjo ja się naprawdę bardzo cieszę, że jest w Łodzi możliwość 
spotkania się z Państwem. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że to co Panowie Rektorzy 
powiedzieliście, co Pan Profesor Przewodniczący Rady Bibliotecznej powiedział naprawdę 
świadczy o tym, że dyrekcji biblioteki dobrze się pracuje w tej Uczelni, że jest pełne 
zrozumienie Władz dla tego wszystkiego co tu realizuje. 



81 Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Mgr Bolesław Howorka
Poznań - AM/UM

SYTUACjA  PRAWNA  UżYTKOWNIKA  W  BIBlIOTeCe  
UCZELNIaNEj

Dla każdego z nas, uczestników tej Konferencji, jest sprawą oczywistą, że 
współczesne państwo ma szereg obowiązków wobec swoich obywateli. Do obowiązków 
państwowych należy podejmowanie zadań publicznych, skutecznych działań, 
których celem jest m.in. stworzenie warunków do zaspokojenia szeregu ważnych 
potrzeb obywateli, m.in. w sferze kultury, nauki i oświaty. Te obowiązki Państwa 
Polskiego wynikają z przepisów naszej Konstytucji [np. art. 6 ust. 1 naszej Ustawy 
Zasadniczej stanowi: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, 
jego trwania i rozwoju.” (patrz: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej), a art. 70 mówi: „1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest 
obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 2. Nauka 
w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych 
usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.” (patrz: ustawa 
o systemie oświaty, ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym1).  A art. 73: „Każdemu 
zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich 
wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”.]. 

Aby wykonać swoje konstytucyjne zobowiązania, dookreślone przepisami ustaw 
państwo tworzy jednostki organizacyjne, które w doktrynie prawa nosiły różne 
nazwy: zakład publiczny, zakład prawa administracyjnego, zakład administracyjny, 
zakład państwowy, zakład użyteczności publicznej, bądź po prostu zakład. Ostatnio, 
w literaturze przedmiotu, powrócono do nazwy „zakład publiczny” - nazwy, która 
obecnie jest powszechnie stosowana.

Problematyką zakładów publicznych od dawna interesuje się doktryna prawa 
administracyjnego. W jednym z najnowszych podręczników prawa administracyjnego 
Eugeniusz Ochendowski2 wskazuje, że pojęcie „zakład publiczny” ukształtowało 
się już w XIX w. i obejmowało „instytucje, które nie będąc organami administracji 
publicznej, były tworzone w celu trwałego zrealizowania zadań administracji albo – jak 

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365; zmiany: 
w 2006 r. Nr 46 poz. 328, Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 144 poz. 1043, Nr 227 poz. 1658, w 2007 r. Nr 80 poz. 542, Nr 
120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i w 2008 r. Nr 70 poz. 416.

2 Eugeniusz O c h e n d o w s k i : Prawo administracyjne. Część ogólna. Wyd. Dom Organizatora, Toruń 
2009, s. 252 i nast.
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to określano w doktrynie francuskiej – do prowadzenia specjalnej służby publicznej” 
3. 

Od XIX w. w doktrynie polskiego prawa administracyjnego te jednostki 
organizacyjne nosiły nazwę „zakłady publiczne”. Po raz pierwszy nazwy tej użył 
w 1888 r. F. Kasparek4, który w wydanym w Krakowie „Podręczniku prawa 
politycznego”  pisał, że: „zakłady publiczne, np. szkoły, szpitale, mogą być przy 
zachowaniu istniejących przepisów przez wszystkich używane”. Definicję pojęcia 
„zakład publiczny” w latach trzydziestych ub. stulecia sformułował W. Klonowiecki5, 
który pisał, że „zakład publiczny jest zespołem osób, rzeczy i praw, zorganizowanych 
przez administracje publiczną i trwale z nią związanym, przeznaczonym do 
indywidualnego użytkowania przez inne osoby uprawnione lub zobowiązane, przy 
czym w sporach między zakładem a użytkownikiem, przynajmniej w kwestii możności 
korzystania z zakładu, wyłączona jest droga sądowa.”  I dalej5: „Klonowiecki wykazał, 
że „zakłady publiczne samoistne są podmiotami administracji publicznej; będąc 
osobami prawnymi sprawują funkcje administracji publicznej samodzielnie, nie 
podlegają władzy hierarchicznej organów administracji rządowej, a zatem są jedną 
z form decentralizacji”’.

W polskiej (nie tylko) doktrynie prawa administracyjnego, w latach 1945 – 1980, 
nastąpiła ucieczka od pojęcia „zakład publiczny” - w myśl obowiązujących ówcześnie 
(„jedynie słusznych”) poglądów, w naszym państwie nie mają prawa bytu „zakłady 
niepubliczne”, a więc po co używać nazwy „zakład publiczny”, jednakże, m. in. jak 
to wynika z treści powołanych tu monografii3,6, problem nazewnictwa tych zakładów 
także i w tym okresie był omawiany i pozostawał aktualny7.

W oparciu o obowiązujące przepisy (np. ustawy: o systemie oświaty, o bibliotekach, 
prawa o szkolnictwie wyższym) tworzone były i tworzone są zakłady, państwowe 
bądź samorządowe jednostki organizacyjne nie będące organami państwowymi, 
jednostki, które dla wykonywania swoich zadań mają prawo nawiązywania stosunków 
administracyjnoprawnych – m.in. szkoły wyższe, biblioteki i in.

Aby wskazać na najnowsze poglądy w tej sprawie, poglądy, które zresztą nie 
zmieniały się znacząco w ciągu ostatnich 200 lat, tj. w czasach, kiedy instytucje te 
działały i działają, odwołam się do podręcznika E. Ochendowskiego, autora  tu już 
powołanej3 obszernej monografii na ten temat. Autor formułuje następującą definicję 
pojęcia „zakład publiczny”2 (s. 232-233), jest  to: „jednostka organizacyjna, nie 
będąca organem państwowym (urzędem) ani organem samorządu, która została 

3 Eugeniusz O c h e n d o w s k i : Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej. Poznań 
1969 s. 58 i nast.

4 Za Ochendowskim2 (Kasparek F.: Podręcznik prawa politycznego, T. I, s. 264).
5 Za Ochendowskim2, (Klonowiecki W.: „Zakład publiczny w prawie polskim”, Lublin 1933 s. 121 i 221). 
6 Marek E l ż a n o w s k i : Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym. PWN, Warszawa 1972. 

Tego autora także: (2a) Charakter prawny i zakres regulaminu zakładu państwowego. PiP 1969 z.8-9 s. 335 i nast.
7 Bolesław H o w o r k a : Elementy prawa dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Warszawa 1990 s. 69 i nast.
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powołana do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania 
stosunków administracyjnoprawnych. jest to, oczywiście, jednostka organizacyjna 
wyposażona w zespół środków osobowych (personel) i rzeczowych, realizująca 
zadania publiczne i korzystająca z władztwa zakładowego (to bardzo ważne – 
podkreśl. BH)”. zakład publiczny „stanowi jednostkę organizacyjną, w której 
prowadzi się działalność oświatową, dydaktyczną, wychowawczą, naukową, leczniczą 
bądź służącą ochronie porządku i zdrowia publicznego”.  

zakłady publiczne „mogą być tworzone w drodze ustawy (np. państwowa szkoła 
wyższa), aktów organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego...”  
E. Ochendowski2, pisze dalej, że zakład publiczny mogą utworzyć także „osoby 
fizyczne i prawne za zezwoleniem organu administracji publicznej” i wskazuje 
na postanowienia art. 15 i 16 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 
1990 r. (ten akt normatywny utracił moc obowiązującą, art. 1 ust. 1 ustawy1 stanowi: 
„Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych”, a problemy 
związane z utworzeniem szkoły wyższej niepublicznej reguluje art. 20 i nast. tego 
aktu normatywnego). Mam pewne zastrzeżenia do tego stwierdzenia wybitnego 
i szanowanego przeze mnie znawcy przedmiotu. Uczelnia niepubliczna może być także 
zakładem publicznym, ale jej organy „kierujące” (m.in. założyciel) nie są upoważnione 
do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami. 

Inaczej kształtuje się sytuacja uczelni niepublicznych. Także i te instytucje działają 
w oparciu o przepisy powoływanej już tu ustawy, pt.: „Prawo o szkolnictwie wyższym”, 
muszą się tym przepisom podporządkować, m.in. dlatego, by mieć uprawnienia do 
kształcenia na właściwych zasadach i na odpowiednim poziomie, by mieć prawo 
wydawania dyplomów ukończenia studiów równorzędnych z dyplomami uczelni 
publicznych. Ale to nie państwo inicjuje powołanie tych uczelni, to nie budżet państwa 
zabezpiecza podstawowe środki na ich utrzymanie, na realizację postawionych przed 
nimi zadań statutowych. 

Uczelnie niepubliczne tworzone są przez fundacje, stowarzyszenia i inne osoby 
prawne, a także przez osoby fizyczne. Są to zarówno instytucje działające na zasadach 
non-profit, ale są także i takie, których jednym z celów jest przysposobienie zysków 
właścicielom. 

Stosunki łączące uczelnię niepubliczną ze studentem opierają się na umowie, 
są to stosunki cywilnoprawne, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w uczelni 
niepublicznej dopiero po podpisaniu stosownej umowy staje się studentem. To umowa 
zawarta przez organ uczelni z osobą fizyczną - kandydatem na studenta określa jego 
prawa i obowiązki, a  podpisujący umowę zobowiązuje się, że będzie się stosować do 
zarządzeń organów uczelni, że będzie przestrzegać postanowień wewnątrzzakładowych 
aktów normatywnych, m.in. regulaminu zakładowego, że przyjmuje do wiadomości 
jakie sankcje grożą mu, jeśli  naruszy obowiązujące w uczelni zasady.
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Uczelnie publiczne, jak na to już tu wskazałem, realizują zadania publiczne, zadania 
państwa w imieniu tego państwa i korzystają z władztwa zakładowego. 

Czym jest „władztwo zakładowe”. Tu posłużę się ponownie cytatami z podręcznika 
E. Ochendowskiego2.

„władztwo zakładowe nie jest jakimś samoistnym władztwem państwowym, ale 
wynika ono z upoważnienia organów zakładu do abstrakcyjnych, jak i konkretnych 
regulacji na podstawie i w ramach ustaw. Istotę władztwa zakładowego stanowi 
więc zakres upoważnień dla organów zakładu do jednostronnego kształtowania 
stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, jak również z osobami, które 
znalazły się na terenie zakładu w innym charakterze.” Jak z tego wynika władztwo 
zakładowe dotyczy także  osób towarzyszących czytelnikowi na terenie biblioteki, 
np. w wypożyczalni, w czasie załatwiania formalności związanych z wypożyczeniem 
dzieła, osoby towarzyszące muszą zachować się zgodnie z przyjętymi w bibliotece 
zasadami i są poddane „władztwu zakładowemu”. Dalej, kolejny cytat z dzieła 
E. Ochendowskiego2: „Władztwo zakładowe jest częścią władztwa państwowego.” 
(a więc trudno byłoby uzasadnić, że prawo do korzystania z władztwa zakładowego 
mają organy uczelni niepublicznej). „Użytkownicy są podmiotami, w stosunku do 
których ma zastosowanie władztwo zakładowe, realizowane przez organy zakładu. 
Zakres władztwa zakładowego może być większy lub mniejszy. Mając to na uwadze 
można mówić o władztwie zakładowym obejmującym prawo do stanowienia norm 
ogólnych (abstrakcyjnych) (norm dotyczących stałego lub wielokrotnego zachowania 
się adresata – np. użytkownika biblioteki – uwaga BH) i norm indywidualnych 
(konkretnych) oraz o władztwie zakładowym obejmującym uprawnienie do stanowienia 
tylko norm indywidualnych. Władztwo zakładowe powinno być wykorzystywane tylko 
do osiągnięcia celów zakładu. Dlatego też jego zakres jest zależny od rodzaju zakładu”. 
Specyficzny zakres ma to władztwo w określonych zakładach publicznych, np. 
w publicznej uczelni, w bibliotece opierającej swoje działania na przepisach ustawy 
o bibliotekach8. O zakresie tego władztwa stanowią przede wszystkim ustawy (np. 
ustawa o bibliotekach, ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym1).

E. Ochendowski2 podkreśla, że: „charakterystyczną cechą zakładu publicznego jest 
jego prawo do nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych z użytkownikami, 
usytuowanymi w obrębie szeroko pojętej organizacji tej jednostki organizacyjnej”. 
Zawarte w przepisach ustaw, przepisów wykonawczych do tych aktów normatywnych, 
w wewnatrzzakładowych aktach normatywnych stanowionych w oparciu o te przepisy 
(w statutach zakładów), upoważnienie organów zakładu do regulacji jego stosunków 
z użytkownikami, pozwala im na stanowienie „regulaminów zakładowych”.  
Regulaminy te określają „stosunki z użytkownikami czy innymi osobami, z którymi 

8 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. Nr 85, poz. 539, zmiany w Dz. U.: z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984.
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dana organizacja czy instytucja współpracuje bądź nawiązuje stosunki”9. Najwięcej 
informacji na temat tego rodzaju regulaminów można znaleźć w pracach Marka 
Elżanowskiego10. 

Regulamin zakładowy jest „podstawowym aktem prawnym normującym 
świadczenie usług przez zakład, praw i obowiązków organów zakładu, a także 
prawa i obowiązki użytkowników, w zakresie korzystania z tych usług”. Jest „aktem 
dwustronnie obowiązującym i dwustronnie uprawniającym. Stanowi o obowiązku 
określonego zachowania się organów zakładu w stosunku do użytkownika, a także, 
w pewnym zakresie do osób nie będących użytkownikami,  jeśli wchodzą  w stosunki 
prawne z organami zakładu. Organom zakładu z kolei regulamin nadaje uprawnienia 
wobec użytkowników i innych osób zamierzających korzystać z urządzeń zakładu do 
żądania od nich zachowania się określonego prawem.” .

O regulaminie zakładowym biblioteki stanowi art. 14 ust. 4 ustawy 
o bibliotekach:

 „Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej 
dyrektora (kierownika)”.

Ustawy stanowią o zadaniach organów państwa i organów samorządu 
terytorialnego o obowiązku tworzenia odpowiednich zakładów publicznych. 
Ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym1 stanowi o zasadach tworzenia uczelni 
publicznych, art. 18 ust. 1 mówi: „Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, 
jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną uczelnią publiczną następuje 
w drodze ustawy.”   Biblioteka powstaje, w zasadzie, łącznie z utworzeniem uczelni, 
stanowi jej nieodłączna część jako element uczelnianego systemu biblioteczno-
informacyjnego (art. 88 ustawy1): „Organizację i zasady funkcjonowania systemu 
biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez osoby 
niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni określa statut”.

Dodajmy tu, że opracowując statut uczelni nie wolno zapomnieć o przepisach 
ustawy o bibliotekach8 stanowiących podstawę do stanowienia regulaminu 
zakładowego biblioteki (w art.  14 ust. 4 zapisano postanowienia: „Zasady i warunki 
korzystania z biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez jej dyrektora”). 
Te postanowienia  stanowią podstawę wpisania odpowiednich przepisów do statutów 
uczelni, określających, w paragrafach dotyczących uczelnianego systemu biblioteczno-
informacyjnego, zasady stanowienia regulaminu określającego zasady i warunki 
korzystania z bibliotek wchodzących w skład tego systemu (biblioteki głównej 
i bibliotek „zakładowych”).

9 Jan Z i m m e r m a : Źródła prawa administracyjnego. W:  Prawo administracyjne. Cz. I, Jaroszyński M. 
(red)   Warszawa 1952 s. 38.

10 Marek E l ż a n o w s k i :  Charakter prawny i zakres regulaminu zakładu państwowego. PiP 1969 z.8-9 s. 335 
i nast.
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Ewentualne dalsze wątpliwości związane z sankcjami, które można zastosować 
w stosunku do użytkowników biblioteki głównej uczelni oraz jej bibliotek zakładowych 
(wydziałów, instytutów, katedr  i in.) – studentów, mogą być dodatkowo rozwiązane 
przepisami innego „regulaminu zakładowego” – „regulaminu studiów”. Ustawa1 
w art. 160 i nast. mówi o tym regulaminie.   Ten wewnątrzzakładowy akt normatywny 
określa prawa i obowiązki studenta związane z szeroko pojętym „tokiem studiów”. 
Korzystanie z usług bibliotecznych pozostaje w ścisłym związku z przebiegiem 
studiów na uczelni i dlatego także w tym wewnątrzzakładowym akcie normatywnym 
mogą być określone obowiązki studenta związane z korzystaniem z (szeroko pojętych) 
„zasobów uczelni”, z „użytkowaniem” udostępnianych studentom składników mienia 
uczelni, w tym także ze zbiorów bibliotecznych. Obowiązki studenta, jak również 
sankcje stanowiące konsekwencje niestosowania się do przepisów regulaminu studiów, 
do przepisów regulaminu korzystania ze zbiorów uczelnianego systemu biblioteczno-
informacyjnego, aktu normatywnego stanowionego w oparciu o stosowne przepisy 
statutu uczelni, w zgodzie z postanowieniami ustawy o bibliotekach muszą być 
wyraźnie określone we właściwych wewnątrzzakładowych aktach normatywnych. Do 
stanowienia stosownych przepisów upoważniają, na co tu już wskazałem, zarówno 
ustawy, jak i uprawnienia organów zakładów (bibliotek, uczelni, szkół) związane 
z administracyjnoprawnym charakterem stosunków łączących zakłady publiczne 
z ich użytkownikami.

Inaczej kształtuje się sytuacja czytelnika w uczeniach niepublicznych.  Odpowiednie 
organy tych uczelni nie mają ustawowego upoważnienia do jednostronnego 
kształtowania stosunków prawnych ze swoimi klientami – studentami. Jak na to 
już wcześniej wskazałem podstawą stosunku łączącego osobę korzystającą z usług 
uczelni niepublicznej (jak też i jej biblioteki, do której stosuje się przepisy ustawy 
o bibliotekach8) jest umowa (stosunek cywilnoprawny, a nie omówiony tu wyżej 
i szerzej stosunek adminstracyjnoprawny) zawarta przez organ uczelni z odpowiednim 
klientem, która m.in. określa jego prawa i obowiązki.  Student uczelni niepublicznej 
zobowiązuje się przestrzegać przepisy regulaminu (art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach8) 
określającego zasady i warunki korzystania z biblioteki, nadanego przez jej dyrektora 
(kierownika). W bibliotece uczelni niepublicznej musi obowiązywać taki regulamin, 
to obowiązek ustawowy, nałożony przez powołane, tu wyżej, przepisy ustawy 
o bibliotekach.

Problemy związane z korzystaniem z usług biblioteki niepublicznej (uczelni 
niepublicznej) regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

Biblioteki, zakłady publiczne, bądź też wchodzące w skład jednostek 
organizacyjnych, które są zakładami publicznymi (instytucjami tworzonymi przez 
państwo, przez organy samorządu terytorialnego w celu zaspokojenia kulturalnych, 
edukacyjnych i innych potrzeb społeczeństwa, w ramach konstytucyjnych obowiązków 
państwa), udostępniają swoje zbiory nieodpłatnie. Natomiast problem odpłatności 
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za usługi instytucji niepublicznej regulowany jest przez akty normatywne regulujące 
zasady działania tej instytucji, jej jednostek organizacyjnych.

Zajmując się problematyka prawa obowiązującego w instytucji publicznej nie 
można przejść do porządku dziennego nad faktem, że pewne działania, stosunki miedzy 
użytkownikiem a zakładem, znajdują swoje odniesienie do niektórych przepisów 
kodeksu cywilnego. Przepisy tego aktu normatywnego mówią o umowach wzajemnie 
zobowiązujących strony, m.in. o „użyczeniu”. Art. 710 kc stanowi: „Przez umowę 
użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub 
nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”. Biblioteka jest 
przecież „użyczającym”, daje ona („udostępnia”) „biorącemu” („użytkownikowi”) 
„elementy” swoich zbiorów – poszczególne dzieła. Biblioteka użycza je prezencyjnie, 
zezwalając „biorącemu”, użytkownikowi, na korzystanie z nich, używanie ich zgodnie 
z przeznaczeniem,  w czytelni. Wypożycza je na czas oznaczony, aby użytkownik 
mógł wypożyczone materiały biblioteczne „używać w sposób odpowiadający jej  
właściwościom i przeznaczeniu”  (art. 712 § 2 kc). I dalej: „Biorący do używania 
jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa 
w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo 
gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności 
powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, 
gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie” (art. 714 kc). 
„Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami 
lub przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego 
upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie 
się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia 
umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na 
czas oznaczony.” (art. 716 kc). Także na pewno „na miejscu”, pozostające w zgodzie 
z postanowieniami regulaminu zakładowego, są inne przepisy kodeksu cywilnego, 
np. art. 718: „§ 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest 
zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże biorący nie ponosi 
odpowiedzialności  za  zużycie  rzeczy  będące  następstwem  prawidłowego  używania.    
§ 2. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy 
ciąży także na tej osobie.”

O przepisach tych trzeba wiedzieć, bowiem mogą one być użyteczne w sytuacji, 
kiedy zgłaszane będzie pod adresem byłego użytkownika roszczenia o zwrot 
wypożyczonych materiałów bibliotecznych bądź o zapłatę należności za poniesioną 
przez bibliotekę szkodę. O tych przepisach warto wiedzieć, należy też tą wiedzę 
wykorzystać opracowując  regulamin biblioteczny, regulamin zakładowy określający 
„zasady i warunki korzystania z biblioteki” (art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach). 
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Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że pojęcia „użytkownik” i „klient” nie są 
synonimami11. Niektórzy bibliotekarze głoszą poglądy, że są to pojęcia jednoznaczne, 
że pojęcie „klient” jest lepsze od pojęcia „użytkownik”, że jest to nazwa czytelnika 
„nowocześniejsza”, lepiej odpowiadająca obecnemu charakterowi usług bibliotecznych 
i lepiej określająca osobę korzystającą z tych usług12. To są dwa różne określenia. 
O użytkownikach mówimy, kiedy mamy na myśli czytelników bibliotek – zakładów 
publicznych (są oni podporządkowani „władztwu zakładowemu”, z mocy prawa 
obowiązuje ich stosowanie się do regulaminów zakładowych), natomiast klientami 
nazywamy te osoby, które korzystają z bibliotek nie mających statusu zakładów 
publicznych, bibliotek nie wchodzących w skład jednostek organizacyjnych, które 
są zakładami publicznymi (m.in. uczelni niepublicznych), osoby, które z instytucją 
(np. oświatową) łączy stosunek umowny. Podpisując umowę zobowiązują się oni 
do przestrzegania regulaminów, które obowiązują w tej instytucji, w bibliotece 
wchodzącej w skład tej instytucji). 

Może warto także tu wskazać, skąd wywodzi się pojęcie „użytkownik”. Jest 
to dosłowne tłumaczenie angielskiego słowa „user”. Także nasz kodeks cywilny 
zna inne, ale podobnie brzmiące, określenia: „użyczenie”, do którego odnoszą się 
powołane tu, wyżej, przepisy art. 710 i nast. kc, lub „użytkowanie”. „Użytkowanie” to 
ograniczone prawo rzeczowe, które polega na korzystaniu z cudzej rzeczy (np. rzeczy 
stanowiącej własność biblioteki) i możności pobierania płynących z tego korzystania 
pożytków. Warunkiem tego korzystania jest właściwe „zachowanie substancji” 
i dotychczasowego przeznaczenia przedmiotu użytkowania. I nie jest tu istotne, że 
zakres usług biblioteki w ostatnich latach bardzo się „poszerzył”, że często mamy 
do czynienia z „użytkownikami jednorazowymi”, z osobami, które przychodzą do 
nas z prośbą o tylko jedną informację bądź też korzystają z innych usług biblioteki.  
To także „użytkownicy”.

Pojęcie „klient” ma zupełnie inne pochodzenie. W prawie rzymskim:  „Clientes 
– klienci, ludzie wolni, przebywający stale w Rzymie jako poddani jednego z rodów 
patrycjuszowskich (...), nie będący jego członkami, a jedynie pozostający pod opieką 
tego rodu, sprawowaną przez patrona (...).C., w zamian za ochronę polityczną 
i osobistą, byli zobowiązani do posłuszeństwa i wierności (obsequium et fides) 
w stosunku do patrona oraz do wykonywania pewnych świadczeń (np. musieli się 
przyczynić do wyposażenia córki patrona, jeśli jego majątek nie był wystarczający,  
pokrywać część kosztów wynikających z pełnienia przez patrona urzędu). Geneza 
(...) nie jest wyjaśniona. (...)13. 

11 Bolesław H o w o r k a : Użytkownik czy klient. Bibliotekarz 2004 nr 9 s. 16-20.
12 Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy zorganizowanej przez Bibliotekę UMK w Toruniu, 

w dniach od 4 do 6 grudnia 2003 r. opublikowane na stronach EBIB.
13 Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Redakcja: W. Wołodkiewicz. Wyd. Wiedza Powszechna Warsza-

wa 1986 s. 33.
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Inne, odnoszące się do sytuacji „współczesnych”, nieprzeczące prezentowanym 
przeze mnie poglądom, definicje zostały zacytowane w innym, ciekawym referacie 
wygłoszonym na konferencji w Toruniu14. 

Dodam tu, że z pojęciem  „klient” spotykamy się także w naszej historii na określenie 
osoby, która korzysta z czyjegoś mecenatu, ale jednocześnie jest zobowiązana do 
lojalności wobec swojego patrona, do wspierania go np. swoją twórczością, a przede 
wszystkim poparciem politycznym. Także współczesna encyklopedia odwołuje się 
do tego, łacińskiego określenia15. Współcześnie klientem jest osoba korzystająca ze 
świadczeń („opieki”) w wyniku zawarcia umowy (np. umowa z adwokatem, z radcą 
prawnym). Klientem nazywa się także osoby, które są stronami w umowie kupna 
sprzedaży, mówimy tak o osobie, która coś kupuje (np. klientela w sklepie), bądź 
zleca wykonanie jakiegoś zlecenia (np. naprawy). Klientami są także strony stosunku 
cywilnoprawnego, korzystające z usług zakładów niepublicznych, płacąc za te usługi. 
Klientem jest więc osoba, która zobowiązana jest do określonego świadczenia na 
rzecz drugiej osoby stosunku prawnego, obecnie zapłaty, a dawniej udzielania 
poparcia politycznego, np. w wyborach, głosowaniach, świadczenia „artystycznego”, 
wykonywania określonych prac, także „twórczych”, np. pisania utworów „literackich” 
– panegiryków itp. 

Z klientami spotykamy się w zakładach, które utworzone zostały i działają po to, by 
osiągać określony zysk, w jednostkach prowadzących działalność  gospodarczą16. Mogą 
to być także biblioteki działające jako zakłady niepubliczne17. Przepisami rządzącymi 
stosunkami między ew. „wypożyczalnią prywatną”, odpłatnie wypożyczająca materiały 
biblioteczne (ale czy takie wypożyczalnie „prywatne, działające dla osiągnięcia zysku, 
jeszcze gdzieś w Polsce występują?), a jej klientem są przepisy o najmie rzeczy, art. 
659 i nast. kc18. 

Zadania uczelni określa art. 13 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym1. Przepisy 
tego aktu normatywnego stanowią, że podstawowymi zadaniami uczelni są, obok 
kształcenia i wychowania studentów, stwarzanie im warunków do rozwoju kultury 
fizycznej (pkt 1, 2 i 7), także kształcenie i promowanie kadr naukowych (pkt 4), 

14 Halina G a n i ń s k a , Emilia L e p k o w s k a : Użytkownik / klient i usługi biblioteczno-informacyjne 
w środowisku uczelni technicznych. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji bibliotekarzy zorganizowa-
nej przez Bibliotekę UMK w Toruniu, w dniach 4-6 grudnia 2003 r. Dostęp na stronach EBIB.

15 Nowa Encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, t. III, s. 374. Jest tu tylko określe-
nie odnoszące się do starożytnego Rzymu, nie zamieszczono współczesnego znaczenia tego pojęcia. 

16 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.  „Prawo działalności gospodarczej” ogłoszona w Dz. U. Nr 101, poz. 
1178 z późniejszymi zmianami w art. 2 ust. 1 definiuje pojęcie „działalność gospodarcza”: Działalnością gospodar-
czą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa …, wykonywana 
w sposób zorganizowany i ciągły”.

17 Osobiście się z takimi instytucjami „w ostatnich latach” nie spotkałem, chociaż pamiętam, że takie wypo-
życzalnie funkcjonowały m.in. w Poznaniu przed 1939 r. i krótko, po 1945 r.; sam byłem klientem wypożyczalni 
Władysława Wilaka.  

18 Art. 659 § 1: „Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas 
oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”.
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jak i szeroko pojęte kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy (pkt 6) 
oraz  działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych (pkt 8), a przede 
wszystkim (to nas, bibliotekarzy pracujących w uczelniach, najbardziej interesuje): 
„upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, 
w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;” 
(pkt 5; podkreśl. BH). Zadania te wykonują jednostki organizacyjne działalności 
podstawowej uczelni, m.in. jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, 
którego podstawę stanowi biblioteka (art. 88 ust. 1 ustawy1). Szczegółowe zadania 
systemu, biblioteki, określić musi regulamin organizacyjny (art. 12 ustawy11: „Zadania, 
organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzą-cej w skład innej 
jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki”). 
Warto, przy okazji, wskazać, że w regulaminie organizacyjnym powinien być zapis 
mówiący, iż jednym z zadań biblioteki jest prowadzenie „biblioteki cyfrowej”, pozwoli 
to bibliotece, także „cyfrowo”: „udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań 
statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych”  (art. 28 pkt 1 ustawy 
o prawie autorskim19). Wg art. 6 pkt 3 ustawy16 „utworem rozpowszechnionym 
jest utwór, który za zezwoleniem twórcy w jakikolwiek sposób został udostępniony 
publicznie”20.

Kończąc te rozważania przypomnę, że nieobowiązująca już ustawa z dnia 12 
września 1990 r. o szkolnictwie wyższym w art. 65 ust. 1 stanowiła, że biblioteka 
główna uczelni „jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach 
naukowych, dydaktycznych i usługowych.”  (Żal mi tych zapisów ! Postanowienia 
„starej” ustawy były, moim zdaniem, lepsze.)

Reasumując:
1. Uczelnia publiczna korzysta z „władztwa zakładowego”. Na podstawie statutu 

uczelni stanowione są regulaminy, m. in. regulamin określający nie tylko 
prawa użytkownika biblioteki, ale także zobowiązujący go do określonych 
zachowań koniecznych nie tylko do utrzymania ładu w  tym zakładzie, ale 
także określających wymagania związane z korzystaniem z udostępnianych 
mu zasobów uczelni, m.in. materiałów bibliotecznych. Posiadanie takiego 
regulaminu jest wymogiem ustawowym (art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach) 
tak, jak obowiązkowe jest również stanowienie przez właściwy organ uczelni 
regulaminu organizacyjnego (art. 12 ustawy8).  

2. Posiadanie przez uczelnie regulaminów: organizacyjnego (podstawa prawna: 
art. 12 ustawy o bibliotekach8; przepis ten powinien być wskazany w statucie 

19 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. J.t. w Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631; zmiany w Dz. U.: z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 
1293.

20 Takimi utworami są więc także rozprawy doktorskie, udostępniane publicznie za zgodą twórców na otwartych 
posiedzeniach rad wydziałów oraz prze wyłożenie egzemplarzy  do publicznej wiadomości przed rozprawą.
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uczelni jako przepis wykonawczy do zapisów tego statutu) i zakładowego 
(podstawa prawna: art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach8.

3. Biblioteki uczelni niepublicznych są bibliotekami naukowymi (art. 21 
ust. 2 pkt 2 ustawy o bibliotekach), stosuje się do nich przepisy art. 12 i 
14 ust. 4 ustawy8, muszą one także posiadać regulaminy: organizacyjny 
i zakładowy. Korzystanie z biblioteki uczelni niepublicznej opiera się na 
postanowieniach umowy klienta z organem tej uczelni, na zobowiązaniu 
tego klienta, że podporządkuje się przepisom wewnątrzzakładowych aktów 
normatywnych stanowionych przez organy uczelni, m. in. we wniosku 2 
regulaminów. 
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Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
Łódź - UŁ

PODWYżSzANIe KWAlIFIKACjI PRzez PRACOWNIKóW 
BIBlIOTeK NAUKOWYCh. eGzAMIN DlA KANDYDATóW NA 

DYPLOMOWaNEgO BIBLIOTEKaRZa ORaZ DYPLOMOWaNEgO 
PRaCOWNIKa DOKUMENTaCjI I INFORMaCjI NaUKOWEj

Sformalizowane kształcenie bibliotekarzy w Polsce ma już ponad 90-letnią historię. 
Przypomnę tylko, że przebiegało ono na kilku poziomach: średnim pomaturalnym 
i wyższym. Studia wyższe – magisterskie zapoczątkował w 1945 roku Uniwersytet 
Łódzki, powołując Katedrę Bibliotekoznawstwa – pierwszą w Polsce. Obecnie 
w uniwersytetach i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie kształci się młodzież 
w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na studiach trzyletnich – 
licencjackich i dwuletnich - magisterskich; studia takie prowadzą również niektóre 
szkoły wyższe niepubliczne. Można także zdobywać stopnie naukowe doktora 
i doktora habilitowanego w zakresie bibliologii i nauki o informacji.

Istnieje jeszcze jeden sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest to 
egzamin państwowy na stopień dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego 
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pracownika dokumentacji i informacji naukowej, składany przed Komisją 
Egzaminacyjną, powoływaną przez Departament Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nazwy ministerstwa zmieniały się) na trzyletnią 
kadencję. Skład personalny komisji zmienia się, ale zawsze są w niej przedstawiciele 
bibliotek szkół wyższych, często są to dyrektorzy bibliotek (kustosze i starsi kustosze 
dyplomowani) ze stopniem naukowym doktora oraz przedstawiciele instytutów 
i katedr informacji naukowej i bibliotekoznawstwa posiadający stopień naukowy 
doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Zmienia się także miejsce pracy Komisji; 
aktualnie kolejną kadencję funkcjonuje w Łodzi przy Katedrze Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Hanny Tadeusiewicz, sekretarzem jest dr Aleksandra Wejman-Sowińska.

Komisja spotyka się dwukrotnie w ciągu roku (maj/czerwiec i październik/listopad), 
aby zakwalifikować kandydatów do egzaminu i również dwukrotnie (sesja wiosenna 
i jesienna) w celu przeprowadzenia egzaminów.

Egzamin miał na przestrzeni lat różną formę, obecnie kandydaci składają egzamin 
z części tzw. ogólnozawodowej i z części specjalistycznej; specjalizacje wybierają 
sami z Wykazu będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra. Decyzją Komisji 
mogą być zwolnieni z części specjalistycznej, albo z całości egzaminu.

Pomocą kandydatom służy stale aktualizowana lista lektur (ok. 50 pozycji) oraz 
wykaz tematów do części ogólnozawodowej (ponad 40 poz.). Po złożeniu egzaminu 
z wynikiem pozytywnym kandydat otrzymuje zaświadczenie potwierdzające 
kwalifikacje, upoważniające do otrzymania stanowiska bibliotekarza dyplomowanego 
lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (np. kustosza 
czy starszego kustosza dyplomowanego).

Tak zaprezentowany w skrócie tryb działalności Komisji ustala w szczegółach 
Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku oraz Regulamin, którego 
nową wersję zatwierdziła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. 
Barbara Kudrycka w kwietniu 2008 roku. Ustala on organizację Komisji, zadania 
Przewodniczącego i Sekretarza, sposób postępowania kwalifikacyjnego itd.

Kto, kiedy i na jakich warunkach może ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu 
ustaliło Rozporządzenie Ministra z 1999 roku. Kandydat musi posiadać tytuł 
zawodowy magistra, co najmniej dwa lata pracy w bibliotece naukowej, ośrodku 
informacji, archiwum lub muzeum, posiadać udokumentowany dorobek w zakresie 
działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej, dorobek publikacyjny o charakterze 
naukowym (prace zamieszczane w wydawnictwach zbiorowych lub czasopismach 
recenzowanych, albo/i prace samoistne wydawniczo, również recenzowane) oraz 
znajomość jednego języka obcego potwierdzoną przez Komisję Rektorską lub inną 
instytucję do tego upoważnioną. 

W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kieruje kandydata 
dyrektor placówki, w której jest zatrudniony oraz opiniuje kandydata.
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Komplet dokumentów kandydat przesyła do Sekretarza Komisji, który będąc z nim 
w stałym kontakcie, informuje o ewentualnych brakach w dokumentacji, o decyzji 
Komisji, miejscu i terminie egzaminu.

W ostatnich latach przeprowadzamy egzaminy dla kilkunastu osób w każdej sesji. 
Zdarza się, że kandydat nie otrzymuje oceny pozytywnej, ma jednak prawo przystąpić 
do egzaminu ponownie, najwcześniej w następnym roku.

Stanowiska kustosza lub starszego kustosza dyplomowanego to najwyższy stopień 
w hierarchii zawodowej, umożliwiający objęcie funkcji dyrektora placówki – toteż 
wymagania w stosunku do tej grupy zawodowej muszą być wysokie, aby zachować 
rangę zawodu i zyskać prestiż w środowisku i społeczeństwie. 

Doc. dr Zdzisław Piotr Szkutnik
Poznań - WSUS

e-leARNING W KSzTAŁCeNIU POlSKICh BIBlIOTeKARzY
 ORAz UżYTKOWNIKóW BIBlIOTeK

Wprowadzenie
Nowoczesne technologie informacyjne wywierają coraz większy wpływ także 

na edukację. Przykładem jest e-learning, któremu jako nowej formie prowadzenia 
kształcenia na wszystkich etapach rozwoju edukacyjnego człowieka udziela się 
od pewnego czasu na całym świecie coraz więcej uwagi. Nie bez znaczenia jest tu 
fakt, że e-kształcenie uznaje się także za jedno z ważniejszych narzędzi budowania 
społeczeństwa informacyjnego.

Od prawie 10 lat lat e-kształcenie jest obecne również w Polsce, gdzie obserwuje 
się powstawanie coraz to nowych inicjatyw w tym zakresie. Zainteresowane są 
nim zarówno szkoły, jak i uczelnie, z których ponad dwadzieścia prowadzi już 
z powodzeniem zdalne studia oparte o formy e-edukacji1. Inne szkoły, uczelnie czy 
instytuty naukowe rozważają lub przygotowują się do zastosowania tej technologii 
edukacyjnej w ramach prowadzonego przez siebie kształcenia. Na łącznie około 450 
szkół wyższych w Polsce nie jest to wiele.

1 Beata M a r s z a ł e k : E-learning jako forma nauki wykorzystująca internetowe narzędzia ko-
munikacyjne. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, 2009. Wy-
druk komputerowy, s. 82
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Jerzy Mischke pyta, Dlaczego – pomimo powszechnie znanych zalet e-nauczania 
– jest ono wprowadzane na polskie uczelnie tak opieszale?2 Dlaczego, pomimo 
innego czynnika: predyspozycji pokolenia potencjalnych użytkowników 
wychowanych w otoczeniu e-mediów i technologii komunikacyjnych oraz serwisów 
społecznościowych, wprowadzanie e-nauczania na nasze uczelnie przebiega tak 
wolno? 

Skoro w dobie cywilizacji informacyjnej wiedza zyskuje rangę „bogactwa 
strategicznego”, stając się najważniejszą siłą napędową rozwoju społeczeństw, to 
zrozumiałe, iż znaczenie edukacji akademickiej także zasadniczo rośnie. Zatem 
zmiany w technologii nauczania kładące nacisk na kształcenie umiejętności uczenia 
się, czemu sprzyja właśnie e-lerning, również powinny zyskiwać społeczną akceptację  
i odpowiednie zapotrzebowanie3.

Chociaż faktycznie e-edukacja przenika do polskich szkół wyższych znacznie 
wolniej niż w wielu krajach Unii Europejskiej, to warto odnotować, że zmienia 
się na korzyść z roku na rok nastawienie studentów do podejmowania nauki w tej 
formie4. 

Krytyka zbyt powolnego przekształcania się szkolnictwa wyższego, w tym 
wprowadzania e-technologii edukacyjnej jest jednak widoczna i słychać ją często. Dla 
skuteczniejszego zmotywowania nas bibliotekarzy w jej zastosowaniu przytoczmy 
jeszcze jedno zdanie - Ewy Wilk z ‘Polityki’: Polska podpisała się obiema rękoma 
pod Deklaracją Bolońską w sprawie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 
Według Strategii Lizbońskiej mamy całą Europą ścigać się technologicznie z USA. Ale 
kto by pamiętał, że to są konkretne zobowiązania do kompatybilnego z europejskim 
szkolnictwa, a nie – bez obrazy -  poczwary, której nieliczne elementy są kompatybilne, 
lecz całość – wiecznym wstępem i zarysem5.

2 Jerzy M i s c h k e : Przeszkody, powody i utracone korzyści. E-nauczanie w pol-
skich uczelniach wyższych. W: E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju. Pod 
red. Marcina Dąbrowskiego i Marty Zając. Warszawa 2009, s.19. Autor, profesor i wybit-
ny specjalista w zakresie e-learningu, dalej wyjaśnia z pewną dozą ironii swoje zdziwienie: 
W którąkolwiek bowiem stronę się zwrócić, wszędzie słychać zachwyty nad ogromnymi możliwościami 
edukacyjnymi internetu i przepowiednie wykluczenia w najbliższej przyszłości z aktywnego życia spo-
łeczeństw całych grup społecznych, które nie potrafią posługiwać się technologiami informacyjnymi. 
Wynikałoby z tego, że wypchnięcie poza nawias czeka również większość nauczycieli szkół wyższych, 
którzy nie tylko nie dostrzegają możliwości kryjących się w e-edukacji, ale i nie widzą niebezpieczeń-
stwa, na jakie się z tego powodu narażają. Por. też Wilkin M. E-nauczanie dla wielu czy dla nielicz-
nych? W: E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju..op.cit,.,s. 25-34

3 Zob. Maria K o z i e l s k a : W poszukiwaniu modelu edukacji dla społeczeństwa wiedzy.  
W: Edukacja dla społeczeństwa wiedzy. Pod red. M. Kozielskiej.  Toruń 2007 s.14-17

4 Ewa L u b i n a : Wdrażanie e-learningu w szkołach wyższych w świetle potrzeb i zainteresowań 
studentów. W: E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju...op.cit., s.35-39

5 Ewa W i l k : Przekrój gejzeru. Polityka 2009 Nr 26 s. 18
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Nie miejsce jednak i czas, by wnikać teraz w te zasygnalizowane wyżej interesujące 
problemy; kompleksowej odpowiedzi na związane z nimi pytania dostarczają 
przywołane publikacje autorstwa specjalistów w zakresie e-learningu.

e-learning – mini wyjaśnienie maxi sprawy
Z różnymi tłumaczeniami tego angielskiego pojęcia zetknęliśmy się już 

w powyższym tekście, a następne poznamy poniżej. Teraz spróbujmy odpowiedzieć, 
czy oznacza ono rzeczywiście nową jakość  w nauczaniu, czy tylko nowe formy nauki 
i komunikacji, które są efektem wszechobecnej globalizacji?

Najprościej można powiedzieć, że e-learning to model działań, w których 
technologia informacyjno-komunikacyjna wykorzystywana jest do wspierania ogólnie 
rozumianych procesów szkoleniowych. To nauczanie na odległość z wykorzystaniem 
komputerów i Internetu, które obecnie staje się poważną alternatywą dla kształcenia 
tradycyjnego. Właśnie Internet stanowi istotę fenomenu obecnej postaci zdalnej 
edukacji umożliwiającej komunikowanie się synchroniczne i asynchroniczne. Pozwala 
on w trakcie szkolenia mieć praktycznie nieograniczony dostęp do materiałów 
dydaktycznych i celowo dobranych źródeł informacji, testów sprawdzających 
i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązywania, a także daje możliwość kontaktu 
(interakcji) z nauczycielem i grupowej współpracy uczestnikom zajęć za pomocą 
odpowiednich narzędzi komunikacji internetowej6. Można też powiedzieć, iż jest to 
zindustrializowana forma nauczania i uczenia się. Charakterystyczna dla niej jest rola 
mediów, masowość edukacji na odległość oraz uprzemysłowienie tego procesu7. Jest 
też sposobem zapewniającym wysoką jakość kształcenia przy wzrastającej liczbie 
uczących się oraz nieproporcjonalnie małym wzroście nauczycieli akademickich, 
a także infrastruktury uczelni. Przez ostatnie 15 lat liczba studentów wzrosła 
czterokrotnie, a liczba profesorów tylko dwukrotnie. Na 14 tysięcy profesorów 44 proc. 
przekroczyło 70. rok życia, mniej niż połowa spośród nich jest na emeryturze8.

Istota uczenia się na odległość sprowadza się przede wszystkim do samokształcenia 
z elementami samokontroli. Zadaniem nauczyciela - bardziej jako anonimowego 
koordynatora i doradcy (tutora, korepetytora) - nie jest jedynie egzekwowanie wiedzy 
i umiejętności uczącego się, ale przede wszystkim pomoc w opanowaniu materiału. 
Szerzej o nowej roli nauczyciela będzie mowa w dalszej części referatu.   

6 Zob. Marta Z a j ą c : E-learning po polsku – przegląd form, metod i przykładów. W: Współcze-
sna technologia informacyjna i edukacyjna. Red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Toruń: 2005 
 s. 394; Grażyna Penkowska,: Kształcenie wirtualne w uniwersytecie. W: Edukacja dla społeczeństwa wiedzy. Pod 
red. Marii Kozielskiej. Toruń 2007 s. 152

7 Zwraca na te aspekty uwagę Anna P i e t r z a k : Life long = e-learning? W: Media w procesie informacyj-
no-komunikacyjnym. Pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. Toruń  2008 s.64

8 Zob. Wojciech  Z i e l i ń s k i : Co   hamje  rozwój e-nauczania  w  Polsce? W:  Akademia on-line. Red. 
Nauk. Jerzy Mischke. Łódź 2005 s. 65; Wilk Ewa op. cit. s. 16-18
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Nauczanie na odległość jest znane od dawna (np. korespondencyjne), przy użyciu 
mediów (radia czy telewizji, jeśli uwzględnimy doświadczenia Australii) – od 
pierwszej połowy ubiegłego wieku. Ale gwałtowny rozwój edukacji wykorzystującej 
sieć internetową przypada na ostatnią dekadę dwudziestego wieku.  W Polsce możemy 
mówić praktycznie o tej formie kształcenia od początku 2000 roku.

Od pewnego czasu coraz większe uznanie zdobywa tzw. blended learning,  czyli 
nauczanie mieszane9. Jest ono wygodne zarówno dla studentów, jak i nauczycieli. 
Umożliwia z jednej strony realizację kształcenia tzw. tradycyjnego, kiedy uczestnicy 
pracują wraz z nauczycielem na terenie uczelni pozostając w żywym kontakcie z sobą, 
z drugiej - pewne moduły kursu przenoszone są na platformę edukacyjną i realizowane 
samodzielnie przez słuchaczy drogą internetową. Idea blended learning polega 
zatem na współistnieniu obydwu form nauczania przy jednoczesnym wykorzystaniu 
wszystkich zalet i zniwelowaniu wad obu metod.

O jakich formach e-learningu można mówić w bibliotekach?
Głównie są to, mówiąc ogólnie e-tutoriale, ale coraz częściej stosuje się 

interaktywne formy wykorzystujące platformy edukacyjne do zdalnego nauczania 
w systemie asynchronicznym. Sporadycznie spotkać można szkolenia synchroniczne, 
ale raczej nie są one organizowane przez biblioteki, tylko co najwyżej – prowadzone 
przez bibliotekarzy10.

zalety i wady e-kształcenia
Rozwój kształcenia na odległość skłania do refleksji nad możliwościami 

i ograniczeniami e-learningu, nad jego zaletami i wadami. Bo przecież ten rodzaj 
edukacji, chociaż obecnie w Polsce spowolniony, jest w gruncie rzeczy na uczelniach 
nieunikniony.

Ta nowa forma edukacji może wzmacniać i wzbogacać relacje (komunikację) 
student – wykładowca, bowiem z założenia jest nauczaniem interaktywnym, czyli 
zakładającym aktywność ucznia podczas pobierania informacji, a właściwie jej 
zdobywania11. Uczenie się może być w takim wypadku efektywne, angażujące 
i rozwijające, czyli  edukacyjnie nośne. Jednak w  dużym stopniu od nauczyciela 
zależy intensywność tej interakcji ze wszystkimi jej pozytywnymi cechami.

9 Urszula C i m o c h : Jak zaprojektować efektywne szkolenie blended learning? [online] EBIB 
2009 Nr 4 . [Dostęp: 2009-07-23] dostępny w World Wide Web, http://www.ebib.info/2009/104/a.
php?cimoch 

10 Ewa K u r k o w s k a : Bibliotekarze i e-learning. [Dokument elektroniczny – ppt] udostępnio-
ny piszącemu przez Autorkę- adiunkta w Instytucie INiB UMK . Referat prezentowany na Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji. Bydgoszcz 14-15 
maja 2009, zorganizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Bibliotekę Główną 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11 Zob. Leksykon e-nauczania. Prac. zbior. pod  red. Ryszarda Tadeusiewicza i in. Łódź 2007 s.31



105 Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Jest to niewątpliwie uczenie w postaci zindywidualizowanej, zaś nieprzerwana 
praca sieci stwarza użytkownikom możliwość korzystania z niej w dowolnej porze, 
co sprawia, że można dostosować tempo i czas pracy do własnych możliwości 
i potrzeb studenta. 

Do kolejnych zalet zalicza się możliwość nauki w różnych miejscach i inne 
‘logistyczne’ udogodnienia, a więc zmniejszenie kosztów dojazdu (eliminacja 
odległości), oszczędność czasu, zakwaterowania. Najważniejsze znaczenie wydają się 
jednak mieć zalety merytoryczne, tj. dostęp do różnych źródeł informacji na świecie, 
możliwość dyskusji i wymiany poglądów z każdym uczestnikiem kursu i wyboru 
tempa tej komunikacji stosownie do potrzeb.

Cechą materiałów dydaktycznych preferowanych w tego rodzaju kształceniu jest ich 
multimedialność, co sprawia, że oddziałuje się na prawie wszystkie zmysły człowieka. 
Józef Bednarek stwierdza, że w odróżnieniu od nauczania konwencjonalnego uzyskuje 
się dzięki ich zastosowaniu, m.in. następujące wyniki:

– skuteczność nauczania wyższą o 56%;
– zrozumienie tematu wyższe o 50-60%;
– nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy mniejsze o 20-40%;
– oszczędność czasu 38-70%;
– tempo nauczania wyższe o 60%;
– zakres przyswojonej wiedzy wyższy o 25-50%12.
Ponadto, wspomniany autor zwraca uwagę na ścisły związek między zdolnością 

zapamiętywania a rodzajem zmysłowej percepcji, którą uruchamiają określone 
materiały multimedialne. Tak więc w pamięci uczącego się pozostaje:

– 20% informacji słyszanej;
– 30% widzianej;
– do 40% przy percepcji wzrokowej i słuchowej13.
Kolejną zaletą są bardziej wydajne metody kontroli, bowiem nauczyciel ma dostęp 

do każdego z uczniów: komunikacja synchroniczna, np. czat, jak też asynchroniczna 
(e-mail, sprawdzanie zadań, monitoring raportów aktywności, co zapewnia specjalne 
narzędzie niektórych platform edukacyjnych). 

Wreszcie, nie bez znaczenia pozostaje ułatwienie kształcenia osobom 
niepełnosprawnym i kobietom zaangażowanym w pewnym etapie życia w sprawy 
rodzinne, wychowywanie dzieci.

Wyniki badań dostępne w literaturze przedmiotu potwierdzają, iż zdecydowana 
większość studentów (aż 63%) popiera e-kształcenie uzasadniając to całym 

12 Józef B e d n a r e k : Multimedia w kształceniu.Warszawa 2008 s.16
13 Ibid. s. 15
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szeregiem ciekawych argumentów14.
Z drugiej strony e-learning wymaga osobistego zaangażowania uczącego się 

studenta oraz wysokiej motywacji i samodyscypliny z jego strony15, z czym są nieraz 
kłopoty. 

W procesie kształcenia na odległość występują jednak znacznie poważniejsze wady 
i ograniczenia czy mówiąc oględniej – bariery. Maria Kocójowa16 mówi o czterech 
typach barier: mentalnych, sprzętowo-finansowych, metodycznych i językowych, 
przy czym ta ostatnia (język angielski jako język Internetu) nie ma już dzisiaj takiego 
znaczenia wobec licznych polskich wersji różnych interfejsów czy całych platform, 
a także coraz lepszego poziomu automatycznych translacji.

Do pierwszych zalicza obawy nauczycieli i studentów czy poradzą sobie 
z trudnościami technicznymi i dodatkowym wkładem pracy niezbędnym dla 
przygotowania e-kursu, zwłaszcza multimedialnych pomocy dydaktycznych czy 
korzystania z niego (czasochłonność analizy multimedialnych i hipermedialnych 
materiałów dydaktycznych); nie zachęca też konieczność dyspozycyjności nauczyciela 
(obsługa interaktywności). 

Nie bez znaczenia są  bariery psychologiczne: poczucie wyobcowania i izolacji 
spowodowane brakiem bezpośrednich kontaktów z wykładowcą i słuchaczami z grupy. 
Ta separacja od grupy i nauczyciela ogranicza więzi społeczne, przez co motywacja 
i wytrwałość - typowe dla dopingującej atmosfery szkoły - muszą być nieustannie 
stymulowane. Wreszcie, ograniczeniem jest brak indywidualnych predyspozycji 
do samokształcenia tak charakterystycznego dla e-learningu oraz samokontroli 
i samodyscypliny.

zaplecze techniczne i finansowe ma z kolei wpływ na jakość nauczania 
w tym trybie. Ważna jest konieczność posiadania zróżnicowanego i drogiego sprzętu 
zintegrowanego z Internetem, jak też szybki i tani dostęp studenta do sieci. Nie zawsze 
jest możliwość wyasygnowania dodatkowych środków finansowych z niezbyt zasobnej 
kasy uczelni na zakup wspomnianych narzędzi do zdalnego kształcenia.

Niewystarczające przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do organizowania 
studiów wirtualnych i związana z tym konieczność szkoleń kadry oraz zatrudnienia 
pracowników technicznych, administratorów, metodyków e-learningu, grafików 

14 Por. Wanda K w i a t k o w s k a : Możliwości i ograniczenia w kształceniu na odległość – ujecie 
teoretyczne i praktyczne. W: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym. Pod red. T.adeusza 
Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. Toruń 2008 s. 58-59

15 Zob. Jerzy    M i s c h k e,       Anna S t a n i s ł a w s k a:    Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywność. 
W: Akademia on-line. Red. nauk. Jerzy Mischke. Łódź 2006 s. 4

16 Maria K o c ó j o w a : Konieczność XXI wieku: ICT w edukacji na odległość polskich profesjo-
nalistów informacji naukowej i bibliotekarstwa (zalety i utrudnienia). W: Edukacja na odległość. Nowe 
technologie w informacji i bibliotekarstwie. Red. Maria Kocójowa. Kraków 2003
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itp. Czy wreszcie brak umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem 
i wykorzystania sieci17.

e-kształcenie w polskim prawie
Jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia z niedostrzeganiem inicjatyw 

e-learningowych, czego dowodem był – zdaniem niektórych autorów18 -ogólnikowy 
zapis art. 164 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym: 
Zajęcia na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość19. Tyle samo uwagi w ustawie poświęcono... stołówkom, 
które uczelnie też mogą prowadzić (art. 14). Żartowano, że w USA nie ma w ogóle 
ustawy o szkolnictwie wyższym, a ilu tam jest laureatów nagrody Nobla?

Kolejny jednak ustęp (4) przywołanego artykułu 164 sprawę ukierunkował, 
wskutek czego ukazało się stosowne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 września 2007 roku20, które w pierwszej wersji określało różne 
limity liczby godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na różnych 
poziomach w zależności od statusu (uprawnień) jednostek organizacyjnych uczelni. 
I tak liczba tych godzin nie mogła być większa niż 80% w przypadku posiadania 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; 60% - gdy 
jednostka mogła nadawać stopnie naukowe doktora i 40% w przypadku pozostałych 
jednostek.

Po miesiącu nastąpiła nowelizacja tego Rozporządzenia zmniejszająca 
dotychczasowe 80% do 70%21, by ponownie po siedmiu miesiącach dokonać 
kolejnej zmiany22 ujednolicającej prawo prowadzenia  zajęć zdalnych w liczbie 
nie przekraczającej 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych (nie dotyczy 
zajęć praktycznych i laboratoryjnych)  określonych w standardach kształcenia 
dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych przez jednostki uczelni 
niezależnie od posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych. Tak więc od 
25 września 2007 roku nowelizowano Rozporządzenia dwukrotnie, za każdym razem 
obniżając dopuszczalną maksymalną proporcję godzin e-kształcenia o 10 procent, 

17 Zob. Maria K w i a t k o w s k a : op. cit. s. 56-57; zob. też: Adam Marszałek: op.cit. s.68; Gra-
żyna Penkowska op.cit. s.157

18 Agnieszka W i e r z b i c k a : Miejsce e-nauczania w szkolnictwie wyższym. W: III Sympozjum 
kształcenia na odległość – metody i narzędzia. Gdynia 2005 s. 134

19  Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm
20 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dz.U. nr 188, poz. 1347

21 Dz.U. 2007 Nr 208, poz. 1506
22 Dz.U. 2008 Nr 90, poz. 551
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tj. z 80%,poprzez 70% do 60%. Niektórzy zastanawiali się, jakie są merytoryczne 
podstawy wyznaczenia wspomnianej proporcji na poziomie 60%?23.

W §2 przywołanego Rozporządzenia określa się warunki tych zajęć, które muszą 
być spełnione łącznie. Na niektóre z nich, zwłaszcza te mówiące, jaki element zdalnego 
kształcenia powinien być zrealizowany w siedzibie uczelni, warto zwrócić uwagę. 
I tak szkoła powinna:

1. posiadać przygotowaną do prowadzenia e-kształcenia kadrę nauczycieli 
akademickich

2. zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania
3. zapewnić materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
4. zapewnić każdemu studentowi możliwość osobistej konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym e-zajęcia w siedzibie szkoły
5. zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy 

i umiejętności, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów 
kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie 
szkoły

6. zapewnić bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia24.
Czy ze wszystkich tych warunków prowadzący e-szkolenia bibliotekarze zdają 

sobie sprawę?
zmiana filozofii kształcenia

W związku z wymaganiami Procesu Bolońskiego polskie szkolnictwo wyższe 
musi w najbliższych latach dokonać zmiany orientacji systemu kształcenia: przejść 
od „systemu nauczania” do „wspomagania uczenia się”. Oznacza to, że program 
studiów będzie definiował nie to, czego mamy studenta uczyć, ale to, co student ma 
umieć (wiedza, rozumienie, umiejętności, postawy)25. Jeśli więc program studiów to 
program uczenia się, to trzeba będzie liczyć nie tylko godziny nauczania, ale również 
lub przede wszystkim godziny pracy studenta.

Osiągnięcia studenta wyrażane są za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych 
‘punktami ECTS’. Jeden taki punkt odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie 
wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy, zarówno tej organizowanej 
przez uczelnię, jak i pracy własnej.

Jeśli dziekani wprowadzają ‘przysposobienie biblioteczne’ jako zajęcia 
obowiązkowe z wymogiem uzyskania zaliczenia, to muszą one figurować w planie 
studiów danego kierunku, co pociągnie za sobą wszystkie dalsze konsekwencje, 

23 Jerzy M i s c h k e : op.cit. s. 19
24 Zob. Dz.U. nr 188, poz. 1347
25 Zob. Tomasz S a r y u s z - W o l s k i :  Prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w uczel-

ni. Korzyści wynikające z aplikacji o ECTS Label. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 2009-07-28], 
dostępny w World Wide Web, http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/TS_ECTS_120509.pdf
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tj. nadanie przedmiotowi wartości chociaż w liczbie 1 ECTS oraz zmiany 
podejścia biblioteki: przejścia z „systemu nauczania”, na „system uczenia się”, 
czyli eksponowania nie tego, czego mamy studenta uczyć, lecz co on ma umieć, 
połączone z ewaluacją uzyskanej w tym zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności 
zastosowania. Bez tej zmiany biblioteka ze swą dydaktyką pozostanie na marginesie 
procesu kształcenia wykonując „kawał porządnej roboty, ale nie tej, która aktualnie 
jest oczekiwana”.

Trzeba przy tym pamiętać, że kształcąc studenta jako użytkownika biblioteki 
(informacji), czyli jego głównego warsztatu naukowego i dydaktycznego, damy mu 
punkt ECTS przypisany temu kursowi, jeśli spełni określone wymagania i osiągnie 
założone efekty kształcenia. Rozumie się przez nie zestawy kompetencji określające, 
co student będzie wiedział, rozumiał i/lub potrafił zrobić po zakończeniu kursu26.

Oto przykład kompetencji ogólnych: po zakończeniu nauki w ramach tych 
zajęć [...] student powinien wykazać się umiejętnością efektywnego wyszukiwania 
informacji ze źródeł podstawowych i wtórnych, włącznie z wyszukiwaniem informacji 
za pośrednictwem komputera w trybie online27.

Wspomniany Tomasz Saryusz-Wolski28 stwierdza, że ECTS może prawidłowo 
funkcjonować jedynie w „systemie uczenia się”, w „systemie nauczania” jest sztuczny, 
a jeśli wprowadzany jest bez zrozumienia istoty i funkcji- to przeważnie traktowany 
bywa jako biurokratyczna przeszkoda29. W dzisiejszej uczelnianej rzeczywistości 
ECTS-y nie odzwierciedlają nakładu pracy studenta, nie monitoruje się jej, zaś 
program i przedmioty nie są zdefiniowane przez efekty kształcenia. Brakuje też 
systemu akumulacji punktów, który zastępuje sztuczne liczenie ich liczby. W związku 
z tym student przechodzi na następny semestr po zaliczeniu poprzedniego, a nie na 
podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów.

Dzisiaj uczelnie stoją przed zadaniem określenia efektów kształcenia i kompetencji 
dla wszystkich zajęć/przedmiotów, i jest to coś nowego dla kadry akademickiej 
w większości krajów. A więc podkreślmy jeszcze raz – nacisk kłaść się będzie na 

26 Zob. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Krótki przewodnik...Warsza-
wa 2006 s. 12

27 Ibid. s.14
28 Jest on pracownikiem Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, członkiem 

Zespołu Ekspertów Bolońskich. Politechnika Łódzka posiada prestiżowy znak jakości, tzw. ‘ECTS La-
bel’, nadawany przez Komisję Europejską, potwierdzający prawidłowość stosowania ECTS. Posiadają 
go jedynie 43 europejskie uczelnie, w tym ostatnio – jako jedyna z Polski – Politechnika Łódzka

29 Tomasz S a r y u s z - W o l s k i: Prawidłowe... 
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rezultaty kształcenia w postaci wiedzy, rozumienia i umiejętności, a także postaw30, 
a nie na środki, jakie są stosowane, aby osiągnąć te rezultaty.

I właśnie posługiwanie się efektami nauczania stanowi zmianę filozofii kształcenia, 
co oznacza przejście od systemu, dla którego istotne były nakłady na nauczanie 
(czego i ile ma uczyć nauczyciel w ramach pensum dydaktycznego) do podejścia 
koncentrującego się na studencie i rezultatach kształcenia jakie ma on osiągnąć 
w wyniku uczenia się.

Te zapowiadane zmiany już znajdują odzwierciedlenie w nowych zadaniach 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która w ocenie jakości procesu kształcenia 
teraz będzie bardziej zorientowana na efekty nauczania. Ważne więc będzie w jaki 
sposób jednostka zdefiniowała efekty procesu dydaktycznego, a w szczególności, 
w jaki sposób weryfikowana jest wiedza i umiejętności studenta31.

W centrum uwagi PKA znajdzie się więc skuteczność uczelni w kształceniu 
umiejętności studentów, wewnętrzny system uczelni zapewniający jakość, a także ramy 
kwalifikacji absolwenta, będące kolejną nowością, która ma być gotowa w postaci 
Krajowych Ram Kwalifikacji do końca 2010 roku. KRK będą jednolitym opisem 
polskiego systemu edukacji, w którym każdemu kierunkowi studiów przypisane 
zostaną określone kwalifikacje opisane pod kątem nakładu pracy, poziomu nauczania, 
efektów kształcenia, kompetencji i profilu32.

Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że opisane nowości przełożą się 
także na nowe zadania i oczekiwania wobec bibliotecznej dydaktyki, w tym uprawianej 
również w technologii e-learningu.

e-kształcenie bibliotekarzy w praktyce uczelni wyższych
Obecny stan kształcenia bibliotekarzy w Polsce jest zależny od „rynku 

producenta”. To on, czyli środowisko akademickie, a nie środowisko bibliotekarskie, 
kształtuje standardy kształcenia. Przy tym, nie prowadzi się na większą skalę badań 
nad przygotowaniem absolwentów pod kątem potrzeb rynku. Ale to się zmieni 
i powinniśmy zacząć się przygotowywać do „rynku studenta i pracodawcy”. Należy 
zmienić optykę widzenia spraw treści programowych pochylając się bardziej nad 
potrzebami pracodawcy oraz studiujących. Proces boloński – to trzy stopnie kształcenia 
(studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie), które nie muszą być kontynuacją 

30 Postawa= wiedzieć, kim być we współżyciu z innymi i w kontekście społecznym (tuning). Zob. 
Maria Misiewicz: Ewolucja systemu ECTS. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp: 2009-07-28], do-
stępny w World Wide Web, http://www.erasmus.org.pl/s/p/artukuly/29/292/MM_ewolucja%20ECT-
S_180509.pdf 

31 Danuta S t r a h l : Nowe zadania Państwowej Komisji Akredytacyjnej w świetle wdrażania ram 
kwalifikacji. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp: 2009-07-28], dostępny w World Wide Web, http://
www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/D.Strahl_zadania%20PKA_270509.pdf 

32 Maria M i s i e w i c z : op. cit. passim
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poprzedniego, są bowiem nową jakością wiedzy i umiejętności. Każdemu ze stopni 
przypisane są odrębne efekty kształcenia33. 

W jakim zakresie studia bibliotekoznawcze przygotowują słuchaczy do 
stosowania w późniejszej praktyce zawodowej technik e-kształcenia? Sięgnijmy do 
ministerialnych Standardów kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo34. W kwalifikacjach absolwenta tych studiów pierwszego 
stopnia wymaga się: Powinien znać metody pracy z czytelnikiem i użytkownikami 
informacji oraz kształcenia użytkowników. [...] Powinien ponadto wykazywać się: 
otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się 
do zmieniającego się środowiska. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego 
kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zaś absolwent tychże studiów drugiego stopnia powinien: [...] także posiadać zmysł 
krytyczny i nastawienie innowacyjne związane z rozwojem technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej oraz postępowymi tendencjami w bibliotekarstwie.

Pośrednio z tych zapisów można wysnuć dyrektywę, że w kształceniu użytkownika 
informacji należy stosować e-lerning, o ile absolwent ten został w trakcie 
studiów obeznany z tą technologią. Słyszy się jednak głosy za nadaniem statusu 
autonomicznego przedmiotu kształcenia na kierunku INiB ‘edukacji medialnej’, 
której w standardzie MNiSzW nie przewiduje się. Ale mogłaby to być także inna 
formuła sprzyjająca efektywnej realizacji celów i zadań rozwijających kompetencje 
i świadomość medialną35.

Za dwa lata znikną „standardy kształcenia” dla kierunków, a pojawią się „struktury 
kwalifikacji”, o czym wspomniano we wcześniejszym fragmencie referatu. Zachodzi 
więc już dziś potrzeba zainicjowania prac nad zdefiniowaniem dziedzinowych 
efektów uczenia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Do tych prac 
–zdaniem prof. Marii Próchnickiej z Instytutu INiB UJ- należałoby włączyć wszystkich 
interesariuszy, tj. ośrodki kształcenia bibliotekarzy, środowiska zawodowe, organizacje 
zawodowe, studentów tego kierunku i wreszcie jego absolwentów. Włączyć do 
opracowania standardów akredytacji dla kierunku INiB.

Trudno dzisiaj o zbiorczy obraz kształcenia bibliotekarzy z wykorzystaniem 
technologii e-learningu w 15 polskich ośrodkach. Można jednak z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że są to sporadyczne i indywidualne inicjatywy, 

33 Niektóre myśli zaczerpnięto z wykładu prof. Marii Próchnickiej – dyrektora Instytutu INiB UJ 
zatytułowanego: Przed przełomem – perspektywy kształcenia bibliotekarzy w Polsce, wygłoszonego 
11 maja 2009 r. w BU w Poznaniu

34 Zob.: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/61/2361/44_informacja_naukowa_i_biblioteko-
znawstwo.pdf 

35 Iwona M o r a w s k a : Strategie kształcenia medialnego we współczesnej szkole. W: Komu-
nikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Red. nauk. Mirosław Filiciak, 
Grzegorz Ptaszek. Warszawa 2009 s.179
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których kilka wymienię dla przykładu. Mają one raczej charakter blended learningu. 
Nauczanie typu mieszanego, tj. wspomagane kursami online stosowane w trakcie 
studiów oswaja przyszłych bibliotekarzy ze szkoleniami online, przez co w przyszłości 
łatwiej będzie im poruszać się w tym środowisku36.

Problematykę tę podejmuje się na trzysemestralnych, kwalifikacyjnych  Studiach 
Podyplomowych Bibliotekoznawstwa UJ: Nauczyciel – bibliotekarz  w przedmiocie: 
Wykorzystanie programów komputerowych w edukacji. Sylabus przewiduje tu takie 
zagadnienia, jak: nauczanie na odległość, metodologię kształcenia przez Internet, 
projektowanie szkoleń i tworzenie materiałów dydaktycznych w technologii 
e-learningu, a także kształcenie umiejętności wsparcia nauczania tradycyjnego 
e-learningiem37.

Jeden z wykładowców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, dr Adam Jachimczyk na swojej prywatnej stronie internetowej 
zawarł liczne materiały dydaktyczne w formie prezentacji do wykładów i ćwiczeń 
z następujących przedmiotów: Technologia informacyjna, Automatyczne systemy 
biblioteczno-informacyjne, Źródła informacji w naukach humanistyczno-społecznych 
(i matematyczno-przyrodniczych), Biblioteki cyfrowe.

W niepublicznej Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, 
w której od 4 lat kształci się w trybie niestacjonarnym na studiach licencjackich 
(o nachyleniu infobrokerskim) z zakresu Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 
bibliotekarzy, a także na dwóch studiach podyplomowych z Informacji naukowej 
oraz Zarządzania bibliotekami, od trzech lat wykorzystuje się platformę edukacyjną 
‘Moodle’ do wspierania tradycyjnego kształcenia technologią e-lerningową. W ten 
sposób opracowano łącznie 24 przedmioty38.

Podsumowując, ośrodki kształcące bibliotekarzy nie wyróżniają się specjalnie na 
tle powszechnej opieszałości wprowadzania e-nauczania. Prof. Jerzy Mischke traktuje 
to jako „[...]namacalny dowód zepchnięcia dydaktyki we wszystkich jej aspektach na 
obrzeża działalności uczelni wyższych i jednocześnie jako miernik wagi, jaką uczelnie 
i nauczyciele przykładają do procesu kształcenia”39.
Kursy online dla bibliotekarzy i nauczycieli w ofercie dydaktycznej bibliotek

Zwiększa się wśród bibliotekarzy przekonanie, że warto pogłębiać swoje 
kompetencje zawodowe – zmusza do tego życie. Zmienia się świat, przybywa 
skodyfikowanej wiedzy, rozwijają się nowe technologie edukacyjne, przeobrażeniom 

36 Ewa K u r k o w s k a : Tak widzi tę sprawę, op.cit
37 Ze strony www Instytutu INiB UJ: http://www.inib.uj.edu.pl/studia/cele_treści/nauczyciel_cele_

tresci.pdf [Dostęp: 2009-07-28
38 Por. http://moodle.wsus.pl
39 Jerzy M i s c h k e : Przeszkody...s. 23
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ulega też oczekiwanie czytelników wobec oferty biblioteki i samych bibliotekarzy, 
którzy coraz częściej podejmują zadania brokerów informacji.

Odnotujmy więc w tym kontekście dwie inicjatywy bibliotek adresowane do 
bibliotekarzy oraz nauczycieli, tj. BibWeb Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
(BUW) oraz Biblioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku (KPCEN), obie realizowane na profesjonalnych 
platformach edukacyjnych e-lerningu – Moodle.

bibweb pojawił się w ofercie edukacyjnej w 2003 roku, do połowy 2007 
roku funkcjonował na platformie niemieckiej firmy ‘time4you’ współpracującej 
z Fundacją Bertelsmanna, po czym BUW (wspólnie z SBP oraz Istytutem INiB UMK) 
zdecydowała się wraz z Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu 
Warszawskiego przenieść kurs na platformę Moodle40.

Do końca 2008 roku z kursu skorzystało 5459 osób, z czego 5230 otrzymało 
certyfikaty  jego ukończenia. Podstawowa cena za moduł wynosi 200 zł, ale 
bibliotekarze otrzymują 50% zniżkę. Jeszcze mniej płacą uczniowie i bezrobotni, 
bo tylko 50 zł, ale wśród uczestników jest ich ‘śladowa’ liczba. Nowym otwarciem 
kursu i szansą dla bibliotekarzy z mniejszych miejscowości okazało się włączenie 
go do rządowego projektu ‘ikonk@-edukacj@’. Odbyli e-szkolenie zainteresowani 
pracownicy bibliotek już w 13 województwach, a do końca 2009 roku przeszkoleni 
zostaną bibliotekarze w pozostałych trzech, łącznie kurs obejmie wszystkie jednostki 
administracyjne kraju. Po czym prawdopodobnie uruchomiona zostanie druga edycja 
kursu, gdyż skład grupy bibliotekarzy zmienia się, przychodzą nowi. Zmienia się też 
sam kurs, który obecnie w dużym stopniu nie przypomina treścią tego sprzed sześciu 
laty41.

Kurs składa się z trzech modułów: M1 – Podstawy Internetu, ma za zadanie nauczyć 
debiutantów tego medium, jak z niego korzystać; M2 – Systematyczne wyszukiwanie 
informacji w Internecie, adresowany wyłącznie do bibliotekarzy, uczy jak wyszukiwać 
e-informację przy użyciu określonych narzędzi; M3 – Planowanie i tworzenie własnej 
oferty w Internecie, podejmuje ważne zagadnienie dla współczesnej biblioteki - jej 
nowoczesnej promocji i użyteczności. Czas dostępu do jednego modułu wynosi 
aktualnie 60 dni.

Wydaje się, że kurs ten dobrze spełnia swoje zadanie przygotowywania grupy 
‘net-trenerów’ na potrzeby bibliotek, którzy wzbogaceni własnym doświadczeniem 
uczestnictwa w zdalnym kursie internetowym, podejmą e-lerningowe kształcenie 

40 Zob. Agnieszka W r ó b e l , Anna W o ł o d k o : Szkolenia on-line dla bibliotekarzy, czyli miło 
jest wiedzieć więcej niż czytelnik. [online]. EBIB 2009 Nr 4 [Dostęp: 2009-07-23], dostępny w World 
Wide Web, http://www.ebib.info/2009/104/a.php?wrobel_wolodko

41 Ibid
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dedykowane użytkownikom bibliotek42. 
Nowoczesne metody nauczania wykorzystywane w obecnym modelu kształcenia 

zastosowała także Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
edukacji Nauczycieli we Włocławku rozpoczynając od początku 2009 roku 
wdrażanie platformy e-learningowej Moodle43. W ten sposób jest wspomagany proces 
samokształcenia nauczycieli, także jako użytkowników Biblioteki Pedagogicznej.

W technologii e-learningowej znajdują się cztery kursy: E-źródła w pracy 
samokształceniowej, Web 2.0 w edukacji: narzędzia i zasoby, Open source 
w praktyce szkolnej oraz Wykorzystanie programu Movie Marker w  tworzeniu filmów 
edukacyjnych. Opis zawartości i celów poszczególnych kursów znajduje się na ogólnie 
dostępnej stronie platformy (http://etest.cen.info.pl). Wśród narzędzi wspierających 
organizację procesu dydaktycznego znalazły się: ‘lekcje’, ‘forum dyskusyjne’, 
‘zadania’, i automatycznie oceniany ‘quiz’ z pytaniami wielokrotnego wyboru. Dodane 
materiały dydaktyczne występują w różnych formatach: html, word, pdf, flash, ppt.  
W kolejnych kursach pojawią się nowe narzędzia, jak: ‘warsztaty’, ‘słownik’, ‘czat’ 
czy ‘ankieta’. Autorki zalecają, by materiały do zajęć budować zgodnie z metodyką 
tzw. spirali. Tworzony po raz pierwszy kurs konstruować w wersji podstawowej, po 
czym gdy konieczna jest aktualizacja, zweryfikować całość dodając i odpowiednio 
rozbudowując materiał kursowy44.

e-kształcenie użytkowników bibliotek
W polskim środowisku bibliotekarskim obserwujemy obecnie narastającą 

świadomość przydatności e-learningu jako efektywnej metody kształcenia na 
odległość. Funkcja dydaktyczna biblioteki znajduje tu atrakcyjne rozwinięcie chętnie 
przyjmowane przez młodzież akademicką. Coraz większy krąg bibliotekarzy rozumie, 
iż metoda e-kształcenia użytkowników biblioteki jest potrzebą czasu i jednocześnie 
wyzwaniem, któremu warto stawić czoła. Dzisiaj można już w miarę precyzyjnie 
zestawić listę tych bibliotek uczelnianych, które zadanie takie podjęły i wdrożyły będąc 
jednocześnie przekonanym o zasadności wyboru takiej właśnie formy szkolenia 

42 Por. Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a: E-learning jako jedna z metod edukacji 
użytkowników bibliotek naukowych i bibliotekarzy oraz element promocji biblioteki. W: Kształcenie 
użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin – Kazimierz Dol-
ny 12-14 czerwca 2006. [online] EBIB. Materiały Konferencyjne Nr 14. [Dostęp: 2009-07-23], dostęp-
ny w World Wide Web, http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/sniechowska2.php

43 Zob. Agata S a f i a n , Magdalena B r e w c z y ń s k a : Platforma e-learningowa Moodle 
w Bibliotece Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. 
[online] EBIB 2009 Nr 4 [Dostęp: 2009-07-23], dostępny w World Wide Web, http://www.ebib.info-
/2009/104/a.php?safian_brewczynska. Adres internetowy platformy: http://etest.cen.info.pl

44 Ibid



115 Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

użytkownika45. Łącznie  bibliotek deklarujących na swoich stronach e-kształcenie 
jest 38 (sześć z nich nie potwierdziło jednak tego faktu), przy czym wyraźną 
aktywność można ostatnio zaobserwować w bibliotekach uczelni niepublicznych. 
Ciekawy obraz e-kształcenia w polskich bibliotekach wyłania się z badań osiemnastu 
z nich autorstwa Beaty Antczak-Sabali46. O niektórych z nich była lub będzie mowa 
w dalszej części referatu. W części przypadków są to wirtualne ‘kursy obsługi’ 
biblioteki posadowione na jej stronie domowej, które bynajmniej nie wyczerpują 
zagadnienia e-kształcenia. W rzeczywistości do zdalnego kształcenia wykorzystuje 
się bardziej profesjonalne narzędzia i o tym fakcie warto zacząć dyskutować, by 
udoskonalać warsztat dydaktyczny biblioteki. 

Słusznie też zauważyła Anastazja Śniechowska-Karpińska na konferencji bibliotek 
medycznych w Kazimierzu Dolnym w czerwcu 2006 roku, poświęconej kształceniu 
użytkowników naukowej informacji medycznej,  [...] że trudno wyobrazić sobie, 
by tzw. „e-przysposobienie biblioteczne” odbywało się bez choćby jednorazowej 
obecności studenta w bibliotece, co zmusi go do poznania tego miejsca „w realu”. 
Najpierw należałoby uświadomić sobie, jakie etapy muszą zostać pokonane zanim 
zaczniemy, jako bibliotekarze, szkolić swoich czytelników on-line47. 

Niniejszy referat próbuje przybliżyć zasygnalizowane w tej wypowiedzi problemy. 
O obowiązku końcowego zaliczania przedmiotu w siedzibie uczelni była już mowa 
przy okazji prezentowania podstaw prawnych e-learningu. Myślę, że dla obecnych 
tu  twórców e-przysposobienia wprowadzonego w uczelni jako obowiązkowe ten 
wymóg może okazać się... niespodzianką.

Ale jak go zastosować, gdy szkolimy np. 6 tys. studentów, w tym także 
niestacjonarnych, wśród których znajdują się też osoby z niepełnosprawnościami?

Zgodnie bowiem z Standards for Distance Learning Libray Services (ACRL2008) 
wśród usług  skierowanych do studiujących w trybie zdalnym powinny być, m.in.:

45 Por. Lidia D e r f e r t - W o l f: Information literacy – kształcenie umiejętności informacyjnych 
w bibliotekach akademickich. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i no-
woczesność. Prac. zbior. pod red. Beaty Antczak-Sabali i in. Toruń 2009, s. 202-203, gdzie autorka 
wymienia przykładowo 15 bibliotek;  Potempa, A. Szkolenie biblioteczne on-line w polskich biblio-
tekach akademickich. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej... op.cit. s. 215-218 opisując 
przykłady realizacji szkoleń bibliotecznych on-line w dziewięciu bibliotekach uczelnianych, z czego 
część stanowią te same biblioteki, które wymieniła L. Derfert-Wolf. Suma przytoczonych przykładów 
nie wyczerpuje jednak  rzeczywistej liczby zaangażowanych bibliotek

46 Beata A n t c z a k - S a b a l a : Skąd się biorą szkolenia biblioteczne on-line w polskich biblio-
tekach? [online]. In EBIB 2009 Nr 4 [Dostęp: 2009-05-26] dostępny w World Wide Web, http://www.
ebib.info/2009/104/a.php?antczak  Autorka konstatuje m.in.: z grupy badanych bibliotekarzy wyróż-
niają się pracownicy akademii medycznych, którzy jako jedyni podjęli prace nad szkoleniami on-line 
dla wyspecjalizowanego odbiorcy [...], częściej niż inni dokształcali się [...]

47 Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a: op.cit
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– usługi szkoleniowe i informacyjne online w formach dostępnych dla większości 
ludzi;

– usługi doradcze;
– programy szkoleniowe dla użytkowników zaprojektowane tak, by rozwijać 

umiejętności w sposób niezależny i efektywny i które odpowiadałyby 
specjalnym potrzebom uczących się zdalnie48.

I tu pojawia się oczekiwanie jednego z najważniejszych efektów edukacji na 
poziomie wyższym  prowadzonej w bibliotekach: wyrobienia u studentów umiejętności 
kształcenia ustawicznego poprzez szkolenia informacyjne prowadzone w tychże 
bibliotekach. Dotykamy w ten sposób koncepcji information literacy, czyli kształcenia 
umiejętności informacyjnych (kultury informacji, alfabetyzacji informacyjnej), 
a mówiąc wprost: pozyskania pewnej wiedzy oraz umiejętności wyszukiwania 
informacji w różnych źródłach i mediach, jej selekcji, krytycznej oceny oraz 
przetwarzania jej na własny użytek. Jak widać, jest to rozszerzenie umiejętności 
korzystania z biblioteki i jej systemu informacyjno-wyszukiwawczego49.

Poprzez literaturę fachową dociera do nas informacja o standardach kompetencyjnych 
dla szkolnictwa wyższego z zakresu  information literacy. Już niebawem, o czym 
sygnalizowano wyżej omawiając czekającą nas zmianę filozofii kształcenia, trzeba 
będzie ułożyć taki program szkolenia użytkowników bibliotek, by w efekcie posiedli 
oni:

– umiejętność określenia rodzaju, zakresu i zasięgu potrzebnej informacji;
– umiejętność zapewnienia sobie efektywnego dostępu do źródeł informacji;
– umiejętność krytycznej oceny informacji i jej źródeł oraz integrowania 

wyselekcjonowanej informacji z dotychczas posiadaną wiedzą i systemem 
wartości; 

– umiejętność efektywnego wykorzystania informacji, sprzyjającego realizacji 
określonego celu;

– świadomość społecznych, ekonomicznych, prawnych aspektów dostępu do 
informacji i korzystania z niej50.

Podkreślmy jeszcze raz: nie będzie chodziło tylko o zwykłe przekazanie studentom 
pewnej wiedzy i umiejętności, lecz o nauczenie ich tych umiejętności i związanej z tym 
wiedzy i jej rozumieniem. Można będzie to zadanie realizować według możliwych 
trzech modeli programów information literacy (IL):

48 Ewa K u r k o w s k a : op.cit.
49 Szersze omówienie tej koncepcji znaleźć można w: Lidia Derfert-Wolf, op.cit.; Maria Próch-

nicka: Information Literacy. Sztuka wyzwolona XXI wieku. Rezultaty projektu „Tuning” i ich zna-
czenie dla tworzenia elastycznych programów studiów bazujących na efektach uczenia się i systemie 
ECTS. Kraków, 19 czerwca 2009. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 2009-07-28], dostępny w World 
Wide Web, http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MPR_information_literacy_190609.pdf 

50 Maria P r ó c h n i c k a : op.cit.
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– autonomicznych zajęć (kursów, przedmiotów) niezależnych od treści 
programowych na danym kierunku, prowadzonych przez bibliotekarzy;

– zintegrowanych z określonym przedmiotem – kursów opracowanych 
i prowadzonych we współpracy bibliotekarzy i nauczycieli;

– IL zorientowanego na treści programowe na danym kierunku studiów, 
włączone do programu zajęć – prowadzonego we współpracy bibliotekarzy 
i nauczycieli, opracowanego przy udziale osób odpowiedzialnych za programy 
akademickie51.

W praktyce modele te mogą występować w licznych wariantach. Czasem zajęcia 
autonomiczne (w Polsce dominują), prowadzone także w formie zdalnej, uwzględniają 
treści przedmiotów na danym kierunku poprzez ćwiczenia wykorzystujące odpowiednie 
dla danej dyscypliny źródła informacji.

Póki co mamy swoją rzeczywistość i udane próby kształtowania własnych wzorców 
kompetencyjnych użytkowników bibliotek przy użyciu e-learningu. Przyjrzyjmy się 
niektórym.

Rafał Moczadło omawiając e-przysposobienie biblioteczne w UMCS  
w Lublinie posadowione na platformie edukacyjnej ‘Moodle’ podkreśla, obok kilku 
innych korzyści natury ekonomiczno-organizacyjnej płynących z jego stosowania 
od 2006/2007 w dydaktyce BU, nastąpiło „poprawienie poziomu umiejętności 
nabywanych przez studen-tów”52. 

Aureliusz Potempa analizując efekty szkolenia bibliotecznego online Biblioteki 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które od 2006 roku uruchomiono także na 
uczelnianej platformie ‘Moodle’ stwierdza: „Mimo iż szkolenie przez dwa lata nie było 
obowiązkowe, odnotowano zaskakująco dużą liczbę odwiedzin na jego stronach i to 
nie tylko studentów I roku”. I dalej: „Dostrzegalnym efektem wprowadzenia szkolenia 
[od 2008/2009 jako obowiązkowego] był znaczny wzrost liczby odwiedzających 
bibliotekę oraz większa samodzielność czytelników w korzystaniu z jej usług i zasobów. 
Szczególnie może też cieszyć zwiększenie zainteresowania źródłami elektronicznymi 
dostępnymi w sieci lokalnej biblioteki ”53.

Platformę ‘Moodle’ wykorzystują obecnie do zdalnych szkoleń bibliotecznych 
biblioteki niektórych Wyższych Szkół Bankowych w Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu 

51 Lidia D e r f e r t - W o l f: op.cit., passim
52 Rafał M o c z a d ł o : Kurs online z przysposobienia bibliotecznego – studium przypadku. [on-

line]. W: ‘e-Mentor’ 2008 Nr 2 [Dostęp: 2009-07-23], dostępny w World Wide Web, http://www.e-
mentor.edu.pl/wersja_do_druku.php?numer=24&id=535. Artykuł zawiera w części „Rozwiązania 
techniczne i obawy” (ekrany 3-5) wiele cennych i niespotykanych w innych publikacjach wskazówek, 
z których powinni skorzystać wszyscy wprowadzający na dużą skalę e-szkolenie biblioteczne na plat-
formie ‘Moodle’

53 Arkadiusz P o t e m p a : Szkolenie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. [online] W: EBIB 2009 Nr 4 [Dostęp: 2009-07-23], dostępny w World 
Wide Web, http://www.ebib.info/2009/104/a.php?potempa
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i Gdańsku, a także Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu (http://
wsus.poznan.pl lub http://moodle.wsus.pl) . Podobnie implementacja na ‘Moodle’u’ 
„E-szkolenia bibliotecznego. Internetowego kursu dla studentów pierwszego semestru” 
zapoczątkowała w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu kształcenie studentów 
z wykorzystaniem metody e-learningu54.

Powiedzmy wreszcie, że prekursorem w dziedzinie bibliotecznego e-learningu 
był Uniwersytet Warszawski. To jego Biblioteka (BUW) przy współpracy z Centrum 
Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW uruchomiła w 2003 roku „Przysposobienie 
biblioteczne on-line”. Dzisiaj kurs ten mieści się na platformie e-learningowej 
COME55.

e-szkolenia w witrynach bibliotek medycznych
W witrynach polskich bibliotek medycznych, zwłaszcza uczelnianych, od kilku lat 

pojawiają się wśród nowoczesnych narzędzi komunikacji także materiały dydaktyczne 
online z zakresu szkoleń bibliotecznych. W stworzonym przez Jana Dąbrowskiego 
Informatorze o bibliotekach medycznych56 obejmującym 40 bibliotek jest też punkt 
poświęcony prowadzonym zajęciom dydaktycznym. Oto zestaw bibliotek, głównie 
uczelnianych, w których użyto do tego celu technologii e-learningowej:

1. UMK w Toruniu, Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy. 
Dydaktyka biblioteczna nie jest obudowana w tę technologię, ale na 
stronie Biblioteki http://www.biblio.cm.umk.pl znajduje się Przewodnik 
z podstawowymi informacjami dla użytkowników.

2. Akademia Medyczna w Gdańsku. Biblioteka Główna http://biblioteka.
amg.gda.pl  Jako pierwsza w tej sieci podjęła dobrze już dzisiaj rozwiniętą 
dydaktykę online obejmującą: - Szkolenia biblioteczne dla studentów 
I roku AM (kończące się testem zaliczeniowym), - Naukowa informacja 
medyczna dla różnych stopni studiów na kierunku ‘Fizjoterapia’ oraz 
‘Pielęgniarstwo, Położnictwo’, - Naukowa informacja medyczna dla 

54 Monika J ę d r a l s k a : Do biblioteki przez sieć, z biblioteki do sieci – „E-szkolenie bibliotecz-
ne w Wyższej Szkole Humanitas [w Sosnowcu]. [online] In EBIB 2009 Nr 4 [Dostęp: 2009-07-23], 
dostępny w World Wide Web, http://www.ebib.info/2009/104/a.php?jedralska

55 Irmina U t r a t a : Udukacja biblioteczno-informacyjna użytkowników bibliotek akademickich. 
W: Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin 
– Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006. [Dokument elektroniczny]. EBIB. Materiały konferencyjne 
nr 14. [Dostęp: 2009-07-03] dostępny w World Wide Web, http://www.ebib.info/publikacje/matkon-
f/25kpbm/utrata/php; Cecylia Borek-Modelska: Przysposobienie biblioteczne – kurs e-learningowy 
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki 
akademickiej – tradycja i nowoczesność. Prac. zbior. pod red. Beaty Antczak-Sabali i in. Toruń 2009  
s. 227-228. Autorka omawia e-przysposobienie biblioteczne także w kilku innych bibliotekach: Poli-
technik w Lublinie i Łodzi, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, głównie jednak w swojej uczelni.

56 Jan D ą b r o w s k i : Informator o bibliotekach medycznych. W: Forum Bibliotek Medycznych 
2008 Nr 1 s. 15-51
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słuchaczy I roku Studiów doktoranckich GUM. Omówienie doświadczeń 
Biblioteki w zakresie tych szkoleń znajduje się w artykule Anny Grygorowicz 
i Elżbiety Kraszewskiej57.

3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Biblioteka Główna http://www.
sum.edu.pl, tu na stronie elektroniczny Poradnik Użytkownika Biblioteki SUM. 
Początkowo miał on formę dokumentu Word, przez co był sztywny i utrudniał 
przeszukiwanie zawartości. W 2008 zdecydowano się na użycie technologii 
wiki (to jeden z elementów Web 2.0, od 2002 r. zyskał ogromną popularność) 
do reedycji wspomnianego podręcznika osiągając nielinearność, możliwość 
linkowania, przejrzystą budowę i łatwość edytowania przez bibliotekarza, 
poprawiono jakość interakcji w ramach współtworzącej poradnik grupy58.

4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Biblioteka Medyczna Collegium 
Medicum UJ http://www.bm.cm-uj.krakow.pl. Na stronie Bibliografia 
i informacja naukowa – szkolenie dla doktorantów w formie prezentacji ppt.

5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Biblioteka Główna http://www.bg.umed.
lodz.pl. Na stronie BG Przysposobienie biblioteczne on-line  dla studentów 
I roku wszystkich kierunków studiów w formie szeregu tematycznych podstron, 
kończące się testem (dostęp po zalogowaniu).

6. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. Biblioteka Główna http://www.
ams.edu.pl. Na stronie Przysposobienie biblioteczne online (po kilkadziesiąt 
ekranów) dla studentów różnych wydziałów oraz stopni studiów: I – licencjat, 
II – magisterskie, III – słuchaczy studium doktoranckiego, tu odpowiednio 
rozbudowane o naukową informację medyczną. Kończy się testem 
zaliczeniowym.

7. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Biblioteka 
Główna http://www.bg.am.wroc.pl. Zajęcia dydaktyczne z przysposobienia 
bibliotecznego dla studentów I roku jako Informacja biblioteczna w formie on-
line (faktycznie jest to link do AM w Gdańsku) – kończy się testem. Natomiast 

57 Anna G r y g o r o w i c z , Elżbieta K r a s z e w s k a : Szkolenia biblioteczne on-line jako 
nowoczesna forma zajęć dla studentów I roku Akademii Medycznej w Gdańsku. W: Kształcenie użyt-
kowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin – Kazimierz Dol-
ny, 12–14 czerwca 2006. [Dokument elektroniczny] EBIB. Materiały konferencyjne Nr 14. [Dostęp: 
2009-07-23] dostępny w World Wide Web, http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygoro-
wicz_kraszewska_2.php  Program tych szkoleń obowiązuje od roku akad. 2005/2006. Przygotowania 
trwały rok. Była to wówczas jedyna wśród bibliotek uczelni medycznych w Polsce oraz bibliotek szkół 
wyższych Trójmiasta, a także jedna z nielicznych bibliotek w Polsce, która podjęła realizację przez 
Internet obowiązkowych zajęć dla studentów I roku. Autorzy szkolenia otrzymali wówczas rektorską 
nagrodę zespołową

58 Te oryginalne doświadczenia opisały: Wioletta D y j a s , Justyna S e i f f e r t : Przykład prak-
tycznego oprogramowania wiki w bibliotece medycznej. W: Forum Bibliotek Medycznych 2008 Nr 2 
s. 28-33



120  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

szkolenie Informacja naukowa  dla studentów III r. AM we Wrocławiu, kończące 
się również testem, jest produktem oryginalnym Biblioteki. 

8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (m.in. tu Wydział Nauk 
Medycznych). Biblioteka Główna http://bart.uwm.edu.pl. Tu na stronie od 
października 2008 r. Przysposobienie biblioteczne w formie kolejnych podstron, 
kończące się zdalnym testem. Dla studentów I roku studiów stacjonarnych 
uczelni, z terminem zaliczenia do końca 1. semestru59.

Na razie korzysta z e-szkoleń dopiero osiem uczelnianych bibliotek medycznych, 
ale opisane funkcje są dopiero sygnałem tego, co może być jeszcze przez  biblioteki 
tej prężnej sieci podjęte. 

Internetowe platformy edukacyjne
Z dotychczasowego wykładu wynika, że dominującym miejscem zdalnego 

nauczania są strony internetowe. To głównie na nich zamieszczają biblioteki 
pomocne w szkoleniu animowane instrukcje korzystania z katalogu komputerowego 
czy dodatkowe materiały dotyczące techniki użytkowania zasobów biblioteki. 
Coraz częściej jednak bibliotekarze myślą o wykorzystaniu najnowszych osiągnięć 
technologii informatycznych dla potrzeb edukacji swoich użytkowników i sięgają 
po systemy LMS (akronim od Learning Management System – system zarządzania 
nauczaniem), zwłaszcza oparte o  licencję open source. Systemy tego typu, nazywane 
platformami edukacyjnymi, oferowane są nieodpłatnie wraz z kodem źródłowym, 
ale do dobrego obyczaju należy, by użytkownik w zamian –w miarę posiadanych 
kompetencji- włączył się do prac nad udoskonalaniem programu. W Polsce jest pewna 
liczba platform e-learningowych60, ale ze statystyk wynika, że najpopularniejszym 
programem społecznościowym jest platforma ‘Moodle’, która w naszym e-learningu 
bibliotecznym zdecydowanie dominuje (podawano przykłady wcześniej). Wersja 1.0 
została udostępniona społeczności internetowej w 2002 roku. Od tego czasu pojawiało 
się kilka nowych jej wersji rocznie (!), została przetłumaczona na 60 języków i jest 
obecnie eksploatowana już w 126 krajach świata, w tym oczywiście w Polsce także61. 
Nie miejsce tu, by omawiać różne funkcjonalności tego narzędzia, ale dopowiedzmy, 

59 Jan D ą b r o w s k i : op.cit., passim
60 Por. Krzysztof N o w i c k i , Marcin H a s s e : Analiza możliwości rozszerzenia systemu za-

rządzającego nauczaniem opartego na licencji Open Source o implementację SCORM. In Akademia 
on-line.  Red. nauk. Jerzy Mischke. Łódź 2005, s. 272-273; Maria Zając: E-learnig po polsku... s.395-
396; Józef Bednarek, Ewa Lubina: Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Warszawa 2008, 
s.185

61 Moodle, akronim od Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Na czym po-
lega fenomen ‘Moodle’a’ starają się odpowiedzieć: Krzysztof Nowicki, Piotr Kaczmarek, Marcin 
Hasse: Niedoskonałości Moodle – ocena subiektywna. W: III Sympozjum kształcenia na odległość 
– metody i narzędzia. Gdynia 2005, s.93 – 103. Są przy tym krytyczni wobec oferowanych przez to 
narzędzie możliwości, które ich zdaniem nie w pełni odpowiadają oczekiwaniom użytkownika. Ale to 
był rok 2005...
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że w literaturze przedmiotu znajduje się wiele bardzo przydatnych bibliotekarzom 
pomocy metodycznych omawiających w prosty i przystępny dla początkujących 
sposób zasady prowadzenia zajęć online w trybie synchronicznym i asynchronicznym 
(większość) przy wykorzystaniu:

– forum dyskusyjnego, - wirtualnych konsultacji (czat), - wirtualnego dziennika 
(odpowiedzi studentów, ocena ich pracy), - studiów przypadków (kejsów) 
poprzez specjalną aplikację ‘terminarz’ czy innych modułów, jak ‘zadań’, 
‘quizów’, ‘zasobów’, ‘wiki’, ‘słownika pojęć’. W pomocach tych zwraca się 
uwagę na bardzo istotną funkcję dla nauczyciela, którą jest możliwość śledzenia 
logów aktywności uczestników kursu62.

Łatwość pozyskania tej platformy, intuicyjność obsługi i bardzo wysoka 
interakcyjność zadecydowały o dużej jej popularności. ‘Moodle’ sprawdza się dobrze 
w każdej sytuacji dydaktycznej również wtedy, gdy zadanie jest długoterminowe (trwa 
cały semestr), wymaga przemyśleń, dostępu do różnych innych e-źródeł informacji, 
indywidualnych działań, a później pracy grupowej. Bez wątpienia może posłużyć do 
wzbogacenia i uatrakcyjnienia bibliotecznych e-szkoleń właśnie poprzez przeniesienie 
ich w wymiar przez młodzież akceptowany.

Nowa rola bibliotekarza jako e-nauczyciela informacji naukowej

Nowe technologie informacyjne, do których zaliczany jest także wykorzystywany 
w bibliotekach e-learning w zasadniczy sposób zmieniają rolę nauczyciela.  
Skonfrontujmy więc dotychczasową funkcję bibliotekarza, zwłaszcza dyplomowanego, 
który dydaktykę ma wpisaną do statusu stanowiska, z tym co następuje z nauczycielem 
w przypadku nauczania na odległość. Otóż, z osoby przekazującej wiedzę, będącej 
w pewnym sensie źródłem wiedzy, staje się animatorem, organizatorem działań 

62 Zob. Marcin D ą b r o w s k i : Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online. [Dokument 
elektroniczny]. W: ‘e-Mentor’ 2004 Nr 4 (6) [Dostęp: 2009-07-14] dostępny w World Wide Web, http://
www.e-mentor.edu.pl. To tekst o podstawowym znaczeniu praktycznym dla każdego zamierzającego 
podjąć e-edukację. Bardzo go polecam; Krzysztof Nowicki, Marcin Hasse: op.cit. s.273;  Adam Pa-
wełczak: Nowe funkcjonalności platformy Moodle i ich potencjalne możliwości. W: III Sympozjum 
kztałcenia na odległość – metody i narzędzia. Gdynia 2005, s.123-131. Autor omawia wybrane funk-
cjonalności trzech kategorii: interfejsu użytkownika, aktywności i typów zasobów (np. ‘warsztat’,’ fol-
der plików’) oraz zarządzania platformą. To też dobre wyjaśnienie dla początkujących e-nauczycieli
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edukacyjnych, przewodnikiem i tutorem63, który wskazuje sposoby konstruowania 
wiedzy z informacji pochodzących z różnych źródeł64. Ma on dyscyplinować 
i mobilizować do pracy poprzez umiejętne budowanie motywacji studentów. 

Dlatego zmienia się metodyka nauczania i nowego znaczenia nabierają czynności 
związane z projektowaniem e-szkoleń bibliotecznych. E-kształcenie nie mające 
oparcia w merytorycznych i metodycznych kompetencjach bibliotekarza/e-nauczyciela 
sprzyja rozpowszechnianiu zachowań nie wymagających wysiłku intelektualnego 
i własnej aktywności uczących się. To poważne utrudnienie, gdyż w nauczaniu na 
odległość następuje przesunięcie środka ciężkości w kierunku samokształcenia, 
więc niekompetencja e-nauczyciela obniża poziom uzyskiwanych efektów uczenia 
się. Wprawdzie kontakt z nauczycielem jest elementem uzupełniającym, ale jakże 
istotnym. To właśnie od fachowości, doświadczenia i zaangażowania nauczyciela-
organizatora dostępu do wiedzy zależy w dużym stopniu powodzenie procesu 
nauczania na studiach. 

Czy bibliotekarz potrafi ciągle motywować słuchaczy do nauki, nadzorować ich 
postępy w nauce, oceniać prace kontrolne, wyjaśniać niezrozumiałe partie materiału 
w trybie synchronicznym (czat, Skype) i asynchronicznym (bez wymogu równoczesnej 
obecności studentów i nauczyciela)? Z częścią tych zadań na pewno sobie poradzi, ale  
zapewne potrzebne jest tu także dokształcanie się, bo głównych zadań e-nauczyciela 
jest więcej65. 

Pamiętamy też, że zaufanie do umiejętności bibliotekarza w zakresie kreatywnego 
wspierania poczynań edukacyjnych uczelni buduje się poprzez właściwe reagowanie na 
potrzeby informacyjne środowiska, aktywną z nim współpracę wynikającą z otwartej 
postawy wobec użytkowników. Jolanta Przyłuska nie bez racji napisała: im wyższy 
poziom kultury informacyjnej prezentuje biblioteka [information literacy], tym większe 
wsparcie otrzymuje użytkownik. Dalej autorka stwierdza: Współczesna medyczna 
biblioteka akademicka jako instytucja oparta na wiedzy, stale się rozwija, dokształca 
i uczy, aktywnie włącza się w procesy kształtowania umiejętności informacyjno-
komunikacyjnych wśród swoich użytkowników. Zjawiska te są odpowiedzią na 
dynamikę zmian w otoczeniu biblioteki, na intensyfikację procesów informacyjnych 

63 ‘Tutor – wspomagający pracę uczniów (korepetytor). Pomocnik wypełniający pewne zadania 
nauczyciela. Najczęściej określenie „tutor” jest odnoszone do człowieka, który wspomaga na bieżąco 
pracę studentów zaangażowanych w proces e-nauczania, udzielając konsultacji, prowadząc i mode-
rując dyskusję. Tutor z reguły nie jest autorem materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w e-n-
auczaniu, ale pomaga uczniom w korzystaniu z nich’. Hasło w Leksykonie e-nauczania... s.56. Por. też 
Majchrzak, M. Kształcenie na odległość – perspektywa związana z rozwojem technologii informa-
tycznych. In e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo. Pod red. B. Płonki-Syroki i M. Staszczaka. Wrocław 
2008, s.115

64 Zob. Danuta M o r a ń s k a : Kompetencje nauczycieli dla edukacji przyszłości – doskonalenie 
zawodowe. W: Edukacja dla społeczeństwa wiedzy. Pod red. Marii Kozielskiej. Toruń 2007, s.257

65 Por. Jerzy M i s c h k e, Anna S t a n i s ł a w s k a: op.cit. s.46-47
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i komunikacyjnych zachodzących w świecie nauki i edukacji [...]”66. Cóż tu dodać? 
Noblesse oblige! Wygląda na to, że dla bibliotekarzy jest to początek nowej drogi.

elementy teorii behawioryzmu i konstruktywizmu w e-kształceniu
Myślę, że ogólne poznanie podstawowych założeń dwóch psychologiczno-

pedagogicznych koncepcji: behawioryzmu i konstruktywizmu pozwoli lepiej 
zrozumieć istotę e-learningu, na których się on opiera.

Behawioryzm skupia się na zachowaniach, dystansując się od umysłowej 
działalności człowieka, nawet negując procesy rozumowania. Zgodnie z tą koncepcją 
uczenie się, to przyswajanie nowego zachowania będące efektem reakcji na bodźce. 
Nauczanie więc sprowadza się do projektowania serii bodźców, wzmocnień, kar, tak by 
osiągnąć pożądane zachowanie ucznia, które później ocenia się testowo. Stąd istotną 
rolę odgrywa pamięć, zaś zapamiętanie informacji gwarantuje wiedzę. Zadaniem 
ucznia nie jest rozumienie świata, lecz przyswojenie sobie informacji go opisującej, 
jest on traktowany jako bierny adresat informacji. Myślenie i świadomość nie biorą 
według behawiorystów udziału w procesie uczenia się67.

Konstruktywizm natomiast jest koncepcją nauczania, w której refleksja nad 
osobistym doświadczeniem stanowi punkt wyjścia do własnego rozumienia świata. 
Człowiek nie rejestruje informacji, lecz buduje wiedzę z dostępnych danych. Każde 
poznanie przekształca otrzymywane informacje, przez co poznawanie jest raczej 
czynne niż bierne. Zatem, nauczanie związane z aktywnością uczącego się sprawia, 
że konstruuje on własną wiedzę, a nie przyswaja jej jako przekazywanej przez 
nauczyciela. Dlatego też w konstruktywistycznej wizji nauczania i uczenia się tak 
ważna jest aktywność uczącego się.

Konstruktywistyczna koncepcja uczenia się odchodzi od transmisyjnego przekazu 
treści (nauczanie liniowe) przez nauczyciela na rzecz modelu interakcyjnego 
i samodzielnego zgłębiania wiedzy przez studenta, ku czemu nauczyciel tworzy 
warunki stając się organizatorem zadań edukacyjnych. Konstruktywizm znacząco 
zmienia rolę nauczyciela. Ta myśl i zarazem postulat wielokrotnie przewijała się 
już w naszych dotychczasowych rozważaniach. Nie ulega wątpliwości, że edukacja 
oparta na zasadach konstruktywizmu stwarza możliwość kształtowania człowieka 
kreatywnego i samodzielnego w myśleniu68.

E-kształcenie, w zależności od założeń nauczyciela, może być konstruktywistyczne, 
ale także behawioralne. Tradycyjny przekaz treści (moduły, lekcje, bloki) nacechowany 
prostotą organizacyjną, spełniający warunek układu liniowego z eksponowaniem 
związków przyczynowo-skutkowych, zapewniający poczucie bezpieczeństwa 

66 Jolanta P r z y ł u s k a : Biblioteka medyczna jako wsparcie intelektualne dla środowiska na-
ukowego.W: Forum Bibliotek Medycznych 2008 Nr 2, s. 11-12, 14

67 Zob. Józef B e d n a r e k , Ewa L u b i n a :  op.cit., s. 31-32
68 Ibid. s. 32-34
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(jasność wymagań prowadzącego) i celowości, to przecież behawioralna organizacja 
nauczania. Do tego podgląd uczestnictwa (raporty aktywności studenta), możliwości 
nadzorowania poprzez sprawdzanie stopnia przyswojenia wiedzy (testy), a więc 
sterowania uczącym się (nagradzanie lub karanie za wykonane/niewykonane zadanie) 
sprawia, że uczący się wypracowuje swój system zachowań. Póki co, taka właśnie 
behawioralna koncepcja w e-learningu dominuje.

Równolegle mamy do czynienia z nurtem konstruktywistycznym wyrażającym się 
w braku bezpośredniego nadzoru nauczyciela, rozliczania tylko z terminowości przy 
dowolnej -w wyznaczonych ramach- organizacji pracy własnej studenta, wskazywaniu 
mu źródeł wiedzy, którą ma on sam poznać w miejsce przekazywania mu tego, co 
sam nauczyciel przygotował, tworzenie warunków do pracy zespołowej. Wreszcie 
inna jest rola ucznia (staje się podmiotem) i nauczyciela, który towarzyszy studentowi 
w poznawaniu świata i pomaga mu zrozumieć i zastosować pozyskaną wiedzę. 
W rezultacie ogranicza się tradycyjne treści na rzecz przykładów i zadań, polegających 
na samodzielnym znajdywaniu rozwiązań. Pozyskiwanie do tego celu wiedzy 
czyni uczenie się bardziej efektywnym niż gdyby student najpierw otrzymał porcję 
wiadomości do zapamiętania i dopiero w dalszej kolejności dowiadywał się o sposobie 
jej zastosowania69. Powszechnie sądzi się, że e-learning jest konstruktywistyczny, ale 
nadal równie często jest behawioralny. Cóż, doskonałość tkwi w różnorodności.

Na koniec tego fragmentu rozważań powiedzmy jeszcze o Projektowaniu 
Instrukcji, teorii edukacyjnej określającej zasady nauczania zmierzającego do większej 
aktywności uczestnika szkolenia (konstruktywizm). Mówi się tutaj o dziewięciu 
elementach PI uważanych za niezbędne w projektowaniu kursów online. Bardzo 
przystępnie omawia je Maria Zając, dlatego też odsyłam zainteresowanych do jej 
publikacji70 nie rozwijając szerzej tego zagadnienia.

Metodyka budowania struktury e-kursu
Technologię traktuje się jako jedną ze składowych e-edukacji. Jeśli popatrzeć na 

nią z punktu widzenia dydaktyki dużego znaczenia nabiorą koncepcje psychologiczno-
pedagogiczne, na które się zdecydujemy (była o nich mowa co tylko) oraz rozwiązania 
metodyczne (dobór celów, metod nauczania, technik motywacji, metod sprawdzania 
wiedzy). Tu jednak potrzebne byłoby bibliotekarzowi/e-nauczycielowi wsparcie ze 
strony projektanta dydaktycznego71, który na uczelni stosującej e-learning powinien 

być  zatrudniony. 

69 Zob.  Maria Z a j ą c : Metodyczne aspekty  projektowania kursów online.  In  Rozwój edukacji w ekono-
micznym szkolnictwie wyższym. Pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. Warszawa 2005. [Dokument elek-
troniczny] [Dostęp: 2009-07-07] dostępny w World Wide Web, http://www.e-edukacja.net/e-edukacja.pdf;  Józef 
Bednarek, Ewa Lubina: op.cit., s. 34-36

70 Maria Z a j ą c : Metodyczne...s. 24-28
71 Wyjaśnienie kompetencji projektanta dydaktycznego zob. Małgrozata Grad-Grudzińska, Magdalena Jasińska: Ramy kompetencyjne 

projektanta dydaktycznego kursów e-learningowych. W: E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju. Pod  red. nauk. Marcina Dą-
browskiego i Marii Zając. Warszawa: Fundacja Rozwoju i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2009 s. 80, 83
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Nie można też zapominać o niezbędnych kompetencjach osób bezpośrednio 
prowadzących e-edukację, a jeśli są tu jakieś niedostatki, to o potrzebie stworzenia 
warunków do nabywania tych kompetencji; powiemy o tym na zakończenie 
referatu.

W literaturze przedmiotu znaleźć można szereg wskazówek przydatnych 
w opracowaniu kursu e-learningowego, w tym także szkolenia bibliotecznego on-
line. Ograniczę się więc tylko do wskazania tych pomocnych miejsc, co najwyżej 
pokrótce je tu charakteryzując. Przywoływany już wcześniej Aureliusz Potempa 
rekomenduje do opisania poszczególnych etapów budowania szkolenia bibliotecznego 
on-line model ADDIE72. Uwzględnia on pięć kolejnych etapów: - analizę (adresat 
szkolenia, czego ma się nauczyć, jak ocenić skuteczność szkolenia), - prace projektowe 
(narzędzia ze wskazaniem na ‘Moodle’), - prace rozwojowe (opracowanie materiałów 
dydaktycznych, projekt graficzny), - uruchomienie e-kursu (poprzedzić warsztatami 
w bibliotece dla pracowników, zadbać o info o szkoleniu), - ocena (ewaluacja kursu, 
opinia uczestników)73.

Istotną pomoc znajdzie też bibliotekarz e-nauczyciel jeśli chodzi o strukturę samego 
kursu zdalnego, czyli przedmiotu online. Wiedza o zasadach tworzenia materiałów 
dydaktycznych i prowadzenia w oparciu o nie zajęć przez Internet nabrała dużego 
praktycznego znaczenia. Niektóre polskie ośrodki oferujące naukę w trybie zdalnym  
opracowały własne reguły (udostępniane na zasadzie open source) tworzenia kursów 
i prowadzenia zajęć e-learningowych. Należą do nich Polski Uniwersytet Wirtualny 
z siedzibą w Lublinie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oprzemy się na 
doświadczeniach tej ostatniej, której standardy jako uniwersalne weszły już do obiegu 
w literaturze metodycznej74.

I tak, materiał dydaktyczny dla potrzeb jednego wykładu (zwanego modułem) 
powinien według Marcina Dąbrowskiego zawierać następujące elementy: 1. wstęp, 2. 
treść zasadniczą, 3. podsumowanie, 4. część kontrolną, 5. zagadnienia problemowe, 6. 
dodatkowe zasoby. Dla zilustrowania dużej praktycznej przydatności tych wskazówek 

72 Aureliusz P o t e m p a : Szkolenie biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich..., 
s.213-215. Użyty skrót jest akronimem od ang. słów: analyse, design, development, implementation, 
evaluation)

73 O innych modelach  kształcenia na odległość na tle szablonów tradycyjnego uczenia czytaj:  
Piotr Bołtuć: Współczesne modele e-learningu akademickiego. Szkic strategii eksportowej. In Roz-
wój edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. 
Warszawa 2005, s. 33-34  [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 2009-07-07] dostępny w World Wide 
Web, http://www.e-edukacja.net/e-learning.pdf; Katarzyna Paprzycka: Distance learning, czyli Oks-
ford tanio! W: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Red. Tadeusza Lewowicki, 
Bronisława Siemieniecki. Toruń 2005 s. 407-408

74 Józef B e d n a r e k , Ewa L u b i n a : op.cit. s. 132
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rozwińmy tutaj jeden z punktów, odsyłając do pozostałych do publikacji75. Co powinien 
zawierać ‘wstęp’ danej jednostki wykładu? Otóż takie elementy jak:

– słowa kluczowe materiału
– cel dydaktyczny zajęć
– opis materiału (merytorycznych zagadnień), w tym jego struktury
– słownik tematyczny
– wskazanie praktycznego wykorzystania omawianej problematyki76.
Zadaniem nauczyciela jest również zarządzanie kursem na platformie77. Może 

on na bieżąco dodawać i usuwać elementy kursu, kreować za pomocą dostępnych 
narzędzi określone potrzebami sytuacje edukacyjne, włącznie z wglądem we wszystkie 
wykonywane przez studentów prace.

Kursy na platformach maja przeważnie strukturę modułową (każdy temat, wykład 
stanowi odrębny moduł). Stosownie do zaplanowanej procedury można udostępniać 
stopniowo kolejne moduły lub udostępnić od razu całość projektu edukacyjnego78.

Motywacja i jej rola w e-kształceniu
W warunkach tego typu nauczania odgrywa ona szczególną rolę i należy do 

najbardziej krytycznych jego aspektów. Nawet najlepiej zaprojektowany e-kurs 
okaże się nieefektywny i nietrwały (rezygnacje), jeśli zabraknie jego uczestnikom 
motywacji do zdobywania wiedzy. W zdalnym nauczaniu, z uwagi na dystans 
i ograniczenia bezpośredniego kontaktu pomiędzy nauczycielem a studentem, 
naturalna motywacja uczącego się podlega w znaczniejszym stopniu czynnikom 
redukującym niż w kształceniu tradycyjnym.

Psychologowie uważają, że człowiek posiada naturalną motywację do nauki, gdy 
nie musi obawiać się niepowodzeń, a przedmiot nauki traktuje jako osobiście ważny 
oraz gdy może liczyć na pomoc ze strony nauczyciela79. On właśnie odgrywa tutaj 

75 Marcin D ą b r o w s k i :  op.cit
76 Ibid. W artykule znajdują się również praktyczne wskazówki dot. budowy slajdów zgodnie z meto-

dyką, omówione są formy interaktywności w materiałach dydaktycznych, dostępu do nich, udostępniania 
modułów, czyli poszczególnych ‘wykładów’, jak i prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym i asyn-
chronicznym. Jeśli wolno, to doradzam, by bibliotekarz e-nauczyciel miał wydruk tekstu tego artykułu 
w szufladzie swojego biurka, przyda się! Z kolei o prezentacjach multimedialnych w edukacji czytaj: Wie-
lisława Osmańska-Furmanek, Jacek Jędryczkowski: Prezentacja multimedialna w procesie uczenia 
się. W: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Pod  red. Tadeusza Lewowickiego 
i Bronisława Siemienieckiego. Toruń 2005 s. 117

77 O podstawowych zadaniach dla autora e-kursu zob. Maria Zając:  Metodyczne...s. 28-29
78 Zob. Józef B e d n a r e k , Ewa L u b i n a : op.cit. s. 133. O roli materiałów w realizacji kursu 

pisał też Andrzej Wodecki: Kontrola jakości procesów e-learningowych w kształceniu akademickim. 
W: Rozwój edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii 
Zając. Warszawa 2005 s.22. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 2009-07-07] dostępny w World Wide 
Web, http://www.e-edukacja.net/e-edukacja.pdf

79 Zob. Józef B e d n a r e k , Ewa L u b i n a : op.cit. s. 55
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kluczową rolę, dlatego też powinien mocno zaznaczać swoją obecność w kursie 
poprzez częstotliwość kontaktów z uczestnikami. Można wręcz powiedzieć, że 
motywacja jest zależna od interakcji, gdyż to interakcja okazuje się najskuteczniejszym 
bodźcem stymulującym studenta do nauki. Istnieje potwierdzone sprzężenie zwrotne 
między aktywnością komunikacyjną a wynikami w nauce na kursach internetowych: 
osoby aktywne znacznie rzadziej porzucają kurs w porównaniu z osobami biernymi. 
Także w dyskusjach częściej zabierają głos osoby wysoko zmotywowane do nauki, 
a komunikowanie się jeszcze bardziej zwiększa ich zaangażowanie80.

Zadaniem nauczyciela jest więc tworzenie różnych form interakcji ze studentami 
(np. dyskusja grupowa) oraz opracowywanie takich materiałów dydaktycznych (multi- 
i hipermedialnych), które do niej będą nakłaniać lub przynajmniej zachęcać81. Zaleca 
się m.in. unikanie dużych i złożonych zadań, w zamian zaś operowanie wieloma, ale 
prostszymi poleceniami o stopniowo wzrastającym poziomie trudności82, ewentualnie 
uruchamianie projektów grupowych wykorzystujących narzędzie ‘wiki’. Tworzy 
się więc pewnego rodzaju zobowiązanie, którego uczestnicy muszą dopełnić i co 
jednocześnie podtrzymuje ich zainteresowanie wykreowanym przez nauczyciela 
działaniem edukacyjnym. 

Istnieją oczywiście także inne czynniki motywujące, a także demotywujące zarówno 
studenta jak i e-nauczyciela; omawia je w swojej prezentacji Anna Stanisławska-
Mischke z Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie83.

ewaluacja e-kursu – pojęcie i praktyka
Nazwa ‘ewaluacja’, podobnie jak sama idea, przybyła do Polski wraz z edukacyjnymi 

programami pomocniczymi Unii Europejskiej. Trzeba było wykazać skuteczność 
pomocy, a to wymagało utworzenia zespołów ewaluacyjnych. Wcześniej zadowalano 
się słowem ‘ocenianie’ lub ‘walidacja’. To ostatnie funkcjonuje nadal w słowniku 
e-learningu84, ale w obiegu raczej się go nie spotyka, choć zakres znaczeniowy ma 
podobny do słowa ‘ewaluacja’. W obu przypadkach raczej unika się słowa ‘ocena’ 
jako celu samego w sobie, natomiast jest to jeden z czynników ‘ewaluacji’ rozumianej 
szerzej. To niezbędny składnik każdego rozwiniętego działania edukacyjnego.

80 Lucyna D r ą ż e k : Porozmawiajmy online – wspierająca i stymulująca rola dyskusji grupowej. 
W: E-edukacja - analiza dokonań i perspektywy rozwoju. Pod red. nauk. Marcina Dąbrowskiego i Marii 
Zając. Warszawa 2009 s. 120

81 Zob. Ryszard P o d p o r a : Metodyka opracowywania treści zajęć dydaktycznych dla potrzeb 
kształcenia asynchronicznego. W: III Sympozjum kształcenia na odległość – metody i narzędzia. Su-
plement. Gdynia 2005 s. 19

82 Andrzej W o d e c k i : op.cit. s.21
83 Anna S t a n i s ł a w s k a - M i s c h k e: Motywacja a efektywność dydaktyczna e-kursów. 

[Dokument elektroniczny] [Dostęp: 2009-08-02], dostępny w World Wide Web, http://www.lcez.lu-
blin.pl/pliki/konfer_06_2008/Motywacja_a_efektywnosc.ppt 

84 Leksykon e-nauczania... op.cit. s. 58
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Obecnie ewaluacja jest coraz częściej włączana do systemów odpowiedzialności 
edukacyjnej, co kojarzone jest z kompleksowym rozliczaniem zarówno z osiągnięć 
uczniów, jak i z własnego rozwoju placówek edukacyjnych85. Bolesław Niemierko 
zachęca: Ewaluację kształtującą ceń wyżej niż ewaluację sumującą. Im wcześniej 
dokonasz diagnozy warunków i przebiegu działania, tym większą będziesz miał szansę 
na zwiększenie jego jakości86.

Ewaluacja w e-learningu polega na ocenianiu poszczególnych etapów edukacji, 
a więc nie koncentruje się tylko na ocenie wiedzy zapamiętanej przez studenta, sięga 
szerzej i głębiej. Dla potrzeb naszej bibliotecznej praktyki warto mieć świadomość, 
iż może być ona analizowana w trzech aspektach, jako ewaluacja: - studenta 
(sprawdzanie jego wiedzy poprzez zadania i testy), - nauczyciela (tu ewaluacji 
podlega praca nauczyciela, czyli efektywność kształcenia), i wreszcie – samego kursu 
(ocena jakości kursu, zastosowanych rozwiązań metodycznych przez projektanta 
metodycznego, tj. narzędzi interakcji)87.

Na kursie zdalnym warunki przekazu informacji zwrotnej od uczestników, służącej 
właśnie ewaluacji, są ograniczone i najczęściej przeprowadza się ją za pomocą 
ankiet, nieraz zresztą stosowanych przez bibliotekarzy pragnących poznać opinię 
użytkowników bibliotecznych e-szkoleń.

Natomiast w materiale dydaktycznym przeznaczonym do samokształcenia 
i bieżącego88 sprawdzania nabytej wiedzy i umiejętności studentów można stosować 
interakcję w formie następujących testów:

– testy jednokrotnego wyboru
– testy wielokrotnego wyboru
– zadanie z sugerowanymi odpowiedziami
– ułożenie sekwencji, dopasowanie89.
Bywa, że kwestię tę ujmuje się od strony możliwych formatów pytań w testach 

(quizach) i mówi się wówczas o: - pytaniach wyboru (jednokrotnego, wielokrotnego), 
-pytaniach uzupełnienia (we właściwe miejsce należy wpisać odpowiedni tekst), - 
pytaniach połączenia (trzeba przyporządkować pojęcia z dwóch grup), i - pytania 
otwarte. Odpowiedzi na pierwsze cztery pytania oceniane są automatycznie, na pytanie 
otwarte wymaga oceny prowadzącego kurs90.

85 Zob. Bolesław N i e m i e r k o : Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki. Warszawa 
2009 s. 317

86 Ibid. s. 329
87 Szerzej to zagadnienie wyjaśniają  Józef Bednarek, Ewa Lubina: op.cit. s. 133-135
88 Pamiętamy bowiem, że zgodnie z polskim ustawodawstwem, w przypadku studiów realizowa-

nych w technologii e-learningu końcową ocenę wiedzy studenta powinno się odbyć w formie klasycz-
nego egzaminu lub zaliczenia w siedzibie uczelni

89 Marcin D ą b r o w s k i : Standardy...Zainteresowani znajdą tu przystępne wyjaśnienie wymie-
nionych rodzajów testów

90 Katarzyna P a p r z y c k a : op.cit. s. 413
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Spójrzmy jeszcze, jak rozwiązywane jest zagadnienie ewaluacji w e-szkoleniach 
realizowanych w polskich bibliotekach akademickich. Sprowadza się ono właściwie 
tylko do oceny wiedzy słuchaczy przy użyciu testu, co jest podstawą zaliczenia zajęć 
i dokonania wpisu w indeksie. Oprę się przede wszystkim na artykule Aureliusza 
Potempy91. I tak:

– AM w Gdańsku: studenci wypełniają złożony z 20 losowo wybieranych 
pytań (z bazy zawierającej ok. 60 pytań) test sprawdzający. Udzielenie 51% 
poprawnych odpowiedzi jest równoznaczne z jego zaliczeniem;

– Uniwersytet Medyczny w Lublinie: kurs kończy się wypełnieniem testu, (tu 
brak szczegółów);

– AM we Wrocławiu: udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi w teście 
sprawdzającym uprawnia do otrzymania zaliczenia;

– KUL: student zalicza test składający się z 10 pytań (szczegółów brak);
– Politechnika Lubelska: test sprawdzający składa się z 25 pytań, uprawnienie do 

otrzymania wpisu zapewnia udzielenie 20 poprawnych odpowiedzi (80%);
– UMCS w Lublinie: test składający się z 25 pytań wielokrotnego wyboru 

wypełniają słuchacze w ściśle określonych terminach dla poszczególnych 
wydziałów, zastosowano funkcję mieszania kolejności pytań i odpowiedzi 
zmniejszając ryzyko wykorzystywania wcześniej przygotowanych zestawów 
odpowiedzi;

– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: stosowano sprawdzający test składający 
się z 15 pytań, które jesienią 2008 r. rozbudowano; są one wybierane losowo 
z zestawu 30 pytań, co pozwala uniknąć problemu „gotowców”. Student musi 
odpowiedzieć poprawnie na 10 pytań (66%);

– Uniwersytet Gdański: szkolenie online nie jest obowiązkowe, stąd zapewne 
brak testu;

– Uniwersytet Warszawski: aby zaliczyć szkolenie studenci muszą wypełnić test 
złożony z 17 pytań, udzielając 50% poprawnych odpowiedzi;

– Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu: szkolenie online kończy się testem 
wykorzystującym formułę Quizu. Test składa się z 27 pytań jednokrotnego 
i wielokrotnego wyboru, przy czym do zaliczenia wymagane było udzielenie 
poprawnych odpowiedzi na 70% pytań92.

Nie oceniając tej palety odmiennych rozwiązań można wszakże zastanowić się 
nad pytaniem czy rzeczywiście doskonałość tkwi w różnorodności?

91 Aureiusz P o t e m p a : Szkolenie biblioteczne online w polskich bibliotekach akademickich... s.215-218
92 Monika J ę d r a l s k a : op.cit
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O potrzebie stworzenia warunków do nabywania kompetencji 

w zakresie e-learningu
Myślę, że dzisiaj żadna biblioteka, która pragnie sprostać oczekiwaniom 

nowoczesnych użytkowników, coraz sprawniej korzystających z zasobów sieci, nie 
lekceważy e-learningu jako jednej z dominujących dziś form kształcenia na odległość. 
Minęły trzy lata, kiedy Anastazja Śniechowska-Karpińska zgłosiła na konferencji 
bibliotek medycznych w Kazimierzu Dolnym ważny postulat: By kursy tego rodzaju 
stały się jednym z elementów wizerunku nowoczesnej biblioteki naukowej, trzeba 
podjąć teraz odpowiednie działania, które muszą uwzględniać m.in. przygotowanie 
net-bibliotekarzy (czyli osób potrafiących fachowo przygotować i przeprowadzić 
kurs on-line93. 

Proponuję przejść do konkretów.
Zgłębiając temat referatu doszedłem do kilku wniosków:
– Bibliotekarze coraz częściej stosują w praktyce i opisują w literaturze 

wykorzystywane w kształceniu użytkowników bibliotek metody szeroko 
pojętego e-learningu. Bogatą literaturę przedmiotu starałem się w części 
bibliotekarskiego zastosowania e-learningu do kształcenia samych pracowników 
bibliotek i ich użytkowników zrekapitulować, uwypuklając jednocześnie mniej 
może znane aspekty z zakresu samej metodyki zdalnego kształcenia;

– Skoro jednak w tej grupie zawodowej silnie związanej z dydaktyką tyle 
zainteresowania poświęca się temu zagadnieniu, to może nastał już czas, by 
przejść od myślenia lateralnego do myślenia (działania) wertykalnego? Myślenie 
wertykalne polega na kopaniu tej samej dziury, tylko coraz głębiej. Myślenie 
lateralne to próbowanie za każdym razem gdzie indziej94;

– Zatem, czas skupić siły i przejść od prostych i niekiedy mało profesjonalnych, 
a licznych kejsów rozwiązywania problemu, do jego wspólnego pogłębienia 
w formie warsztatów; nawiązania współpracy z wykładowcami konkretnych 
przedmiotów jako jednego z modeli kształcenia information literacy;

– Warsztaty można by rozpocząć w przyszłym roku od grupy przedstawicieli 
bibliotek medycznych, które stosują już e-kształcenie lub stoją na progu jego 
wdrażania. Skupić się na opanowaniu profesjonalnego narzędzia jakim jest 
platforma edukacyjna open source ‘Moodle’ i przy tej okazji ćwiczyć różne 
metodyczne rozwiązania w konstruowaniu modułów kursu wykorzystując do 
tego jako materiał warsztatowy pliki istniejących już bibliotecznych e-szkoleń. 
Będzie dzięki temu możliwość udoskonalenia wcześniejszej własnej pracy;

93 Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a : op.cit. s.1
94 Józef B e d n a r e k : op.cit. s. 17. Myślenie lateralne, to myślenie poboczne, inne niż w tym 

momencie jest istotne
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– Dobrym miejscem na kilkudniowe warsztaty byłaby Łódź (BG UM), łatwo 
można by tu pozyskać najlepszych miejscowych i krajowych wykładowców: 
- z łódzkiej WSzH-E , która już w 2002 stosowała na dużą skalę e-leaning i ma 
doskonały zespół specjalistów (metodyków, grafików), - Tomasza Saryusza-
Wolskiego z Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, 
członka Zespołu Ekspertów Bolońskich, - przedstawiciela (programisty 
metodyka) Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów 
Otwartych w Lublinie, - prof. Jerzego Mischke z Bydgoszczy, doskonałego 
specjalisty od e-learningu, - oraz prof. Marcina Dąbrowskiego z SGH /Warszawa 
(e-mentor) jako metodyka  elektronicznych kursów.

– Wydaje się, że etap uprawiania bibliotecznej dydaktyki w postaci e-szkoleń 
bibliotecznych, opartej właściwie wyłącznie na entuzjazmie garstki zapaleńców, 
powoli dobiega końca, choć nie sądzę, by entuzjazm się już wyczerpał; 
rozpoczęcie cyklu warsztatów wydaje się więc w tym momencie w pełni 
uzasadnione.
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Dr Krzysztof Noga
Katowice - SUM

DOKSzTAŁCANIe PRACOWNIKóW BIBlIOTeK NAUKOWYCh

W społeczeństwie wiedzy, o którym mówi się od lat 70-tych ubiegłego stulecia, 
istotne znaczenie ma tworzenie i przetwarzanie wiedzy. To zadanie skierowane 
w pierwszym rzędzie do szkół wyższych i instytutów naukowych oraz funkcjonujących 
w ich strukturach bibliotek. Podjęcie się jego realizacji wymaga sformułowania wizji 
i misji.

W propagowanej przez Alvina Tofflera teorii o społeczeństwie postindustrialnym 
jest mowa, że mobilność zawodowa ludności będzie się wzmagać, stymulowana m. in. 
poprzez rozwój nowych technologii (np. informatycznych) i zmienność potrzeb rynku. 
To uwarunkuje potrzebę ustawicznego uczenia się społeczeństwa, a to z kolei stworzy 
zapotrzebowanie na jednostki z wysoką wiedzą oraz umiejętnościami i nawykiem 
samodzielnego uzupełniania jej. Tak ukształtowani ludzie, jako liderzy nowoczesnych 
trendów i umiejętności będą pełnić ważną rolę przekaźnika wiedzy.

Właśnie jesteśmy świadkami spełniania się tych wizji – codziennie słyszymy 
w mediach z ust polityków, ekonomistów czy też dziennikarzy o „społeczeństwie 
wiedzy”, „społeczeństwie informacyjnym, „technologii informatycznej”, „umiejętności 
informatycznej” czy o „uczeniu się przez całe życie”. Na tym nie koniec, dochodzi 
bowiem cały szereg kolejnych czynników: bardzo dużo różnorakiej informacji (mniej 
lub bardziej wartościowej i rzetelnej), wprowadza się coraz szybciej, coraz więcej 
zupełnie nowych rozwiązań w dostępie do nośników wiedzy, zmieniają się rozwiązania 
w zarządzaniu i organizacji pracy. 

Nadmiar i tempo następujących zmian powodują u wielu osób uczucie zagubienia 
i bezradności. To odpowiedni moment, by wkroczył bibliotekarz w roli lidera niosącego 
pomoc. Do spełnienia ma ważną misję, musi wskazać i wyjaśnić jak poprawnie 
poruszać się w tak dużej ilości informacji, a także zaangażować się w poprawę 
funkcjonowania biblioteki jako ośrodka nauki – nowoczesnego i efektywnego miejsca, 
gdzie każdy zainteresowany użytkownik zaspokoi swoje potrzeby.

Aby sprostać tej tak ważnej roli, bibliotekarz musi nieustannie rozwijać się. Ciągła 
nauka i doskonalenie umiejętności jest koniecznością, bez której szybko można wypaść 
z obiegu. Trzeba stale poprawiać poziom kwalifikacji zawodowych i to na różnych 
poziomach, od umiejętności posługiwania się bazami danych po orientację w zakresie 
zasad automatyzacji i nowoczesnych metod pracy, umożliwiających wła ściwą analizę 
potrzeb użytkowników, programów bibliotecznych, kosztów działalności bibliotecznej, 
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budżetu, efektywności działania. Uzyskane kompetencje bibliotekarza w zakresie 
bibliotekarstwa i informacji naukowej będą świadczyły o poziomie biblioteki.

Profile bibliotek naukowych są ukierunkowane na różne dziedziny wiedzy, które 
określają nie tylko charakter gromadzonego księgozbioru, ale również specyficzną 
dla danej gałęzi nauki terminologię. Dla początkującego pracownika biblioteki to 
duża przeszkoda i zazwyczaj potrzeba kilku lat doświadczenia i szkoleń, aby w pełni 
potrafił poruszać się w dyscyplinie wiedzy prezentowanej przez bibliotekę. Kilka 
lat temu, w Wielkiej Brytanii, przeprowadzono badania, które miały stwierdzić, 
czy bibliotekarz z ogólnym wykształceniem bibliotekarskim może sprostać roli 
eksperta wiedzy w dziedzinie zdrowia. Otrzymane wyniki wskazały na potrzebę 
szybkiego wprowadzenia programu rozwoju zawodowego (continuing professional 
development – CPD), z uwzględnieniem zagadnień odnoszących się do marketingu 
i promocji, umiejętności kierowniczych, znajomości metodologii prowadzenia badań 
i pisania prac naukowych, orientację w terminologii fachowej. Okazało się bowiem, że 
wiedza wyniesiona ze studiów bibliotekoznawczych nie spełniała wymagań bibliotek 
medycznych. Przede wszystkim dotyczyło to absolwentów, którzy ukończyli studia 
licencjackie w systemie studiów dwustopniowych. Szczególnie dla nich wskazane 
jest uczestniczenie w programie CPD, oraz dodatkowo dostęp do solidnego, 
osobistego mentora. Jeszcze przed przeprowadzeniem badań, w 1995 r. wystartował 
w Oxfordzie program „Bibliotekarz XXI wieku”, na który składały się warsztaty 
z wiedzy opartej na dowodach naukowych (evidence based practice), umiejętności 
nauczania, wyszukiwania informacji w Internecie, umiejętności krytycznej oceny 
oraz korzystania z baz danych.

 Na brak odpowiedniego przygotowania fachowego absolwentów studiów 
bibliotekoznawczych do pełnienia obowiązków bibliotekarza medycznego, wcześniej 
od Brytyjczyków zwróciła uwagę w USA Azra Qureshi. W 1990 r. przeprowadziła 
ona badania w grupie 210 bibliotekarzy medycznych pracujących w bibliotekach 
medycznych 70 ośrodków naukowych Stanów Zjednoczonych, które miały wówczas 
najlepiej rozwinięty na świecie poziom edukacji bibliotekarskiej. W wyznaczonej 
grupie, 102 respondentów stanowiła kadra kierownicza i osoby bezpośrednio 
obsługujące czytelników. Wśród nich 56% stanowiły osoby z wykształceniem 
magisterskim bibliotekoznawczym mające doświadczenie w zakresie bibliotekarstwa 
medycznego. Otrzymane wyniki wykazały, że w dokształcaniu najwięcej problemów 
sprawiała bibliotekarzom nauka terminologii fachowej i brak wiedzy w zakresie 
dziedziny prezentowanej przez profil biblioteki. 90% respondentów podkreśliło, 
że specjalistyczną wiedzę przyswoiło sobie pełniąc swoje obowiązki służbowe. 
Badania wykazały również, że bardzo popularnym i skutecznym środkiem rozwoju 
zawodowego były indywidualne szkolenia prowadzone przez osobistego trenera bądź 
dokształcanie przez współpracowników. A. Qureshi wykazała także w badaniach, 
iż tradycyjne wykształcenie bibliotekarskie niewystarczająco przygotowuje do 
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pracy w bibliotece medycznej, a szczególnie w zakresie medycznej informacji 
naukowej. Analizy przeprowadzonych ostatnio w Stanach Zjednoczonych badań 
ujawniły wiele nowych programów edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu 
się nowoczesnego bibliotekarstwa w sektorze zdrowia. Zaobserwowano również, 
że brak wcześniejszego doświadczenia w zakresie nauk biomedycznych powoduje 
u bibliotekarzy brak pewności siebie.

Doświadczenia zawodowego można też nabrać podczas przeprowadzania 
wyszukiwania eksperckiego w bazach danych w obecności doświadczonego 
współpracownika. Obserwowanie kolegi podczas szukania przez niego informacji, 
skutecznie pomaga doskonalić umiejętności poprawnego posługiwania się bazami. 
Współpraca z osobą biegłą daje również możliwość uzyskania porady i podzielenia 
się wątpliwościami i uwagami. Dokształcanie przez współpracowników jest mało 
stresujące i efektywne, pomaga utrwalić zdobytą wiedzę. Łatwiej przyjmuje się 
krytykę od znajomego aniżeli od czytelnika – przy świadomości, że wyniki końcowe 
oceni kolega, a nie czytelnik, presja psychiczna jest mniejsza. Ten sposób uczenia 
jest naturalny, wygodny oraz mało męczący. Taki program doskonalenia zawodowego 
określa się terminem „coś za coś”. 

Umiejętności pracowników bezpośrednio obsługujących czytelników, czyli z tzw. 
„pierwszej linii frontu”, oraz ich miejsce w strukturze organizacyjnej i zarządzaniu 
biblioteką wskazują na potrzebę dokształcania większej liczby personelu. Wzrost 
kwalifikacji dużej grupy bibliotekarzy będzie korzystny dla usług bibliotecznych jako 
całości. Ten sposób dokształcania przyczynia się do rozwoju strategii zarządzania 
umiejętnościami personelu, ale koszty kształcenia mogą być wysokie.

Model doskonalenia zawodowego pracowników biblioteki naukowej powinien 
uwzględniać zarówno podnoszenie umiejętności specjalistycznych, jak również 
ogólnych kompetencji zawodowych. Bibliotekarze naukowi muszą uczyć się 
aktywnie się przez całe życie. Zbliża się era wszechstronnego zdobywania wiedzy 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Znaczenia nabiera e-learning połączony 
z innymi metodami, który uważa się za istotną drogę do nabycia umiejętności. E-learning, 
nazywany również zdalnym nauczaniem, jest ważnym sposobem podnoszenia 
kwalifikacji. Ten sposób doskonalenia kompetencji zdobył uznanie w wielu krajach. 
Obszerny wykaz oferty e-learningowej w Europie i Ameryce Północnej znajdziemy 
na portalu EBIB. Przygotowane przez biblioteki, stowarzyszenia, konsorcja, fundacje, 
wydawnictwa, producentów baz danych i UNESCO Libraries Portal programy 
dokształcające dają szerokie możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Polscy 
bibliotekarze mają do dyspozycji kurs internetowy BIBWEB, opracowany przez 
Fundację Bertelsmana, a udostępniany we współpracy z serwisem informacyjnym 
EBIB i Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. Kurs został podzielony na trzy moduły 
i ma za zadanie nauczać praktycznej wiedzy na temat Internetu i jego zastosowania 
w działalności bibliotecznej. Nauczanie on-line, może również być wykorzystywane 
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do prowadzenia szkoleń w zakresie koncepcji information literacy, określanej także 
terminem edukacji informacyjno-komunikacyjnej. Koncepcja ta jest traktowana jako 
zespół umiejętności wykorzystywanych przy wyszukiwaniu informacji, jej ocenie 
i praktycznym zastosowaniu. Chociaż odnosi się przede wszystkim do przekazywania 
umiejętności na szkoleniach prowadzonych m. in. przez bibliotekarzy, to również 
może być stosowana do dokształcania samych pracowników biblioteki.

Ważnym elementem podnoszenia kwalifikacji jest doskonalenie języków obcych. 
Ich nieznajomość – a szczególnie języka angielskiego – jest dużą barierą. Większość 
międzynarodowej literatury wydawana jest w tym języku. Dla przykładu, w 2000 
r. 90% piśmiennictwa biomedycznego indeksowanego w bazie MEDLINE było 
w oryginale w języku angielskim. Taka językowa monokultura stanowi broń obosieczną, 
ponieważ z jednej strony umożliwia mówiącym po angielsku indywidualne czytanie 
nowej literatury z całego świata, a z drugiej zamyka się nieznającym angielskiego 
większość publikacji naukowych. Dobra znajomość języka przydatna jest również 
przy korzystaniu z baz danych, serwisów i portali internetowych, grup dyskusyjnych, 
nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z ośrodkami zagranicznymi.

W podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak i zawodowego prestiżu ważnym 
elementem są też studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej oraz bibliotekoznawcze studia doktoranckie, a także państwowy egzamin 
na bibliotekarza dyplomowanego i dyplomowanego pracownika dokumentacji 
i informacji naukowej. Uzyskanie naukowego cenzusu przez bibliotekarzy podnosi 
notowania rankingowe biblioteki, pozwala na inne postrzeganie ich roli i docenianie 
posiadanej przez nich wiedzy i kompetencji.

Duże znaczenie w doskonaleniu umiejętności mają również szkolenia i warsztaty 
wewnętrzne organizowane przez biblioteki dla pracowników. Tematycznie mogą 
obejmować szeroki zakres zagadnień odnoszących się do poszczególnych rodzajów 
świadczonych usług oraz metod i technik zarządzania. Szkolić można zarówno 
z polityki gromadzenia, jak i opracowania zbiorów (katalogowanie, opracowanie 
rzeczowe), organizacji udostępniania zasobów, informacji naukowej (bazy danych, 
konsorcja biblioteczne, e-czasopisma, e-booki), bibliografii i parametryzacji, 
TQM, benchmarkingu. Szkolenia organizują też dostawcy lub producenci baz 
bibliograficznych, faktograficznych czy pełno tekstowych.

Skuteczną formą podnoszenia kwalifikacji jest również uczestnictwo w zjazdach 
i konferencjach naukowych oraz wygłaszanie na nich referatów i prezentowanie 
plakatów zjazdowych. Także odbywanie przez personel biblioteczny staży i praktyk 
zawodowych w innych bibliotekach naukowych krajowych i zagranicznych, daje 
możliwość poznania innych rozwiązań, odmiennych od tych stosowanych w bibliotece 
macierzystej.

Istotne jest też doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Odpowiedzialne, 
kompetentne i uprzejme traktowanie czytelnika oraz uwzględnienie jego potrzeb 
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i oczekiwań utwierdzi go w przekonaniu, że jest dla nas ważnym klientem, widzianym 
jako nasz partner. Również sposób odnoszenia się do współpracowników wpływa 
na tworzenie koleżeńskiej i spokojnej atmosfery, co wyraźnie przekłada się na 
wzrost efektywności całego zespołu. Ponieważ coraz częściej mamy do czynienia ze 
zróżnicowaniem kulturowym w miejscu pracy, życzliwość będzie elementem bardzo 
pożądanym. Stosunek do ludzi wchodzi w zakres etyki zawodowej. 

Nową tendencją w dokształcaniu bibliotekarzy medycznych są szkolenia 
w zakresie bioinformacji. Ta bardzo popularna obecnie dziedzina wiedzy, 
wywodzi się z genetyki i biologii molekularnej i mocno oddziałuje na medycynę 
i dziedziny pokrewne. Bibliotekarze jako „dostarczyciele” wiedzy dla różnorodnych 
medycznych profesji potrzebują szkoleń w zakresie baz danych i dostępnych narzędzi 
w bioinfomacji. Według programu opracowanego w Eskind Biomedical Library 
podstawowe zagadnienia, które powinni poznać i opanować bibliotekarze, podzielono 
na 5 modułów, a mianowicie na: 1. biologię molekularną, 2. analizę genetyczną, 
3. biotechnologię, 4. wyszukiwanie literatury i 5. korzystanie z baz danych. Dyskusja 
na temat tego, co powinno być przekazane pracownikom bibliotek na szkoleniach 
z bioinformacji trwa od końca XX w. Duże doświadczenie mają Hiszpanie, którzy 
w Madrycie od 10 lat prowadzą szkolenia w zakresie bioinformacji dla nie-biologów. 
Dla bibliotekarzy wprowadzono kurs BIB-GEN dostępny on-line. We wnioskach 
końcowych zauważono, że dobrze zorientowany w zagadnieniu personel biblioteczny 
odpowiednio zarządza źródłami informacji i zachęca do korzystania z nich końcową 
grupę użytkowników oraz promuje i prowadzi szkolenia z tych źródeł. 

W nowoczesnej bibliotece naukowej – zgodnie ze światowymi tendencjami – nie da 
się uniknąć ustawicznego doskonalenia zawodowego pracowników. Obok sprawnego 
zarządzania to najważniejszy kapitał, którego nie można zmarnować. O poziomie 
biblioteki będą świadczyły kompetencje personelu w zakresie bibliotekarstwa 
i informacji naukowej. Aby je rozwijać należy pracowników biblioteki zachęcać 
do ciągłego podnoszenia wiedzy. Dokształcanie możemy podzielić na takie, które 
będzie powiązane z organizacją i zarządzaniem biblioteką (czyli odnoszące się do 
funkcjonowania biblioteki) oraz takie, które wymuszają nowe technologie.
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O SzKOleNIU BIBlIOTeCzNYM ONlINe BIBlIOTeKI GŁóWNej 
GDAŃSKIeGO UNIWeRSYTeTU MeDYCzNeGO RAz jeSzCze

Abstrakt
W roku akademickim 2005/2006 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, wtedy jeszcze Akademii Medycznej w Gdańsku, zastosowała, dla wszystkich 
studentów I roku studiów e-learning, jako formę realizacji obowiązkowych zajęć z przedmiotu 
Przysposobienie biblioteczne.

W referacie przedstawiono podstawowe założenia wdrożonego projektu, wprowadzone 
w okresie funkcjonowania kursu modyfikacje oraz planowane dalsze zmiany. Dokonano 
również, w oparciu o zgromadzone w panelu administracyjnym szkolenia dane, analizy 
efektywności tych zajęć. Autorki zinterpretowały także uzyskane, dzięki badaniom ankietowym, 
opinie studentów o prowadzonych przez Bibliotekę zajęciach.

Wprowadzenie
Tematyka szkoleń użytkowników bibliotek medycznych, w tym zagadnienia 

związane z prowadzeniem obowiązkowych zajęć dla osób przyjętych na I rok studiów, 
obecna była już wielokrotnie w czasie corocznych konferencji organizowanych przez 
środowisko bibliotekarzy medycznych.

W Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od roku 
akademickiego 2005/2006 wszyscy studenci I roku odbywają obowiązkowe szkolenie 
biblioteczne w formie e-learningu. Geneza podjęcia tej decyzji, prace koncepcyjne, 
przygotowawcze i wdrożeniowe, zostały szczegółowo przedstawione w referacie 
tych samych autorek zatytułowanym Szkolenie biblioteczne on-line jako nowoczesna 
forma zajęć dla studentów I roku Akademii Medycznej w Gdańsku zaprezentowanym 
w ramach XXV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w czerwcu 2006 
w Lublinie-Kazimierzu Dolnym1. Przyjęte przez nas rozwiązanie oraz stworzony 
w Bibliotece GUMed program do realizacji zajęć bibliotecznych przez Internet, 
spotkały się z zainteresowaniem bibliotekarzy medycznych. Zaowocowało to 

1 Treść referatu dostępna jest w Annales Academiae Medicae Gedanensis 2007; t. 37, s. 175-186 
oraz w materiałach konferencyjnych 25. Jubileuszowej Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych 
zamieszczonych w Biuletynie EBIB dostępnym online pod adresem: http://www.ebib.info/publikacje/
matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_2.php
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wdrożeniem całości naszego szkolenia lub jego części, w 5 bibliotekach, w tym 
w czterech medycznych i, co dla nas ważne, w Bibliotece Głównej Politechniki 
Gdańskiej. Otrzymujemy również zapytania o jego szczegóły z innych bibliotek 
zarówno państwowych, jak i prywatnych uczelni wyższych z całej Polski.

Na przestrzeni lat koncepcja i forma szkolenia nie uległy znaczącej zmianie, 
w dalszym ciągu składa się ono bowiem z 3 części:

1. treści merytorycznych (w postaci hipertekstu), rozmieszczonych na 
poszczególnych ekranach i zawierających podstawowe informacje o systemie 
biblioteczno-informacyjnym Uczelni, sposobach korzystania z bibliotecznych 
zbiorów i usług, obowiązujących regulaminach, itp.,

2. testu online zawierającego 20 pytań uzupełnionego krótką anonimową 
ankietą,

3. panelu administracyjnego pozwalającego na:
a) zarządzanie listami studentów (zgodnie z kierunkami, rodzajami i trybami 

studiów),
b) rejestrowanie daty i ilości podjętych prób zaliczenia testu oraz uzyskanego 

wyniku, 
c) statystyki odpowiedzi na pytania zawarte w testach i ankietach.

Co i jak zmieniliśmy
W czasie czteroletniego okresu realizacji zajęć przez Internet wprowadziliśmy 

w szkoleniu następujące zmiany:
● próg zaliczający podniesiony został z 51 do 75% (2007/2008),
● stworzono bazę pytań testowych oraz mechanizm, dzięki któremu pytania 

generowane są indywidualnie dla każdego studenta w sposób losowy; 
jednocześnie odpowiedzi przyporządkowane konkretnemu pytaniu wyświetlane 
są każdorazowo w różnej kolejności (2006/2007),

● rozszerzono informację, jaką student uzyskuje po wysłaniu testu - wskazuje 
ona, jaki wynik uzyskał z testu, na które pytania udzielił błędnych odpowiedzi 
i jak brzmią prawidłowe (2006/2007),

● umożliwiono studentom sprawdzenie online, po uprzednim zalogowaniu 
się: czy i kiedy zaliczyli test, z jaką punktacją i jaki jest próg zaliczający 
(2006/2007),

● okres, w jakim należy zaliczyć szkolenie ograniczony został do końca semestru 
zimowego (2008/2009),

● rozbudowano panel administracyjny (2006/2007).
W 2007 roku przygotowano również angielską wersję tych zajęć, obowiązującą 

studentów I roku English Division.
Na szczególną uwagę zasługują zmiany wprowadzone w panelu do zarządzania 

szkoleniem. Obecnie daje on większe możliwości w zakresie przetwarzania 
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informacji o studentach, wydziałach, kierunkach i trybach studiów, a także pozwala 
administratorowi szkolenia na:

● tworzenie bazy pytań kontrolnych wraz z możliwością grupowania ich 
tematycznie,

● generowanie, na bazie zgromadzonych pytań, w zależności od grupy studentów 
oraz kierunku i trybu studiów, różnych testów o zaplanowanej wcześniej 
strukturze; przygotowując test każdorazowo określa się, stosownie do potrzeb: 
wysokość progu zaliczającego, język testu, łączną ilość pytań w teście, ilość 
pytań z poszczególnych grup tematycznych oraz definiuje się grupę studentów 
zobligowaną do odbycia tak skonfigurowanej pracy kontrolnej; istnieje również 
możliwość dołączenia do testu wcześniej przygotowanej dowolnej anonimowej 
ankiety; każdy test może być uzupełniony o redagowane przez bibliotekarzy 
użyteczne dla studentów informacje dodatkowe, pojawiające się w momencie 
wyświetlenia testu na ekranie monitora; test może być także w każdym 
momencie zablokowany, tj. niedostępny dla studentów, przy zachowaniu 
dostępności treści całego szkolenia,

● śledzenie statystyk ilości prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi 
udzielonych na każde z pytań testu, co pozwala na modyfikację tych treści 
szkolenia, które – na co wskazuje duża liczba błędnych odpowiedzi – wymagają 
szerszego omówienia lub lepszej prezentacji,

● tworzenie różnego rodzaju anonimowych ankiet, zawierających dowolną 
ilość pytań o charakterze półotwartym oraz odpowiednie informacje dla 
ankietowanych i o ankietowanych,

● pozyskiwanie danych do elektronicznych protokołów zaliczeniowych,
● generowanie różnorodnych statystyk: dla różnych testów, grup studentów 

oraz przedziałów czasowych, z możliwością prezentacji wyników także 
w procentach.

Analiza efektywności realizowanych zajęć
Biblioteka monitoruje zainteresowanie studentów odbyciem szkolenia oraz 

efektywność szkoleń. Do tego celu wykorzystuje się odpowiednie funkcje panelu, 
które pozwalają na:

1. kontrolę liczby osób, które zaliczyły test w poszczególnych miesiącach oraz 
na koniec semestru,

2. obserwację ilości prób podejmowanych przez poszczególnych studentów 
w celu zaliczenia testu,

3. monitorowanie osiąganych wyników,
4. pozyskiwanie opinii studentów o szkoleniu wyrażanych w odpowiedziach na 

pytania ankiety dołączonej do testu.
Biblioteka dysponuje danymi statystycznymi z czterech ostatnich lat prowadzenia 

szkoleń online (patrz załączniki nr 1 i 2), tj. od roku akademickiego 2005/2006 do 
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2008/2009 i te dane zostaną poddane analizie. Łącznie w tym okresie szkolenie 
odbyło 4.576 osób.

A. Studenci polscy
Aby zaliczyć szkolenie studenci muszą podać swoje imię, nazwisko i numer 

albumu. W informacjach przekazywanych studentom Biblioteka zobowiązywała 
ich do odbycia szkolenia we wrześniu (rok akademicki 2005/2006 i 2006/2007) 
i październiku (rok akademicki 2007/2008 i 2008/2009). Zaliczanie testu w czasie 
obrazuje wykres 1.

W pierwszych dwóch latach wydawano w Uczelni tradycyjne legitymacje 
studenckie, które można było odbierać z dziekanatów już od początku września. 
Ci, którzy tak uczynili, mieli możliwość odbycia szkolenia i zaliczenia testu przed 
rozpoczęciem roku akademickiego – tak postąpiło prawie 50% studentów.

Wykres 1. Zaliczanie testu w czasie (studenci polscy)

Z chwilą wprowadzenia elektronicznych legitymacji studenckich, odbieranych 
w momencie immatrykulacji, tj. pod koniec września i na początku października, 
studenci mieli mniej czasu na zaliczenie szkolenia jeszcze we wrześniu – tak uczyniło 
mniej niż 15% z nich. 

Istotny jest fakt, iż znakomita większość studentów zaliczyła test w dwóch 
pierwszych miesiącach roku akademickiego. Dodatkowo, w ostatnich dwóch latach, 
do końca października szkolenie pomyślnie zakończyło ponad 90% zobligowanych 
studentów.

W roku akademickim 2005/2006 oraz 2006/2007, aby zaliczyć test składający 
się z 20 pytań, należało udzielić minimum 11 prawidłowych odpowiedzi (51%), 
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w dwóch następnych latach - 15 (75%). Procentowy udział osób, które zaliczyły test 
w pierwszej próbie prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Procentowy udział osób, które zaliczyły test w pierwszej próbie (studenci 
polscy)

Przy progu zaliczającym ustalonym na 51%, bez problemu test zaliczyło 93% 
studentów. Podwyższenie progu zaliczającego spowodowało obniżenie liczby osób, 
które zaliczyły test w pierwszej próbie. Nadal jednak ponad 80% studentów za 
pierwszym razem zaliczyło test. Znaleźli się jednak i tacy nieliczni, którzy wielokrotnie 
generowali testy, udzielając odpowiedzi na zawarte w nich pytania zapewne „na chybił 
trafił”. W ostatnich latach, co niepokojące, zaobserwowaliśmy zarówno wzrost liczby 
takich studentów, jak i liczby podejmowanych przez nich prób (obecny rekord to 50!)  
w celu zaliczenia zajęć.

Analizując wyniki testu, należy stwierdzić, że w badanym okresie procent osób, 
które uzyskały maksymalną liczbę punktów jest podobny i oscyluje w granicach 10%. 
Przeciętnie studenci uzyskiwali – przy wymaganym progu 51% - 82-83%, natomiast 
przy progu 75% - 87-88% (wykres 3). Zapewne wyższy próg zaliczający mobilizuje 
studentów do głębszego zapoznania się z treścią szkolenia, co skutkuje uzyskiwaniem 
lepszych wyników z testu.
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Wykres 3. Średnia uzyskana z testu (studenci polscy)

Analizując odpowiedzi na pytania dołączonej do testu ankiety, którą musiał 
wypełnić każdy student (wykresy 4,5,6), należy podkreślić, że:

● akceptacja studentów I roku dla elektronicznej formy zajęć prowadzonych przez 
Bibliotekę   online wzrosła od poziomu 78% w roku wdrożeniowym (2005) do 
poziomu 87% w roku akademickim 2006/2007 i utrzymuje się na tym samym 
poziomie; jednocześnie procent osób negatywnie oceniających zajęcia przez 
Internet w tym samym okresie zmalał z 14% do 3%,

● studenci uznali, że zaproponowane w szkoleniu sposoby nawigacji i poruszania 
się pomiędzy poszczególnymi ekranami jest łatwe i logiczne – w roku 
akademickim 2005/2006 – takich osób było 78%, w pozostałych okresach – 
82-83%,

● treść zawarta w szkoleniu została przedstawiona w sposób zrozumiały i jasny 
– tak stwierdziło 75% studentów w roku 2005/2006, a w pozostałych okresach 
– od 84% do 86%.
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Wykres 4. Odpowiedzi na pytanie: Czy szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej 
jest dogodną formą zapoznania się z funkcjonowaniem Biblioteki? (studenci polscy)

Wykres 5. Odpowiedzi na pytanie: Czy poruszanie się po szkoleniu było łatwe i 
logiczne?  (studenci polscy) 
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Wykres 6. Odpowiedzi na pytanie: Czy treść szkolenia została przedstawiona w sposób 
zrozumiały? (studenci polscy)

Osoby, które odpowiedziały „nie” przynajmniej na jedno z pytań ankiety 
w uzasadnieniu swojej opinii pisały, że:

● lepszą formą nauki jest szkolenie prowadzone „na żywo” przez bibliotekarza, 
dające możliwość bezpośredniego kontaktu, zadawania pytań, uczestniczenia 
w zajęciach praktycznych („komputer wszystkiego nie wytłumaczy”),

● mają trudności z dostępem do Internetu i z obsługą komputera,
● szkolenie jest zbyt obszerne (jedni uważali, że zawiera za dużo informacji, 

inni oczekiwali więcej szczegółów), za długie, zabiera za dużo cennego czasu, 
zbyt pracochłonne; jeden ze studentów żałował, że w szkoleniu jest za mało 
odnośników pokazujących „pismem obrazkowym” opisywane zagadnienia, 
a inny napisał, że „nikt tego nie czyta”,

● treść szkolenia jest niejasna, mało przejrzysta, skomplikowana i zawiera za 
dużo odnośników, a zbyt mało przykładów i praktycznych ćwiczeń.

Pełni inspiracji studenci wskazywali na konieczność stworzenia indeksu wszystkich 
haseł w formie praktycznej wyszukiwarki oraz zmianę technologii z Flash’a na taką, 
która pozwoliłaby na korzystanie z funkcji Ctrl+F, co umożliwiłoby łatwe znalezienie 
poszukiwanej informacji i dzięki temu jeszcze szybsze zaliczenie testu.

Należy podkreślić, że powyższe trudności wskazywało tylko 2-3% studentów 
odbywających w ostatnich trzech latach zajęcia obowiązkowe. Corocznie wypowiedzi 
studentów są analizowane i służą do udoskonalania szkolenia. Dodatkowo trzeba 
wyjaśnić, że w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pojawiających się podczas 
kursu, studenci mogą zawsze skorzystać z polecanych im w szkoleniu form kontaktu 
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z bibliotekarzem za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatora GG. 
Taka możliwość istniała od momentu wdrożenia zajęć online, ale, jak dotąd, nikt 
z niej nie skorzystał.

Warto tu także przytoczyć niektóre barwne, naszym zdaniem, wypowiedzi 
ankietowanych studentów o szkoleniu:

● „dla kogoś, kto nie był w bibliotece jest to nie do pojęcia”,
● „nie wiadomo gdzie są odpowiedzi”,
● „trochę zamotane, ale można przeżyć”,
●  „jest zakręcone”,
● „jest zawiłe i pełne pułapek”,
a ukoronowaniem niech będą „lekko filozoficzne” odpowiedzi pewnego młodzieńca 

udzielone na trzy kolejne pytania ankiety:
● Pytanie 1. – odpowiedź: nie, ponieważ: „jestem leniwy”,
● Pytanie 2. – odpowiedź: nie, ponieważ: „nie jestem trzeźwy”,
● Pytanie 3. – odpowiedź: nie, ponieważ: „dochodzę do sedna materii bytu”.

B. Studenci english Division
Ze względu na rok wdrożenia szkolenia online (rok akademicki 2007/2008) 

posiadane dane dotyczą tylko okresu dwóch lat (patrz załącznik nr 2).

Wykres 7. Zaliczanie testu w czasie (studenci English Division)

Studenci English Division wykazali mniejsze zainteresowanie niż studenci 
polscy wczesnym zaliczeniem szkolenia bibliotecznego (wykres 7). W ostatnim roku 
akademickim tylko nieliczni odbyli je do końca października, dopiero zbliżający się 
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koniec semestru zmobilizował tą grupę studentów do wypełnienia testu kontrolnego 
-  w styczniu 2009 r. 67% uzyskało zaliczenie przedmiotu.

Wykres 8. Procentowy udział osób, które zaliczyły test w pierwszej próbie  (studenci 
English Division)

Przedstawione na powyższym wykresie nr 8 dane wskazują, że bardzo wysoki 
odsetek studentów odbył szkolenie i zaliczył test już za pierwszym razem – 93% 
(2007/2008) i 94% (2008/2009). Niewielu z nich musiało podjąć dwie próby lub 
więcej (maksymalnie 6 w obu okresach). Średnio z testu studenci uzyskiwali ponad 
80% (wykres 9), a bezbłędnie na pytania kontrolne w 2007/2008 odpowiedziało 7%, 
a w 2008/2009 – tylko 4% rozpoczynających studia na I roku English Division.

Wykres 9. Średnia uzyskana z testu (studenci English Division)
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Podobne wyniki uzyskali studenci polskojęzyczni w roku akademickim 2005/2006 
i 2006/2007, kiedy to próg zaliczający test wynosił 51%.

Na wszystkie trzy pytania ankiety uzyskano podobne odpowiedzi (wykresy 
10,11,12), pozytywne kształtowały się na poziomie od 53 do 56%, odsetek odpowiedzi 
negatywnych jest niewielki (1-3%), zastanawia jedynie bardzo wysoka (od 43 do 
46%) liczba studentów, którzy wybrali odpowiedź „nie mam zdania”.

Wykres 10. Odpowiedzi na pytanie: Czy szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej 
jest dogodną formą zapoznania się z funkcjonowaniem Biblioteki? (studenci English 

Division)

Wykres 11. Odpowiedzi na pytanie: Czy poruszanie się po szkoleniu było łatwe 
i logiczne?  (studenci English Division) 
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Wykres 12. Odpowiedzi na pytanie: Czy treść szkolenia została przedstawiona w sposób 
zrozumiały? (studenci English Division)

Co w przyszłości?
W bliższej i dalszej przyszłości planujemy doskonalenie szkolenia online 

poprzez:
● wprowadzenie ograniczenia ilości podejmowanych przez studenta prób 

zaliczenia testu do 3 (począwszy od roku akademickiego 2009/2010),
● podział szkolenia na moduły i wprowadzenie cząstkowych testów kontrolnych 

po każdym z nich, przy zastosowaniu zasady, iż warunkiem przejścia do 
kolejnego modułu jest zaliczenie poprzedniego,

● przygotowanie szczegółowych ankiet pozwalających na uzyskanie bardziej 
miarodajnych opinii studentów o szkoleniu.

Jednocześnie prowadzimy i będziemy prowadzić nadal prace modyfikujące panel 
administracyjny szkolenia w kierunku jeszcze lepszego dostosowania go do naszych 
potrzeb. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego archiwizowania 
wypełnionych przez studentów testów tak, aby zawsze możliwy był do nich dostęp.

Podsumowanie
Analiza zebranych danych oraz nasze doświadczenie zdobyte na przestrzeni 

czterech lat realizacji szkolenia bibliotecznego metodą e-learningu wskazują 
jednoznacznie, że studenci bez problemów przyswajają prezentowane treści oraz 
akceptują taką formę zajęć, uważając ją za dogodną, a bibliotekarze z satysfakcją 
angażują się w aktualizację treści zajęć i modernizację kursu. 

Biblioteka Główna GUMed oprócz Szkolenia bibliotecznego online dla 
studentów I roku, realizuje także metodą e-learningu obowiązkowe kursy z zakresu 
naukowej informacji medycznej, na poziomie studiów licencjackich, magisterskich 
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i doktoranckich. Do zarządzania i prezentacji treści zajęć wykorzystywane jest 
wolne oprogramowanie CMS, natomiast do administrowania danymi studentów 
i przygotowywania i przeprowadzania testów stosowany jest własny panel 
administracyjny, ten sam, który wykorzystujemy przy realizacji szkolenia 
bibliotecznego.

Jak wskazuje nasze doświadczenie, e-learning – przy wszystkich swoich zaletach 
– wymaga:

● aktualizacji stosowanej technologii, bowiem stale pojawiają się nowe programy 
oferujące więcej użytecznych i wszechstronnych rozwiązań,

● ustawicznej kontroli i modyfikacji treści umieszczonych w szkoleniu, bowiem 
Biblioteka zmienia się nieustannie,

● stałego doskonalenia się bibliotekarzy odpowiadających merytorycznie za 
szkolenie, w zakresie syntetycznego i jasnego prezentowania informacji,

● poszukiwania bardziej efektywnych sposobów kontroli wiedzy i umiejętności 
nabytych przez studentów w czasie odbywania szkolenia.

Jako bibliotekarze cieszymy się, że udało się w naszej Bibliotece stworzyć 
i wprowadzić w życie szkolenie w formie e-learningu. A co ważne, nasze rozwiązanie 
satysfakcjonuje nie tylko nas i naszych studentów, ale też inni bibliotekarze uważają 
je za dobre i warte zastosowania do edukacji studentów w swoich macierzystych 
bibliotekach. I właśnie współpraca z bibliotekami innych uczelni jest dla nas owocną 
inspiracją do dalszego rozwijania i doskonalenia naszego pomysłu.
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załącznik nr 1. Tabele danych – studenci polscy
Tabela 1. Zaliczanie testu w czasie

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
liczba 
osób % liczba 

osób % liczba 
osób % liczba 

osób %

wrzesień 456 49 545 46 128 11 163 15

październik 263 28 352 30 902 80 825 77
razem 
wrzesień-
październik

719 77 897 76 1030 91 988 92

łącznie 938 100 1180 100 1130 100 1077 100

Tabela 2. Statystyki testu zaliczonego przez studentów polskich

2005/2006
(próg 51%)

2006/2007
(próg 51%)

2007/2008
(próg 75%)

2008/2009
(próg 75%)

liczba % liczba % liczba % liczba %
test zaliczyło 
(osoby) 938 100 1139 100 1130 100 1077 100

test w pierwszej 
próbie zaliczyło 
(osoby)

868 93 1061 93 966 85 903 84

maksymalna liczba 
prób podjętych 
przez studenta

8 - 15 - 22 - 50 -

średnio z testu 
uzyskano - 83 - 82 - 88 - 87

100% z testu 
uzyskało (osoby) 96 10 95 8 145 13 121 11

z minimalnym 
wynikiem test  
zaliczyło (osoby)

33 4 48 4 130 12 175 16

Tabela 3. Statystyki odpowiedzi studentów polskich na pytania ankiety

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

liczba % liczba % liczba % liczba %
ilość zebranych 
ankiet 938 100 1139 100 1130 100 1077 100

Pytanie 1. Czy szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej jest dogodną formą zapoznania się z 
funkcjonowaniem Biblioteki?

tak 731 78 989 87 968 86 924 86

nie 136 14 39 3 26 2 29 3
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nie mam zdania 71 8 111 10 136 12 124 11

Pytanie 2. Czy poruszanie się po szkoleniu było łatwe i logiczne?

tak 731 78 941 83 929 82 894 83

nie 104 11 26 2 31 3 25 2

nie mam zdania 103 11 172 15 170 15 158 15

Pytanie 3. Czy treść szkolenia została przedstawiona w sposób zrozumiały?

tak 723 77 960 84 973 86 920 85

nie 95 10 28 2 25 2 18 2

nie mam zdania 120 13 151 13 132 12 139 13

załącznik nr 2. Tabele danych - studenci english Division
Tabela 4. Zaliczanie testu w czasie

2007/2008 2008/2009

liczba osób % liczba osób %

wrzesień 0 0 3 3

październik 87 63 7 6
razem 
wrzesień – 
październik

87 63 10 9

łącznie 137 100 114 100

Tabela 5. Statystyki testu zaliczonego przez studentów English Division

2007/2008
(próg 51%)

2008/2009
(próg 51%)

liczba % liczba %

test zaliczyło (osoby) 137 100 114 100

test w pierwszej próbie zaliczyło 
(osoby) 128 93 107 94

maksymalna liczba prób podjętych 
przez studenta 6 - 3 -

średnio z testu uzyskano - 81 - 82

100% z testu uzyskało (osoby) 9 7 5 4

z minimalnym wynikiem test  
zaliczyło (osoby) 7 5 5 4
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Tabela 6. Statystyki odpowiedzi studentów English Division na pytania ankiety

2007/2008 2008/2009

liczba % liczba %

ilość zebranych ankiet 137 100 114 100
Pytanie 1. Czy szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej jest dogodną formą zapoznania się z 

funkcjonowaniem Biblioteki? 
tak 75 55 64 56

nie 4 3 2 2

nie mam zdania 58 42 48 42

Pytanie 2. Czy poruszanie się po szkoleniu było łatwe i logiczne? 

tak 77 56 61 53

nie 3 2 1 1

nie mam zdania 57 42 52 46

Pytanie 3. Czy treść szkolenia została przedstawiona w sposób zrozumiały? 

tak 75 55 60 53

nie 3 2 1 1

nie mam zdania 59 43 53 46
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Mgr Aniela Piotrowicz
Poznań - UM

NaUKOWa INFORMaCja MEDYCZNa 
DlA DOKTORANTóW I leKARzY

Dydaktyka biblioteczna jest w ostatnich latach obecna na licznych konferencjach 
bibliotek medycznych w kraju i za granicą. Świadczy to o powszechnym zrozumieniu 
rangi problemu przez bibliotekarzy medycznych, odpowiedzialnych za organizację 
warsztatu pracy dydaktyczno-naukowej swoich środowisk. Nawet optymalne 
zabezpieczenie materiałów dydaktycznych i źródeł informacji, stworzenie dobrych 
warunków do nauki i udostępnienie technologii komputerowych nie gwarantuje 
optymalnego ich wykorzystania bez stałej edukacji użytkowników, prowadzonej przez 
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biblioteki w różnych formach, na wielu poziomach, dla różnych grup użytkowników, 
przez odpowiednio przygotowanych do tych zadań specjalistów. 

W efekcie wspólnych działań bibliotek medycznych udało się objąć 1,5-godzinnymi 
szkoleniami wstępnymi wszystkich studentów rozpoczynających studia w uczelniach 
medycznych. Nieco trudniej przebiega wprowadzanie jednolitego programowo 
systemu szkoleń z podstaw informacji naukowej dla studentów starszych lat 
studiów. W większości uczelni udaje się zorganizować takie szkolenia na wydziałach 
farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, choć wymiar tych zajęć jest bardzo zróżnicowany. 
Najtrudniejsza sytuacja istnieje w dalszym ciągu na wydziałach lekarskich, na 
których programowe szkolenia z podstaw informacji naukowej prowadzone są 
w nielicznych ośrodkach akademickich (1), częściej natomiast organizowane są szkolenia 
z informacji naukowej dla różnych grup zainteresowanych studentów, np. dla członków 
kół i towarzystw naukowych.

W ostatnim okresie coraz korzystniej rozwija się dydaktyka biblioteczna na 
poziomie podyplomowym. Niemal wszystkie uczelnie wprowadziły zagadnienia 
naukowej informacji medycznej do programów studiów doktoranckich, choć liczba 
godzin przeznaczonych na takie szkolenia nie jest jeszcze ujednolicona i wynosi od 
3 do 10 godzin.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu już w 1998 roku 
przedstawiła pierwsze propozycje stworzenia 3-stopniowego programu szkoleń 
dla użytkowników bibliotek medycznych, w tym zróżnicowany zakres zagadnień 
z naukowej informacji medycznej do wykorzystania w dydaktyce podyplomowej 
dla lekarzy praktyków i dla pracowników naukowo-dydaktycznych (2). 
W przedstawionym modelu szkolenia podyplomowe miały mieć charakter doskonalący, 
ponieważ zakładano, że uda się wprowadzić w uczelniach medycznych obligatoryjne 
szkolenia z podstaw informacji naukowej dla studentów wszystkich wydziałów. Dla 
lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej obejmował zapoznanie się 
z nowymi źródłami informacji medycznej, dostępem do elektronicznych systemów 
informacyjnych i aktualną ofertą biblioteki w zakresie usług informacyjnych. 
Program szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych obejmował dodatkowo 
zagadnienia związane z krytyczną analizą publikacji naukowych, oceną dorobku 
naukowego i elementami metodologii pracy naukowej.

Założenia programowe w zakresie dydaktyki podyplomowej zostały wykorzystane 
w przygotowaniu cyklu kursów podyplomowych z zakresu informacji naukowej 
w latach 2000-2004, które zorganizowane zostały przy współpracy z Komisją 
Kształcenia Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Oddziałem Kształcenia Podyplomowego 
naszej Uczelni. Opracowane zostały dwa warianty programowe szkoleń: jednodniowy 
8-godzinny kurs dla lekarzy praktyków oraz dwudniowy 12-godzinny kurs dla osób 
prowadzących działalność naukową i dydaktyczną.
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Kurs jednodniowy obejmował zagadnienia związane z nowymi źródłami informacji 
naukowej, doskonaleniem metodyki korzystania z elektronicznych katalogów 
bibliotecznych i podstawowych baz bibliograficznych, dostępem do pełnych testów 
dokumentów w Internecie oraz korzystaniem z usług oferowanych przez biblioteki 
medyczne. W programie drugiego kursu zaplanowano szkolenie w zakresie metodyki 
korzystania z bardziej specjalistycznych źródeł informacji, jak np. Science Citation 
Index, oraz zagadnienia związane z bibliometrią i edytorstwem naukowym.

Kursy odbywały się w grupach kilkuosobowych (maksymalnie 12 osób). Każdy 
uczestnik kursu miał do dyspozycji stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu 
oraz mógł liczyć na pomoc informatyka oraz w razie potrzeby indywidualny instruktaż. 
Zapewniło to efektywność szkoleń, które zaowocowały pełniejszym wykorzystaniem 
internetowych usług i zasobów bibliotek, wydawców czy serwisów informacyjnych 
(3).

Inną formą dydaktyki podyplomowej są wykłady połączone z prezentacją oferty 
bibliotek medycznych w Internecie prowadzone w ramach kursów podstawowych 
dla lekarzy rozpoczynających specjalizacje. W latach 2001-2008 uczestniczyło 
w nich ponad 500 lekarzy.

Od 2007 roku odbywa się 3-godzinne szkolenie z zakresu informacji naukowej 
dla słuchaczy Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań 
Naukowych. Wykład połączony z prezentacją internetowych zasobów Biblioteki oraz 
zapoznaniem słuchaczy z ofertą w zakresie usług bibliotecznych prowadzony jest w 
sali seminaryjnej Biblioteki Głównej. Ułatwia to zainteresowanym po zakończeniu 
szkolenia doraźne wykorzystanie nabytej wiedzy w dostępie do potrzebnych informacji 
i materiałów bibliotecznych.

Od 2008 roku zagadnienia informacji naukowej zostały w naszej Uczelni 
wprowadzone do programu studiów doktoranckich. Na dydaktykę biblioteczną 
przeznaczono 10 godzin zajęć na I roku studiów. Podczas pięciu 2-godzinnych spotkań 
realizowany jest następujący program zajęć:

● Prezentacja witryny Biblioteki
● Katalogi biblioteczne: 

1. Katalog Biblioteki Głównej UM w Poznaniu w systemie Horizon
2. Katalog wspólny bibliotek poznańskich 
3. KaRO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich 

● Usługi wypożyczalni zamiejscowej:
1. Realizacja zamówień na materiały niedostępne w Poznaniu
2. Elektroniczne systemy dostarczania dokumentów: doc@med., SUBITO

● Dostęp do elektronicznych zasobów Biblioteki:
1. Źródła autoryzowane i nie wymagające autoryzacji
2. Dostęp z sieci uczelnianej i z komputerów domowych

● Polskie bazy bibliograficzne
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1. Bibliografie publikacji pracowników UM w Poznaniu i innych uczelni 
medycznych

2. Polska Bibliografia Lekarska
3. Bazy rozpraw doktorskich i habilitacyjne UM w Poznaniu oraz innych 

uczelni medycznych 
4. Nauka Polska – baza rozpraw doktorskich OPI

● Zagraniczne bazy bibliograficzne
1. Tezaurus MeSH
2. Bazy Medline (PubMed), EMBASE

● Specjalistyczne bazy komputerowe
1. Science Citation Index – baza bibliograficzna z cytowaniami i elementami 

statystycznymi
2. Pełnotekstowe bazy czasopism
3. Cochrane Library (DynaMed)

● Podstawy Evidence Based Medicine (Polski Instytut EBM)
● Elementy edytorstwa naukowego i metodologii pracy naukowej
Opis bibliograficzny
1. Streszczenie strukturalne
2. Skróty czasopism
3. Typy publikacji w czasopismach
4. Instrukcje dla autorów
5. Ranking czasopism, wskaźniki bibliometryczne, ocena dorobku naukowego
Każdy uczestnik zajęć ma do dyspozycji komputer wpięty do sieci uczelnianej, 

na którym może odtwarzać treści prezentowane przez wykładowcę na ekranie 
oraz wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Umożliwia to aktywne uczestnictwo 
w szkoleniu, a prowadzący zajęcia ma możliwość bieżącej oceny postępów w zakresie 
przyswajanej przez doktorantów wiedzy. 

Bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą szkolenie umożliwia ponadto wyjaśnianie 
wszelkich wątpliwości i uzyskanie dodatkowych informacji szczegółowych. 

Warto dodać, że nabyta podczas szkoleń wiedza i umiejętności zgodne są ze 
standardami edukacyjnymi zaproponowanymi przez Bibliotekę Główną Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego podczas XXV Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych w Lublinie (4).

Bardzo podobny program na studiach doktoranckich realizowany jest przez 
Bibliotekę Główną Pomorskiej Akademii Medycznej (www.ams.edu.pl/druk.
php?cid=471) i Bibliotekę Medyczną w Bydgoszczy (http://biblio.cm.umk.pl?index.
php?id=82), a bardziej obszerny program prezentuje Biblioteka CM UJ w Krakowie 
(http://www.cm-uj.krakow.pl/doktoranckie/wl/Program_dla_doktorantow_WL_
WF_WOZ_2009.pdf). Ponadto szkolenia dla doktorantów organizują biblioteki 
uniwersytetów medycznych Warszawskiego, Gdańskiego i Lubelskiego, przy 
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czym w Warszawie są to kilkugodzinne zajęcia w formie tradycyjnej, a w Gdańsku 
i Lublinie – szkolenia on-line. Ponadto do wprowadzenia 10-godzinnych szkoleń na 
Studium Doktoranckim przygotowuje się Biblioteka Główna Akademii Medycznej 
we Wrocławiu (informacja osobista).

W świetle przedstawionych wyżej informacji uzasadnione wydaje się stwierdzenie, 
że od czasu analizy przeprowadzonej w 2006 roku biblioteki medyczne dokonały 
znacznego postępu w organizacji dydaktyki podyplomowej. W tej sytuacji warto 
podjąć próbę wdrożenia wspólnego programu szkoleń podyplomowych, np. kursu 
on-line dla doktorantów, który mógłby być uzupełniony ćwiczeniami prowadzonymi 
metodą tradycyjną.
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eFeKTYWNOść SzKOleŃ PROWADzONYCh 
W FORMIe TRADYCYjNej I ON-lINe

Dydaktyka biblioteczna jest integralną częścią działalności bibliotek akademickich. 
Rozszerzająca się ilościowo, a przede wszystkim jakościowo oferta źródeł informacji 
naukowej, sukcesywnie uzupełniana o różne narzędzia informatyczne oraz zalew 
informacji dostępnych w otwartym Internecie, mogą być przyczyną dezorientacji 
czytelników, stanowiąc barierę w dotarciu do właściwej, odpowiedniej merytorycznie 
wiedzy. Potrzeba nauczania kompetencji informacyjnych wydaje się więc rzeczą 
oczywistą, zwłaszcza, że w charakterystykę środowiska zawodowego, na rzecz którego 
pracują biblioteki medyczne, wpisana jest konieczność ustawicznego dokształcania. 
Pierwszym etapem jest szkolenie studentów, dostarczenie umiejętności ułatwiających 
dostęp do podręczników, poszerzanie wiedzy czy przygotowanie prac związanych 
z kolejnymi etapami kształcenia.

Zakres dydaktyki realizowanej w uczelniach medycznych dla poszczególnych 
grup studenckich został omówiony w referacie „Analiza ankiety nt. kształcenia 
użytkowników polskich bibliotek medycznych”12, przygotowanym na 25. Konferencję 
Problemową Bibliotek Medycznych. Niniejsza praca jest przyczynkiem do 
problematyki efektywności szkoleń tradycyjnych i elektronicznych w bibliotekach 
medycznych.

I. Pojęcie „efektywności kształcenia”
W literaturze przedmiotu najczęściej można spotkać omówienia odnoszące 

się do  działalności firm i organizacji, przede wszystkim w kontekście szkoleń 
pracowniczych, gdzie znaczącą rolę odgrywa aspekt ekonomiczny2, 7. Tak rozumiana 
efektywność to relacja między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów 
uzyskanych dzięki tym nakładom11; zaś szkolenie to zastosowanie systematycznych 
i zaplanowanych działań w celu wywołania procesu uczenia się, w którym zdobywana 
jest nowa wiedza, umiejętności i zdolności1.

Wraz z wprowadzeniem do dydaktyki metody e-learningu, pojawiły się publikacje 
poruszające problematykę pomiaru efektywności kształcenia online4,9. M. Ryl-
Zaleska9 przytacza dwa sposoby interpretacji pojęcia „efektywność kształcenia”, 
które w szerszym ujęciu rozumiane jest jako stopień realizacji założonych celów 
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dydaktycznych, zaś w węższym jako poprawa wyników działania uzyskana na skutek 
przeprowadzonego szkolenia.

II. Podstawowe modele efektywności kształcenia
Według Donalda L. Kirkpatrick’a7 ocena efektywności szkoleń odbywa się na 

czterech poziomach:
1. Reakcja – odpowiedź uczestników na  program, w którym uczestniczą. 

Pozytywne nastawienie do szkolenia przekłada się na większą motywację do 
nauki, zaś stosunek negatywny pogarsza proces przyswajania wiedzy. Opinie 
uczestników szkolenia powinny mieć wpływ na kształtowanie i udoskonalanie 
programów. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem pomiaru zadowolenia 
uczestników szkolenia jest ankieta (formularz oceny). 

2. Uczenie się - ocena zmian, jakie nastąpiły w wyniku przeprowadzenia 
szkolenia. Wiąże się z uzyskaniem odpowiedzi na pytania: Jaka wiedza 
została przyswojona? Jakie umiejętności zostały nabyte lub usprawnione? 
Które postawy uległy zmianie? Badania mogą być przeprowadzone w grupie 
kontrolnej, jeśli jest to celowe, a do oceny mogą posłużyć testy (wiedzy, 
wykonania) przeprowadzone przed i po odbyciu szkolenia. W przypadku, gdy 
przedmiotem szkolenia jest wiedza uczestnikom nie znana, nie ma potrzeby 
przeprowadzania testu wstępnego. Należy także pamiętać, że uzyskanie lub 
brak oczekiwanych zmian świadczy także o efektywności trenera.

3. Zachowanie - określenie, czy pozyskana wiedza/umiejętności (poziom 2) 
znalazły zastosowanie w praktyce. Wymaga dostosowania momentu badania 
do konkretnych okoliczności i sytuacji oraz często badania dwuetapowego – 
przed i po szkoleniu (ankieta, wywiad, obserwacja). Proces oceny powinien być 
powtarzany w odpowiednich odstępach czasu, aby uzyskać wiedzę nt trwałości 
zmian. Badanie może dotyczyć grupy kontrolnej.

4. Wyniki – najtrudniejszy etap oceny, polega na ustaleniu, czy osiągnięte zostały 
zakładane cele szkolenia oraz czy koszty poniesione na realizację szkolenia nie 
przewyższają wydatków. Często zdarza się, że trzeba polegać na przesłankach, 
gdyż w odniesieniu to tego oraz poprzedniego poziomu, dowody  mogą okazać 
się niemożliwe do uzyskania.

Według Petera Bramley’a2 ocena efektywności szkoleń powinna stanowić integralną 
część procesu kształcenia, ponieważ tylko wtedy można poznać jakość prowadzonych 
szkoleń, ocenić efektywność stosowanych metod, sprawdzić, czy zostały osiągnięte 
cele i zaspokojone potrzeby. Należy wyróżnić cztery główne cele oceny wynikające 
z faktu, że odbywają się one w określonym otoczeniu organizacyjnym, a do celów 
należy:

– Informacja zwrotna – ważna zarówno dla uczestników (uzupełnienie procesu 
uczenia się) jak i prowadzącego (weryfikacja efektywności zastosowanych 
metod i stopnia osiągnięcia określonych celów kształcenia).
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– Kontrola  – ocena przydatności szkoleń, ich kosztów, stopnia powiązania 
z celami.

– Badania – wzbogacenie wiedzy na temat zasad i metod prowadzenia szkoleń, 
sposobów przyswajania informacji, itp. Dotyczą przede wszystkim kwestii 
wewnętrznej i zewnętrznej trafności oceny.

– Ingerencja w proces szkoleniowy – przeprowadzenie pomiarów przed 
i po szkoleniu, przygotowanie uczestników do tematyki kursu przed jego 
rozpoczęciem i inne. 

Zgodnie z koncepcją Barmleya, zmiany które są wynikiem kształcenia mają 
charakter trójstopniowy i obejmują:

● opanowanie nowych treści,
● opanowanie nowych umiejętności,
● zmianę postaw.
III. Rodzaje szkoleń dla studentów prowadzonych w uczelniach medycznych
Przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy rozpoznanie dotyczyło przede 

wszystkim formy realizacji szkoleń i ewentualnych prób oceny ich efektywności. 
W tym celu dokonano analizy oferty dydaktycznej prezentowanej na stronach WWW 
bibliotek oraz odbyto rozmowy z dyrektorami bibliotek wszystkich polskich uczelni 
medycznych. Szkolenia odbywają się w formie tradycyjnej (wykłady, ćwiczenia), 
elektronicznej (e-learning) lub mieszanej (blended learning). Sposób realizacji 
przedstawia poniższa tabela:

Przysposobienie biblioteczne Informacja naukowa
Doktoranci

POL ENG POL ENG
Białystok tradycyjne brak brak brak tradycyjne
Bydgoszcz tradycyjne brak tradycyjne brak tradycyjne
Gdańsk online online online brak mieszane
Katowice tradycyjne* brak tradycyjne* brak tradycyjne
Kraków tradycyjne brak tradycyjne brak tradycyjne
Lublin brak brak online online online
Łódź online tradycyjne brak brak tradycyjne
Poznań tradycyjne tradycyjne tradycyjne tradycyjne tradycyjne
Szczecin online online tradycyjne tradycyjnie tradycyjne
Warszawa tradycyjne tradycyjne tradycyjne brak tradycyjne
Wrocław online online online online brak

*grupowo, na życzenie zainteresowanych 

Dydaktykę biblioteczną na różnych poziomach realizują wszystkie biblioteki 
medyczne. 6 ośrodków (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa) 
wybrało formę tradycyjnych spotkań ze studentami. Tylko w Lublinie i we Wrocławiu 
całość zorganizowanych szkoleń ma formę zdalnego nauczania.
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IV. Badania efektywności szkoleń prowadzonych w uczelniach medycznych
Szkolenia tradycyjne
Badania efektywności tradycyjnych szkoleń bibliotecznych były prowadzone 

w dwóch bibliotekach: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego5 i Akademii Medycznej 
we Wrocławiu10.

Biblioteka Główna GUMed – wówczas Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskała 
akceptację swoich władz dla  projektu badań własnych „Ocena i doskonalenie metodyki 
szkoleń bibliotecznych dla studentów i innych użytkowników informacji naukowej”, 
realizowanego w latach 2003-2005. Założeniem projektu było „wypracowanie jak 
najlepszego modelu szkolenia studentów i młodych pracowników nauki w zakresie 
przysposobienia bibliotecznego oraz korzystania z elektronicznych źródeł naukowej 
informacji medycznej”, a cel badań stanowiła analiza funkcjonowania szkoleń, poznanie 
wskaźnika ich efektywności oraz poziomu satysfakcji różnych grup użytkowników. 
Do jego realizacji wykorzystane zostały kwestionariusze drukowane (2003) oraz 
ankiety w formie elektronicznej (2004, 2005), wypełniane przez uczestników zajęć 
ze szkolenia bibliotecznego i szkoleń tematycznych obejmujących korzystanie z baz 
udostępnianych przez Bibliotekę w sieci uczelnianej Polska Bibliografia Lekarska, 
Medline/Ovid i EMBASE/Ovid). 

Uzyskane wyniki wskazują na zdecydowanie pozytywny (każdorazowo na 
poziomie ponad 80-90 % odpowiedzi TAK) odbiór szkoleń przez studentów I roku, 
w tym jakości, przydatności omawianych zagadnień,  postawy prowadzących oraz 
otrzymanych materiałów informacyjnych. Podobnie wysoko poziom, przystępność 
oraz długość kursu ocenili badani uczestnicy szkoleń z korzystania z baz danych, 
a zebrane dzięki pytaniom otwartym komentarze wskazują na zdecydowanie 
pozytywny odbiór szkoleń.

Biblioteka Główna GUMed opracowała obszerne sprawozdanie z przeprowadzonych 
badań, zawierające omówienie podjętych działań, jak również szczegółowe zestawienie 
pytań ankietowych i uzyskanych na nie odpowiedzi, a także wieloaspektową analizę 
grup uczestniczących w szkoleniach5.

W Bibliotece Głównej AM we Wrocławiu badania zostały przeprowadzone 
wśród studentów Wydziałów: Farmaceutycznego i Lekarskiego w roku akademickim 
2006/2007. Na zakończenie cyklu zajęć przeprowadzono ankietę, której celem było 
określenie przydatności zajęć z Informacji naukowej w procesie kształcenia i pisania 
pracy naukowej oraz celowości kontynuowania tych zajęć, a także ocena ich organizacji. 
Z 20 pytań, na które odpowiadali respondenci, część służyła określeniu poziomu 
zaawansowania uczestnika szkolenia jako użytkownika Biblioteki, w innej studenci 
ustosunkowywali się do przydatności poszczególnych grup tematycznych, oceniali 
swoje umiejętności przed i po szkoleniu oraz poziom tych zajęć, wypowiadali się na 
temat stosowanych kryteriów zaliczenia i wpływu zdobytej wiedzy informacyjnej. 
Ankietę kończyły pytania dotyczące spraw organizacyjnych, jak np. umiejscowienie 
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szkoleń w roku akademickim i toku studiów, czas ich trwania, potrzeba poprzedzania 
przysposobieniem bibliotecznym zajęć z informacji naukowej.

W wyniku przeprowadzonej ankiety uzyskano informację, że treści zawarte 
w programie były jasne i zrozumiałe, ale ich użyteczność została oceniona już różnie. 
Za najbardziej przydatne uznano praktyczne wyszukiwania tematyczne w bazach 
bibliograficznych i katalogach oraz grupę tematyczną obejmującą teorię informacji 
naukowej, budowę bazy bibliograficznej i strategie wyszukiwawcze. Za użyteczne 
w niewielkim stopniu uznano zasady pisania publikacji naukowych i sporządzania 
bibliografii załącznikowej, a za całkowicie nieprzydatne prawne i etyczne aspekty 
wykorzystywania informacji. Poziom zajęć i kryteria zaliczenia przedmiotu zostały 
uznane za odpowiednie. Poziom posiadanych umiejętności oceniany przed i po 
szkoleniu wykazał wzrost umiejętności w badanych zakresach. Wpływ zdobytej 
wiedzy na proces kształcenia i pisania pracy naukowej większość ankietowanych 
oceniła jako umiarkowany (55 %) i duży (45 %). Zdecydowana większość (75 %) 
stwierdziła, że zajęcia z informacji naukowej powinny być poprzedzone zajęciami 
z Przysposobienia bibliotecznego, odbywać się w semestrze zimowym, a nie letnim i że 
jeśli byłby to przedmiot fakultatywny to zarekomendowałaby go innym studentom.

Szkolenia online
Najwcześniej – w roku akademickim 2005/2006 - szkolenie elektroniczne 

z przysposobienia bibliotecznego udostępniła studentom I roku Biblioteka Główna 
GUMed. Biblioteka AM we Wrocławiu wprowadziła je rok później, w kolejnych 
latach zrobiły to Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi i Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Oferta kursów 
online jest sukcesywnie rozwijana i rozszerzana. Tabela przedstawia rodzaje szkoleń 
realizowanych w formie e-learningu.

Przysposobienie biblioteczne Informacja naukowa
Doktoranci

Program polski English Division Program polski English Division

Gdańsk Szkolenie 
biblioteczne Library training Naukowa informacja 

medyczna

Naukowa 
informacja 
medyczna

Lublin
Podstawy naukowej 
informacji 
medycznej

Sources 
of medical 
literature

Podstawy 
naukowej 
informacji 
medycznej

Łódź Przysposobienie 
biblioteczne

Szczecin Przysposobienie 
biblioteczne Library training

Wrocław Informacja 
biblioteczna

Library 
information 
systems Informacja naukowa Scientific 

information
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Wszystkie wymienione w tabeli szkolenia online, za wyjątkiem kursu dla 
doktorantów w UM w Lublinie, są realizowane przy wykorzystaniu panelu 
administracyjnego stworzonego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Znajomość 
zagadnień zawartych w części merytorycznej kursu jest weryfikowana testem 
sprawdzającym, zawierającym pytania zamknięte. Liczba, treść pytań oraz progi 
zaliczeniowe są ustalane lokalnie i okresowo modyfikowane przed uruchomieniem  
szkolenia. Studenci mogą wielokrotnie podejmować próby zaliczenia, do momentu 
uzyskania wymaganego poziomu poprawnych odpowiedzi. 

Panel administracyjny automatycznie generuje statystyki testu w zakresie: 
rozkładu uzyskanych wyników testu, zaliczania testu w czasie (w układzie dziennym 
i miesięcznym) oraz rozkładu liczby prób. 

Przykładowe rozkłady uzyskanych wyników testu: 
Gdańsk

 Lublin
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Dodatkową zaletą panelu jest możliwość dołączenia ankiety, którą wypełniają 
studenci. Ankieta może być dobrowolna lub obowiązkowa. Dotychczas ankieta została 
uruchomiona w Gdańsku i w Szczecinie. Pytania, na które odpowiadali ankietowani 
studenci w tych uczelniach były zbliżone. W obu Bibliotekach pytano, czy szkolenie 
biblioteczne on-line jest dogodną formą zapoznania się z biblioteką. Pozostałe 
2 pytania w Gdańsku odnosiły się do treści i realizacji szkolenia („Czy treść szkolenia 
została przedstawiona w sposób zrozumiały?” i „Czy poruszanie się po szkoleniu było 
łatwe i logiczne?”), natomiast w BG PAM pytano o relację pomiędzy treścią szkolenia 
a testem („Czy informacje zawarte w szkoleniu pozwoliły na udzielenie prawidłowych 
odpowiedzi w teście?”) oraz o sam test („Czy pytania testowe są zrozumiałe?”). 

Wyniki ankiet  uzyskane w Gdańska (Graf 1) i Szczecinie (Graf 2)
pl – studenci polscy
en - studenci anglojęzyczni

      
  Graf 1

   Graf 2
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W obu ośrodkach dała się zauważyć rozbieżność postaw studentów polskich 
i anglojęzycznych. U studentów polskich przeważała w pytaniach ankietowych 
odpowiedz pozytywna, gdy tymczasem studenci anglojęzyczni stwierdzali, że nie mają 
zdania na zadany temat. Stąd nasuwa się pytanie, jakie jest tak naprawdę podejście 
w tych dwóch grupach studentów do ankiety, testu, czy może samego szkolenia.

Szkolenie dla słuchaczy I roku studiów doktoranckich w Lublinie jest 
prowadzone przy wykorzystaniu platformy szkoleniowej moodle, dość powszechnie 
wykorzystywanej w zdalnym nauczaniu przez polskie uczelnie. Platforma rejestruje 
szczegółowo aktywność uczestników szkolenia – liczbę i czas logowań, odwiedzane 
części kursu oraz archiwizuje wszystkie wykonane zadania. Narzędzia administracyjne 
pozwalają na zróżnicowanie punktacji dla poszczególnych pytań oraz wprowadzenie 
zadań otwartych, a dopuszczalna liczba prób jest wstępnie definiowana przez 
prowadzących. Uzyskane wyniki można wszechstronnie analizować. Wykorzystywana 
przez Konsorcjum Lubelskich Uczelni wersja platformy była poszerzona o ankietę 
oceniającą szkolenie w skali 6-stopniowej. W trakcie 3 lat trwania kursu wypełnienie 
ankiety nie było obligatoryjne, a niewielka liczba przesłanych ankiet nie upoważnia 
do wyciągania wniosków. Niemniej wśród udzielonych odpowiedzi przeważa ocena 
najwyższa, tzn.: „Treści przestawione w szkoleniu były w całości zrozumiałe i oceniam 
je jako przydatne”.

V. Podsumowanie i wnioski
W związku z korporacyjną proweniencją zagadnień efektywności szkoleń, ocena 

efektywności kursów traktowana jest w literaturze przedmiotu jako integralna część 
prowadzonych szkoleń. Pomimo powszechności tego stwierdzenia, podkreślany jest 
również fakt, że często ocena efektywności nie jest realizowana konsekwentnie lub 
w ogóle nie ma miejsca3. Ustalenia dokonane na potrzeby niniejszej pracy wydają 
się potwierdzać powyższe uwagi. Przeprowadzone badania wykazały iż szkolenia 
elektroniczne w większym stopniu umożliwiają badanie efektywności kursu lub 
przynajmniej postaw uczestników poprzez dostępność analiz statystycznych uzyskanych 
wyników oraz możliwość przeprowadzenia ankiety w formie elektronicznej. Nadal 
jednak trudne, czy wręcz niemożliwe, jest porównywanie wyników ankiet w sytuacji, 
gdy składają się one z różnych pytań, a sama ankieta nie zawsze jest obowiązkowa. 
W tej sytuacji warte rozważenia wydaje się być ujednolicenie brzmienia pytań 
ankietowych i wprowadzenie ich jako obligatoryjnej części szkolenia, zaś pełną 
gwarancję porównywalności dałoby opracowanie jednolitych treści merytorycznych. 
Postulat ten był już formułowany podczas konferencji problemowych bibliotekarzy 
medycznych. Jego spełnienie byłoby kolejnym krokiem do realizacji założeń 
standaryzacji działań edukacyjnych bibliotek medycznych. 
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jęzYKI INFORMACYjNO-WYSzUKIWAWCze 
STOSOWaNE W KaTaLOgaCH  BIBLIOTEK MEDYCZNYCH

Dr Maria Jakubowska
Łódź - UM

Uczelnie medyczne w Polsce przeżywają wiele zmian organizacyjno-
strukturalnych. Już 7 z nich przekształciło się w uniwersytety medyczne (UM 
w Białymstoku, 2008; Gdański UM, 2005; UM w Lublinie, 2008; UM w Łodzi, 2002; 
UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2005; Warszawski UM, 2008; Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2005), dwie uczelnie działają jako Collegia 
Medica Uniwersytetów (Collegium Medicum w Bydgoszczy (2004) - Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (1993).

Wraz ze zmianami strukturalnymi zmienia się również profil kształcenia 
w kierunku nauczania holistycznej, bardziej zhumanizowanej opieki nad pacjentem. 
Przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi została np. 
utworzona Międzyuczelniana Katedra Nauk Humanistycznych. Katedra powstała 
na mocy umowy o współpracy pomiędzy Senatami Uniwersytetu Kardynała Stefana 
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Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (kwiecień 
2005). Współpraca obejmuje prowadzenie studiów licencjackich, magisterskich 
uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych z filozofii, 
socjologii, psychologii oraz nauk o rodzinie, a także badań naukowych w zakresie 
w/w dziedzin wiedzy. 

Zmiana profilu kształcenia pociąga za sobą zmianę użytkownika (odbiorcy) 
uczelnianych systemów informacyjnych.

Użytkownicy (odbiorcy) informacji oraz jej twórcy stanowią główny element 
systemów informacyjnych. Pozyskiwanie, organizowanie, selekcja i rzetelna ocena 
informacji to najważniejsze zadania powszechnej edukacji informacyjnej. 

Pomaga w tym indeksowanie zbiorów bibliotecznych. 
Pełną charakterystykę wyszukiwawczą dokumentu tworzą opis formalny 

dokumentu i charakterystyka treściowa dokumentu. Wyszukiwanie rzeczowe, w tym 
przedmiotowe, jest zaś uchem igielnym większości WebPAC-ów

Najważniejszym elementem systemu informacyjno-wyszukiwawczego jest język 
informacyjno-wyszukiwawczy. Od tego języka zależy zarówno wartość zbioru 
wyszukiwawczego, jak i możliwości wyszukiwawcze systemu.

Przeznaczeniem jiw jest takie funkcjonowanie w systemie, które gwarantuje 
optymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Dobry język informacyjno-wyszukiwawczy powinien być przydatny, stosowny do 
sytuacji danej biblioteki, czyli zawierać pojęcia, które wypracowała dana dyscyplina 
(dyscypliny) naukowa i ma wystarczająco szeroki zakres słownictwa o dostatecznej 
szczegółowości. 

Na efektywność wyszukiwania informacji wpływa: jakość danych (wielkość 
i aktualność bazy, stopień opracowania, spójność danych - wykorzystanie khw) 
oraz zastosowane oprogramowanie (interfejs, aparat wyszukiwawczy, sposób 
prezentacji wyników wyszukiwania, możliwość selekcji i sortowania wyszukanych 
informacji).

Wpływ na formy prezentacji języków informacyjno-wyszukiwawczych mają (choć 
nie zawsze) uwarunkowania techniczne systemu.

Istotnie zmieniło się miejsce jiw w katalogu online. 
W systemie tradycyjnym słownik języka informacyjno-wyszukiwawczego, 

najczęściej w formie drukowanej lub kartotekowej, istnieje – można rzec obrazowo 
– poza bazą danych, na przykład poza katalogiem, w którym jest wykorzystywany. 

Wiele słowników jiw, obecnie wykorzystywanych w zautomatyzowanych 
systemach informacyjno-wyszukiwawczych powiela strukturę i organizację 
słowników tradycyjnych, nie są więc w pełni dostosowane do funkcjonowania 
w systemach komputerowych.

Coraz częściej przeważa pogląd, że słownik (kartoteka) powinien być zintegrowany 
z bazą (katalogiem), a jego zawartość należałoby móc oglądać na każdym etapie 
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procesu wyszukiwawczego, modyfikując, w miarę uzyskiwania kolejnych informacji, 
wyjściową instrukcję wyszukiwawczą (poszerzając ją, zawężając lub modyfikując 
w inny sposób).

Jeśli konsultacja ze słownikiem wymaga wyjścia z jednej bazy, otwarcia nowej 
sesji w innej bazie i za chwilę powrotu do poszukiwań w pierwszej, to wydaje się 
mało prawdopodobne, żeby użytkownicy powszechnie korzystali z tej opcji. 

Katalogi bibliotek uczelni medycznych w Polsce pracują w co najmniej 
4 systemach bibliotecznych (ALEPH, HORIZON, PROLIB, VIRTUA). Proces 
komputeryzacji, wybór zintegrowanego systemu komputerowego, spowodował dla 
każdej biblioteki konieczność wyboru języka informacyjno-wyszukiwawczego. 
Powinien to być język stosowany przez inne biblioteki o tym samym profilu, aby 
można było bez przeszkód wymieniać opisy bibliograficzne. 

W naturalny sposób biblioteki uczelni medycznych zdecydowały o zastosowaniu 
w katalogach języka haseł przedmiotowych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych 
Medical Subject Headinds – MeSH tworzonego w formie kontrolowanego słownika 
przez National Library of Medicine USA. Biblioteka Narodowa Medyczna USA 
umożliwia nieodpłatnie korzystanie ze swojej oryginalnej kartoteki z zachowaniem 
warunków licencyjnych. Dopuszczają one modyfikację kartoteki pod warunkiem 
zachowania w rekordach informacji o autorstwie haseł oraz użytkowanej wersji. 

W niektórych systemach bibliotecznych (ALEPH, VIRTUA) umożliwia to 
zintegrowanie słownika (kartoteki) z bazą katalogową. W innych systemach 
(HORIZON, PROLIB i in.) automatyzacja nie wiąże się z integracją słownika, który 
w najlepszym razie istnieje jako wyizolowany element, do którego sięganie wymaga 
dodatkowej wiedzy i aktywności. 

Tak jest w przypadku słownika terminów medycznych udostępnianego na stronach 
bibliotek medycznych. Słownik terminów medycznych oparty jest na polskiej 
wersji kartoteki haseł przedmiotowych MeSH, której autorami są akademickie 
biblioteki medyczne. Ścisłe powiązanie słownika z kartoteką haseł przedmiotowych 
MeSH powoduje, że terminologia słownika jest aktualizowana automatycznie wraz 
z aktualizacją kartoteki. Sama zaś kartoteka haseł przedmiotowych MeSH w polskiej 
wersji posadowiona na niezależnym serwerze w Poznaniu jest niedostępna dla 
użytkowników katalogów (dostęp mają tylko indeksujący bibliotekarze). 

Możliwość zintegrowania kartoteki(słownika) jiw z bazą katalogową (ALEPH, 
VIRTUA) powoduje, że informacje ze słownika języka informacyjno-wyszukiwawczego 
wzbogacają indeks zbioru wyszukiwawczego, a zbiór wyszukiwawczy wzbogaca 
słownik jiw np. o liczniki wystąpień wyrażeń jiw w katalogu sygnalizujace ile 
dokumentów jest scharakteryzowanych danym terminem, co umożliwia użytkownikom 
m.in. przyjęcie odpowiedniej strategii wyszukiwawczej. 
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Na przykładzie systemu ALEPH:
Indeks: Hasło przedmiotowe
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I Virtua:
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I Virtua:

Można zauważyć, że we wspólnym katalogu Uniwersytetu i Collegium Medicum 
pojawia się kilka jiw.
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Zintegrowanie kartoteki(słownika) jiw z bazą katalogową niestety nie jest to 
możliwe w systemie bibliotecznym HORIZON 
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Wyszukiwanie: hasło alfabetycznie PL = bibliotekoznawstwo

Przykład PROLIB:
Zasób słownictwa prezentowany w kartotece MeSH, całkowicie właściwy 

i wystarczający dla opisów dokumentów z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, 
okazuje się zbyt ubogi do szczegółowego zindeksowania dokumentów z filozofii, 
socjologii, psychologii, nauk o rodzinie czy językoznawstawa. Dlatego w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęto decyzję o wprowadzeniu 
do katalogu obok jiw MeSH drugiego języka informacyjno-wyszukiwawczego 
KABA (Katalogi Automatyczne Bibliotek Akademickich). Język KABA jest jiw 
prezentowanym w formie kartoteki wzorcowej i podobnie jak MeSH pozwala wyrazić 
treść dokumentu za pomocą słownictwa języka naturalnego.

Baza kartoteki przedmiotowych haseł wzorcowych języka KABA utrzymywana 
jest na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) i jest dostępna 
w sieci INTERNET.
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Zastosowanie drugiego jiw - KABA wzbogaca i pozwala na uszczegółowienie 
opisów przedmiotowych dokumentów z pogranicza medycyny i innych nauk.
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Opisując ten dokument tylko w języku MeSH można to zrobić bardzo ogólnie 

Tu jeszcze przykład zintegrowania bazy katalogowej z autorską kartoteką haseł 
wzorcowych. Uzyskujemy istotne dane dotyczące osoby autora lub na większym 
poziomie szczegółowości 

Z zestawienia tych kilku rekordów widać, że korzystanie z różnych systemów 
bibliotecznych i całkowicie inna forma prezentacji języka informacyjno-
wyszukiwawczego w systemach może powodować brak wizji jednego, spójnego, 
sprawnego i przyjaznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego dla określonej 
(większej lub mniejszej) grupy bibliotek. 
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PRzeGląD zASTOSOWAŃ SYSTeMU eXPeRTUS 
W POlSCe I zA GRANICą

Streszczenie
System Expertus jest stosowany w polskich bibliotekach przede wszystkim do tworzenia 

i udostępniania bibliograficznych baz danych. Artykuł przedstawia przykłady zastosowań systemu do 
bibliografii dorobku naukowego, w tym bibliografii cytowań, bibliografii zawartości czasopism, baz 
dokumentujących prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Wymienione 
zostały także zastosowania do celów sprawozdawczości, statystyk i analiz bibliometrycznych oraz 
integracji bazy bibliograficznej z systemem przepływu informacji naukowej. Spośród zastosowań 
pozabibliograficznych przedstawione zostało zastosowanie systemu do tworzenia i przeszukiwania 
archiwów cyfrowych.

Słowa kluczowe: informacja naukowa; bazy danych; bibliografie; zintegrowane systemy 
informatyczne; archiwa cyfrowe; wyszukiwanie pełnotekstowe 

Abstract
Expertus is first and foremost a dedicated software solution to manage information about working 

papers and published research and in such a way is widely used in Polish libraries and information centers 
of universities and research institutes. However, its field of application is not limited to this domain. This 
paper presents an example of the information flow system based on Expertus technology and a retrieval 
system for processing digital archives as well.

Keywords:
information science; database; bibliography; integrated computer system; digital archives; text 

retrieval; full text search
 
System Expertus jest znany polskim bibliotekarzom i pracownikom ośrodków 

informacji naukowej od połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie różne moduły 
systemu Expertus obsługują ponad 170 baz danych, udostępnianych w Internecie lub 
sieciach intranetowych. System znalazł zastosowanie w instytucjach naukowych – 
uczelniach i instytutach, a także w wydawnictwach i firmach świadczących komercyjne 
usługi w zakresie opracowywania i udostępniania baz danych. Jest także stosowany 
w firmach prywatnych, podchodzących nowocześnie do zagadnienia przetwarzania 
informacji naukowej i technicznej, do celów tworzenia własnych elektronicznych 
archiwów cyfrowych i cyfryzacji obiegu dokumentów.

W ostatnich latach Expertus został doceniony również przez użytkowników 
zagranicznych i obecnie używany jest na trzech kontynentach do obsługi pojedynczych 
baz danych oraz wielobazowych systemów informacyjnych.
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Zdecydowanie najliczniejszą grupę użytkowników systemu stanowią biblioteki 
i ośrodki informacji naukowej. Z systemu na różnych polach eksploatacji korzystają 
m.in.:

1) uczelnie i instytuty medyczne
2) akademie wychowania fizycznego
3) uczelnie i instytuty techniczne
4) uczelnie i instytuty wojskowe
5) uniwersytety
6) uczelnie ekonomiczne
7) uczelnie pedagogiczne
8) uczelnie artystyczne
9) uczelnie i instytuty rolnicze
10) administracja rządowa 
Autorzy artykułu i jednocześnie główni projektanci informatycznych rozwiązań 

systemu Expertus specjalizują się od lat w zagadnieniach przetwarzania i optymalnego 
indeksowania dużych tekstowych baz danych.

Projektując i udoskonalając mechanizmy wyszukiwawcze systemu Expertus 
wykorzystali własne doświadczenia zdobyte w trakcie wspólnych prac nad 
specjalizowanym oprogramowaniem przeznaczonym do tworzenia, przetwarzania 
i udostępniania tekstowych baz danych dla poznańskich wydawnictw i firm 
informatycznych: Stratus Sp. z.o.o., Impresja Wydawnictwa Elektroniczne, 
Wydawnictwa Kurpisz, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi oraz Flamingo Sp. z o.o.

Przykłady tego typu systemów są następujące:
1. system obsługi haseł encyklopedycznych „Encyklopaedia Britannica – edycja 

polska” zapewniający rozproszone wprowadzanie danych, generowanie tomów 
do wydruku i tworzenie indeksów (ponad 100 tysięcy haseł w 49 tomach)

2. system obsługi 26-tomowego dzieła „Britannica - encyklopedia szkolna”
3. system elektronicznego przetwarzania tekstów skanowanych umożliwiający 

wydanie na CD-ROM w postaci bazy danych 22-tomowej Encyklopedii 
Gutenberga

4. system konwersji tekstów do celów wydania antologii dzieł Adama Mickiewicza 
na CD-ROM

5. system obsługi haseł 40-tomowego „Praktycznego słownika języka 
polskiego”

6. oprogramowanie przetwarzające skanowane normy z zakresu budownictwa 
i przemysłu spożywczego, zapewniające utworzenie pełnotekstowej, 
przeszukiwalnej bazy danych „Elektroniczna Biblioteka Norm” na CD-ROM

7. pełnotekstowy system doradczy w zakresie środków ochrony roślin 
Flamingo
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Udoskonalone elementy powyższych systemów są z powodzeniem wykorzystywane 
w modułach systemu Expertus związanych przede wszystkim z wyszukiwaniem 
pełnotekstowym, posłużyły także jako podstawa do modułów konwersji danych 
pomiędzy różnymi formatami danych.

Możliwości wyszukiwawcze internetowego modułu Expertusa są następujące:
1. stosowanie zapytań prostych
2. stosowanie zapytań złożonych w oparciu o formularz obsługujący operatory 

boolowskie
3. wyszukiwanie dokładne lub wg początków terminów, a także wg maskowania 

z zastosowaniem znaków * lub $
4. wyszukiwanie rozszerzone wg tezaurusa poprzez funkcję Explode wyszukującą 

wg deskryptora i terminów podrzędnych
5. przeglądanie i wybór terminów z indeksu kontekstowego dla każdego pola
6. przeszukiwanie dowolnych słów całego rekordu
7. przeszukiwanie dowolnych słów abstraktu
8. przeszukiwanie dowolnych słów pełnego tekstu
9. wyświetlanie wyników w kilku formatach, w tym w ‘wersji do druku’
10. aktywne linki od wybranych pól lub podpól
11.zaznaczanie opisów w wynikach wyszukiwania w celu zawężenia rezultatów
12. wyniki prezentowane jako pliki HTML tworzone na bieżąco w odpowiedzi na 

zapytanie
13. współpraca z dowolną przeglądarką WWW
 Expertus zapewnia pełną obsługę bazy danych bibliograficznej na wszystkich 

etapach eksploatacji:
1. tworzenia bazy
2. udostępniania w Internecie lub intranecie (dostęp publiczny lub blokowany - 

hasło albo IP komputera)
3. udostępniania na płytach CD-ROM/DVD
4. wydruków rocznika bibliografii poprzez zautomatyzowany system składu
System zapewnia także udostępnianie w Internecie baz danych tworzonych 

w pakiecie CDS/ISIS UNESCO bez konieczności wstępnej konwersji.
 Najważniejsze funkcje systemu w zastosowaniach bibliograficznych to:
1. rejestracja opisów bibliograficznych dowolnego typu ( np. artykuł, referat, 

komunikat, rozdział-fragment, monografia, skrypt, patent, sprawozdanie, ulotka, 
CD-ROM, dokument elektroniczny itd.)

2. załączanie adresów internetowych do pełnych tekstów prac
3. załączanie abstraktów
4. załączanie pełnych tekstów (np. w formacie pdf)
5. przeszukiwanie pełnych tekstów prac
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6. funkcje przyspieszające wprowadzanie danych pochodzących z jednego źródła 
(tamże)

7. wprowadzanie elementów powtarzalnych opisu (np. autorzy, tytuł czasopisma, 
wydawca i inne) na podstawie indeksów (wybór z listy z opcją dopisywania)

8. możliwość współpracy z kartotekami haseł wzorcowych (w tym 
tezaurusami)

9. możliwość sporządzania odesłań pomiędzy różnymi wersjami nazwisk tego 
samego autora (nazwiska łączone, zmiana nazwiska) ze wskazaniem formy 
głównej

10.  odróżnianie autorów o tym samym imieniu i nazwisku
11.  sporządzanie wydruków tematycznych (wg haseł przedmiotowych, słów 

kluczowych)
12.  tworzenie spisów prac poszczególnych autorów
13.  tworzenie spisów prac określonego typu (polskie lub zagraniczne artykuły, 

streszczenia lub referaty zjazdowe, fragmenty, monografie i inne)
14.  wydruk rocznika bibliografii z uwzględnieniem prawidłowego szeregowania 

opisów (przedimki, rodzajniki, liczebniki itd.)
15. tworzenie indeksu autorów, indeksów haseł przedmiotowych i jednostek 

organizacyjnych
16.  wyszukiwanie danych w Internecie poprzez WWW
17.  wyszukiwanie danych w sieci lokalnej
18.  udostępnianie bazy danych na CD-ROM
19.  praca w architekturze klient-serwer lub na jednym stanowisku w środowisku 

Windows
20.  opcja udostępniania rekordów bibliograficznych wyszukiwarkom internetowym 

(np. google)
21.  połączenie z repozytorium cyfrowym
22.  możliwość rejestracji różnych zbiorów dokumentów w różnych bazach 

(bibliografia, katalog), a także wydzielenie w jednej bazie podbazy (np. 
w bibliografii zawartości wybranych wydawnictw wydzielenie podbazy 
publikacji - wycinki prasowe, publikacje własne)

23. możliwe jest wprowadzanie i szeregowanie liter występujących w obcych 
alfabetach

24.  system komunikacji z autorami – zgłaszanie prac do „poczekalni” poprzez 
moduł internetowy

25.  specjalizowany moduł korekty zapewniający automatyczne przechodzenie 
do opisu w programie rejestracyjnym na podstawie opisy odnalezionego 
internetowym modułem wyszukiwawczym
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26.  tworzenie szczegółowego rejestru wykorzystania internetowego modułu 
wyszukiwawczego (rejestracja IP użytkownika, daty, godziny i treści 
zapytania)

 System składu bibliografii tworzy wydruk wg następujących układów:
1) autorzy, a w obrębie autorów wg tytułów prac
2) jednostki organizacyjne, a w obrębie jednostek wg tytułów prac
3) jednostki organizacyjne, a w obrębie jednostek wg nazwisk autorów
4) jednostki organizacyjne, wewnątrz jednostki wykaz dla każdego autora
5) zagadnień (haseł przedmiotowych, słów kluczowych)
Automatycznie powstaje indeks nazwisk autorów, jednostek organizacyjnych, 

klasyfikacji przedmiotowej, wykaz druków ciągłych. 

 W zastosowaniach dotyczących bibliografii dorobku naukowego często 
wykorzystywane są funkcje umożliwiające dostarczanie wykazów publikacji 
naukowych do celów:

1) procedur awansów akademickich
2) przewodów doktorskich i habilitacyjnych
3) akredytacji jednostek
4) wniosków o granty
5) rocznych sprawozdań naukowych pracowników i jednostek organizacyjnych
 Moduły bibliometryczne systemu zapewniają:
1. udostępnianie bibliometrii w Internecie w postaci tabelarycznej i graficznej
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2. udostępnianie rankingów wydziałów, jednostek organizacyjnych i autorów 
wg wybranego kryterium (np. łączna liczba prac, liczba prac z Impact Factor, 
wartość Impact Factor, podobnie punktacja ministerstwa, punktacja wewnętrzna 
i inne kryteria punktacyjne stosowane np. przez instytucje centralne)

3. sporządzanie pełnej statystyki bibliometrycznej w postaci plików edytora 
Word

4. wydruk wykazu prac oznaczonych wskaźnikiem Impact Factor ISI, punktacją 
ministerstwa, punktacją wewnętrzną, innymi wskaźnikami liczbowymi

5. wydruk statystyki bibliometrycznej: łączna liczba prac, liczba prac z Impact 
Factor, łączna wartość Impact Factor, Impact Factor w obrębie każdego typu 
publikacji

6. eksport danych do systemu Ankieta Jednostki OPI
 Opcja automatycznego przekazywania danych do centralnego systemu Ankieta 

Jednostki OPI modyfikowana jest niemal co roku, stosownie do aktualnych wymagań 
ministerstwa.

Specjalnym modułem systemu, opracowanym w ścisłej współpracy z Biblioteką 
Główną Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest moduł Expertus Cytowania. 
Oprogramowanie umożliwia utworzenie bazy cytowań pracowników jednostki 
naukowej na podstawie bibliografii dorobku naukowego i bazy Science Citation 
Index (lub innych źródeł tego typu). Wyniki dostępne są w formie ponumerowanego 
wykazu prac cytowanych oraz wykazu i łącznej liczby cytowań dla autora lub wydziału 
w podanym zakresie lat. System oblicza indeks Hirscha.

Baza tworzona w systemie Expertus może także stanowić pomoc przy ocenie 
wewnętrznej i rozdziale funduszy na badania, a także może być elementem systemu 
przepływu informacji naukowej w uczelni/instytucie. W kwietniu br. w Wojskowym 
Instytucie Medycznym (WIM) został uruchomiony zintegrowany systemu przepływu 
informacji naukowej (Expertus SPIN), powstały we współpracy z Wydziałem Strategii 
i Rozwoju Badań Naukowych WIM.

System, będący elementem intranetowej sieci informatycznej, zaprojektowano 
tak, aby obejmował pełne dane o badaniach naukowych realizowanych w jednostce, 
takich jak: działalność statutowa, badania własne, projekty habilitacyjne, promotorskie, 
projekty celowe, badawcze rozwojowe, inicjatywy projektowe wewnętrznych oraz 
finansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem systemu jest m.in.: ułatwienie konstruowania, realizacji i rozliczania 
tematów badawczych prowadzonych w WIM i usystematyzowanie i dokumentowanie 
wymiany danych pomiędzy pracownikami naukowymi wszystkich jednostek 
organizacyjnych.
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System składa się z następujących modułów:
1. modułu zgłaszania propozycji tematów badawczych i kompletowania zespołu 

badawczego w drodze wymiany korespondencji na specjalizowanym forum 
intranetowym

2. modułu projektowania tematów badawczych
3. modułu udostępniającego dokumentację tematów planowanych tj, przyjętych 

do realizacji, tematów będących w trakcie realizacji (kontynuowanych) 
i zakończonych (archiwum)

4. modułu udostępniającego informacje o konferencjach i spotkaniach 
naukowych

5. bibliografii dorobku naukowego i bazy danych o innych osiągnięciach i formach 
aktywności naukowej.

Powiązanie systemu SPIN z bibliografią dorobku naukowego zapewnia uzyskiwanie 
zestawień publikacji będących efektem projektu badawczego oraz możliwość dotarcia 
do projektów badawczych z poziomu rekordu bibliograficznego.

Archiwizacja całej dokumentacji tematów badawczych zawierającej także 
wykaz dorobku publikacyjnego pozwala na utworzenie usystematyzowanej bazy 
danych o prowadzonych badaniach naukowych, zawierającej materiały historyczne, 
specjalistyczne, służące zintensyfikowaniu współpracy krajowej i zagranicznej, 
a także komercjalizacji osiągnięć naukowych. 
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 Spośród baz innego rodzaju można wymienić bazy danych dokumentujące prace 
licencjackie, magisterskie, doktoraty i habilitacje, tworzone w systemie Expertus 
w wielu bibliotekach różnych typów. Spośród bibliotek medycznych moduł 
wykorzystują biblioteki akademickie w Gdańsku i Wrocławiu. System umożliwia 
wyszukiwanie wg dowolnego rejestrowanego pola, np. w przypadku bazy prac 
magisterskich wg: autora, promotora, miejsca wydania, uczelni, wydziału, oddziału 
i kierunku studiów. W przypadku załączania pełnych tekstów prac możliwe jest 
ograniczenie dostępu poza siecią wewnętrzną, a także zablokowanie dostępu do prac, 
których autorzy nie wyrazili zgody na udostępnianie.

System może być także wykorzystany do tworzenia bibliografii publikacji 
o uczelni (wycinki prasowe). Przykładami mogą być bazy tworzone przez Bibliotekę 
Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Bibliotekę Główną Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Innym przykładem może być Bibliografia publikacji o Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi, zawierająca publikacje o wystawach, recenzjach dzieł, 
katalogach i utworach pracowników i studentów ASP.

Expertus został z powodzeniem zastosowany do celów bibliografii regionalnej. 
Przykładem jest Łódzka bibliografia regionalna (1918-1939, 1981-2000) opracowywana 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 Dużą liczbę baz obsługiwanych przez system stanowią bibliografie dziedzinowe, 
dokumentujące zawartość czasopism, wydawnictw zwartych i innych. 

Pod koniec 2009 r. system Expertus został wdrożony w Intytucie Pamięci Narodowej 
do udostępnienia w Internecie bazy danych „Bibliografia Historii Polskiej”. Baza 
umożliwia wyszukiwanie proste, zaawansowane oraz wybór rekordów wg działów.

Na początku bieżącego roku Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
udostępnił w systemie Expertus bazę publikacji polarnych, mającą w przyszłości 
kompletny polski dorobek naukowy i popularnonaukowy z zakresu polarystyki.

Stale udoskonalany jest system wyszukiwawczy do liczącej obecnie blisko 410 
tysięcy rekordów Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL). We współpracy z Działem 
Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej powstał moduł integrujący 
bazę PBL z bazą Polskiego Tezaurusa Medycznego (TezMeSH), dzięki czemu 
możliwe jest obecnie pełne wykorzystanie hierarchicznej struktury bazy TezMeSH 
w przeszukiwaniu bazy PBL, np. poprzez implementację znanej z zagranicznych baz 
danych operację Explode, pozwalająca na uzyskanie w jednym zapytaniu rezultatu 
odpowiadającego sumie wyszukiwania wg wszystkich terminów podrzędnych 
wybrango deskryptora. Ponadto spektrum zastosowań systemu Expertus zostało 
poszerzone o moduł tworzenia i tłumaczenia tezaurusów.

Rozbudowane funkcje wyszukiwawania pełnotekstowego, obecne w systemie 
od początku jego istnienia, stały się podstawą rozbudowy funkcji oprogramowania 
o moduł obsługi archiwum cyfrowego. Expertus w tej wersji jest wykorzystywany 
przez Instytut Oskara Kolberga do tworzenia cyfrowej wersji całego materiału 
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muzycznego zgromadzonego przez Oskara Kolberga i opublikowanego w Dziełach 
Wszystkich. Obecnie udostępnione zasoby stanowią pilotażową wersję bazy 
z rozbudowanym systemem wyszukiwawczym, pozwalającym na przejrzenie pełnych 
tekstów i odsłuchanie nagranych melodii ludowych.

System znajduje także zastosowanie w ośrodkach informacji naukowej firm 
komercyjnych, które postanowiły przenieść zbiory dokumentów do postaci cyfrowej. 
Celem wdrażania modułu jest z reguły zamiar ograniczenia pracy z kopiami 
papierowymi. Podstawową własnością systemu jest zapewnienie wyszukiwania wg 
dowolnego słowa pełnego tekstu dokumentu. System zawiera rozbudowany moduł 
kontroli dostępu do zasobów i zamówień na odbitki.

Zupełnie innym, ciekawym i użytecznym zastosowaniem systemu Expertus jest 
moduł „Lektury” opracowany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu. Baza dostarcza informacje o lekturach (książki, fragmenty książek, 
czasopisma specjalistyczne i wybrane artykuły z czasopism) zgłoszonych przez 
prowadzących zajęcia. Wyszukiwanie jest możliwe wg: przedmiotu, wykładowcy, 
roku studiów, roku akademickiego.

Wdrożenia zagraniczne systemu Expertus można podzielić na dwie kategorie. 
Pierwsza zawiera zastosowanie systemu do udostępniania w Internecie lub na 
urządzeniach przenośnych (PDA, nowoczesne telefony komórkowe) baz danych 
tworzonych w oprogramowaniu własnym. Druga kategoria to złożone systemy 
wielobazowe współpracujące z portalami internetowymi.

Przykładami takich implementacji systemu są np. Institut za Međunarodne Odnose 
(Instytut Stosunków Międzynarodowych) w Zagrzebiu, udostępniający w Internecie 
trzy bazy danych i Associação Cultural Cachuera! (Stowarzyszenie Kulturalne 
Cachuera!) w São Paulo udostępniające sześć baz danych z dziedziny muzyki.
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Autorzy systemu pracują codziennie nad udoskonalaniem istniejących modułów 
i opracowywaniem nowych rozwiązań, dbając o prawidłowy rozwój oprogramowania 
od strony informatycznej. W kwestiach merytorycznych niezastąpioną pomoc stanowią 
uwagi krytyczne i propozycje rozbudowy programu przekazywane na bieżąco przez 
bibliotekarzy uczelni i instytutów różnych specjalności. Konsultacje użytkowników 
systemu są bez wątpienia bezcennym wkładem twórczym w merytoryczną 
zawartość oprogramowania, zapewniając mu zarówno nowoczesność w zakresie 
rozwiązań specjalistycznych, jak i uniwersalność pod względem rodzaju biblioteki 
i opracowywanej bibliografii. Dzięki temu Expertus jest wykorzystywany do celów 
bibliograficznych także przez te biblioteki, które do innych zastosowań używają tzw. 
zintegrowanych systemów bibliotecznych.

Bibliografia
A u g u s t y n o w i c z  Danuta, G r o d z k a  Hanna.: Działalność informacyjna Biblioteki 

Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Forum Bibliotek Medycznych 2008 R. 1 
nr 1 s. 480-483

W y k a z  instalacji systemu Expertus [on-line]. [dostęp 10 maja 2009]. Dostępny na WWW: http://
expertus.com.pl/s0500001.htm
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Mgr Hanna Greene
Londyn - The East European Project Ltd. 

MEaLS WITHOUT POLITICS

Dla wszystkich bibliotekarzy medycznych znane są dokonania Bolesława Matuszewskiego. 
Dla wszystkich bibliotek fundamentalnym dokumentem jest rzeczywistość. 

Marzę o kontynuacji prac Bolesława Matuszewskiego w pracy bibliotekarza i zastosowania 
kinematografii dla celów bibliotek naukowych.

Przy nowych możliwościach technologicznych nie potrzebujemy wydawać takich 
sum pieniędzy na dostęp do informacji dla bibliotek uniwersyteckich. Tylko nasze błędne 
zarządzanie i brak świadomości odpowiedniości ( suitibility) baz doprowadzają nas do 
bankructwa, które jest nieuniknione dla uniwersytetów jeżeli nie zmienią taktyki i poczucia 
indywidualnej odpowiedzialności. Dlatego nasz najnowszy projekt ma takie wielkie znaczenie 
i w swoim poetycznym tytule wyjaśnia wszystko.

MEALS WITHOUT POLITICS (meals –  życie, withoute – nie potrzebuje, politics- 
polityki) jest bazą międzydyscyplinarną opartą na zgłoszonych tytułach publikacji z dziedzin 
historii/polityki, zdrowia i żywności. Zgłoszenia tytułów prosimy przesłać na dołączony 
formularz (załącznik nr 1). Przeprowadzany będzie wybór publikacji, które wejdą w zakres 
bazy MEALS WITHOUT POLITICS.

The East European Project Ltd.  od lat prowadzi akcję popularyzacji wydawnictwa IFIS 
Publishing z Reading w Wielkiej Brytanii, IFIS to International Food Information Service – 
Międzynarodowa Służba Informacji ds. Żywności.

IFIS mówi: „Naszym celem jest udzielenie pomocy naukowcom i technologom 
przetwórstwa żywności oraz pracownikom działów żywienia ludności poprzez przekazywanie 
im istotnych i bieżących informacji”

IFIS od lat prowadzi bazę FSTA - Food Science and Technology Abstracts, jest to główna 
bibliograficzna baza danych opracowania na podstawie ogólnoświatowej literatury naukowej 
i technologicznej dotyczącej procesów przetwarzania żywności oraz działów zbiorowego 
żywienia ludności na całym świecie. Baza FSTA została zaprojektowana tak, aby każdy mógł 
łatwo i skutecznie śledzić na bieżąco najświeższe publikacje.

Obecnie słownik terminów żywnościowych, IFIS Dictonary of Food Science and Technology 
jak i Thesaurus jest włączony do bazy FSTA. Można je także nabyć jako książki.

Baza FSTA jest dostępna w różnych formatach, tak aby spełnić indywidualne potrzeby 
klienta, ale także i możliwości finansowe klienta. IFIS Publishing oferuje bezpośrednio bazę 
FSTA na swojej własnej platformie FSTA Direct, z najnowszą wersją FSTA Direct Version 2. 
Każdy agregator informacji, czy to EBSCO czy ProQuest ma bazę FSTA w swojej ofercie za 
swoje własne ceny, na swoich platformach. Aby uzupełnić szczegółowe informacje, proszę 
skontaktować się z IFIS, EEP Limited, 25c Caverzham Rd, NW5.ZDT.UK; lub z Hanna Greene 
(e-mail:hannagreene@hotmail.co.uk).
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MEaLS WITHOUT POLITICS
New Interdisciplinary database ONlINe

Announced and copyrighted by The eAST eUROPeAN PROjeCT lTD
25 CAVeRShAM ROAD lONDYN NW5 2DT

hANNAGReeNe@hOTMAIl.CO.UK

Content is selected from the academic disciplines:
○   history
○   helath
○   Food

gathering the titles of historical ‘meals and feasts’ from the territories 
of Prussia, Russia, and Austria which once belonged to the Kingdom of 
Poland. 

After announcing the publication ant the 2008 london Book Fair, and 
inviting the exhibiting publishers to join the construction of the first 
interdisciplinary database online, the project was submitted to IFIS 
(International Food Information Service) Publishing and to eBSCO 
Publishing.

If you would like to have your titles included in the new interdisciplinary 
database online, submit your titles below. You  can list your titles free of 
charge.

COMPANy NAME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

COMPANy ADDRESS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

yOUR LIST OF TITLES 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Erik-Jan Van Kleef
Londyn - Thomson Reuters

ISI WEB OF KNOWLEDgE 
– REaL FaCTS. REaL NUMBERS. REaL KNOWLEDgE
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Mgr Teresa Górecka 
Holandia - EBSCO

ŹRóDŁA INFORMACjI MeDYCzNej eBSCO W KSzTAŁCeNIU 
I DOSKONAleNIU zAWODOWYM leKARzY I PIelęGNIAReK
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Mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
Białystok - UM

BIBlIOTeKA GŁóWNA AM/UM W BIAŁYMSTOKU
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Mgr Małgorzata Slesar
Bydgoszcz - CM UMK

BIBLIOTEKa  MEDYCZNa COLLEgIUM MEDICUM 
IM. L. RYDYgIERa W BYDgOSZCZY. 

UNIWeRSYTeT MIKOŁAjA KOPeRNIKA W TORUNIU
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Mgr inż. Anna Grygorowicz
Gdańsk -GUMed

KIeRUNKI ROzWOjU BIBlIOTeKI GŁóWNej
 AKADeMII MeDYCzNej W GDAŃSKU W lATACh 2005-2010 

z PeRSPeKTYWY ROKU 2009

Abstrakt
W opracowanym dokumencie z 2005 roku znalazły się misja i analiza SWOT naszej Biblioteki 

oraz cele strategiczne i cząstkowe, jakie Biblioteka chciała osiągnąć we wskazanym okresie. 
W referacie zaprezentowano zarówno samo opracowanie, jak i wskazano zamierzenia, które od 2005 
roku udało się zrealizować całkowicie lub częściowo. Przedstawiono także zadania niezrealizowane 
oraz przeanalizowano czynniki, które na to wpłynęły. 

Wstęp
W 2004 roku w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku, opracowano 

dokument Kierunki rozwoju Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku 
w latach 2005-20101. Referat podejmuje próbę oceny, z perspektywy drugiej połowy 
2009 roku, wytyczonego w tym dokumencie planu rozwoju Biblioteki.

Ówczesny Rektor AMG, prof. dr. hab. Wiesław Makarewicz, w 2004 roku 
zobowiązał Bibliotekę Główną do przygotowania strategii rozwoju w horyzoncie 
czasowym 3, 5 i 10 letnim. 

Sprawa wymagała wnikliwych przemyśleń oraz szeregu konsultacji wewnętrznych 
tak, aby stworzyć projekt zarówno odpowiadający obowiązującym wtedy wymogom, 
jak również realny, wartościowy, a przy tym wizjonerski. Ze względu na pozostawiony 
przez Rektora krótki termin wykonania tego zadania, potrzebna była mobilizacja 
większości pracowników Biblioteki.

Do prac przygotowawczych włączeni zostali przede wszystkim kierownicy działów, 
których zadaniem było przeanalizowanie - wspólnie z ich współpracownikami - 
ówczesnej sytuacji Biblioteki w zakresie poszczególnych obszarów jej funkcjonowania, 
za które byli odpowiedzialni. Mieli także wskazać dobre strony i potencjał Biblioteki 
oraz słabe aspekty jej działania i ewentualne zagrożenia zewnętrzne, jak również 
sformułować plany na przyszłość.

Kolejnym etapem były wspólne prace kierownictwa, a następnie dyrekcji Biblioteki 
nad sformułowaniem misji naszej książnicy, przeprowadzeniem analizy SWOT 
(Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities - możliwości, 
Threats - zagrożenia) oraz wytyczeniu celów głównych i poszczególnych działań 
służących ich osiągnięciu.

1 Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego referatu
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Misja Biblioteki
Sformułowano poniższą misję Biblioteki:
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako biblioteka 

naukowa szkoły wyższej, współdziała ze środowiskiem Uczelni w celu realizacji 
jej zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych na najwyższym poziomie. Misją 
Biblioteki jest stworzenie odpowiedniego warsztatu badawczo-edukacyjnego 
stosownie do zmieniających się potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej 
GUMed.

Do zadań Biblioteki należy w szczególności gromadzenie, opracowywanie 
i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochrona dla pożytku przyszłych 
pokoleń oraz organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych 
źródeł naukowej informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Biblioteka 
prowadzi również działalność informacyjno-bibliograficzną przy umiejętnym i pełnym 
wykorzystaniu możliwości technologicznych. Misją Biblioteki jest również dbałość 
o ogólny rozwój kulturowy studentów, pomoc w kształtowaniu ich postaw etyczno-
moralnych, a także wspieranie ich w procesie samokształcenia. 

Analiza SWOT
Przy sporządzaniu analizy SWOT za mocne strony uznaliśmy:
1. Właściwe miejsce Biblioteki w strukturze Uczelni
2. Dobra współpraca z władzami Uczelni
3. Budynek o dobrej lokalizacji, po częściowym remoncie
4. Dobre wyposażenie w sprzęt komputerowy podłączony do Internetu
5. Dostępność urządzeń reprograficznych
6. Zbiory zgodne z profilem Biblioteki
7. Dogodne dla użytkowników godziny pracy 
8. Wykształceni pracownicy
9. Profesjonalna i aktualna strona internetowa Biblioteki 
10.  Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi użytkowników VIRTUA
11.  Wdrożenie opracowywania zbiorów zwartych w systemie VIRTUA
12.  Przystąpienie do Trójmiejskiego Komputerowego Katalogu VIRTUA
13.  Na bieżąco tworzona baza Bibliografia Publikacji Pracowników AMG 

stanowiąca podstawę dokonywania parametryzacji oraz wszelkich ocen 
naukometrycznych w Uczelni

14.  Udział w elektronicznym systemie wypożyczeń międzybibliotecznych doc@
med

15.Udział w konsorcjach umożliwiających dostęp do czasopism pełno– 
tekstowych

16.  Dobra współpraca z bibliotekami medycznymi w Polsce 
Z perspektywy czasu należy ocenić, że przytoczone powyżej mocne strony naszej 

Biblioteki są nimi nadal. Obecnie być może uzupełnilibyśmy je o kolejne:
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– szerokie spektrum zajęć dydaktycznych realizowanych online,
– wykorzystywanie w praktyce oprogramowania typu open source,
– tworzenie uczelnianego repozytorium w zakresie powstających w GUMed 

dysertacji i prac dyplomowych,
– działania marketingowe, jakie od szeregu lat Biblioteka prowadzi,
– bogata oferta usług online (zapisy online, formularze: zgłoś do zakupu, proxy, 

kwerenda)
– dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki spoza sieci uczelnianej,
– udział w realizacji projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej przy wykorzystaniu 

środków unijnych,
– współpraca z kartoteką MeSH,
– współpraca z NUKAT na zasadzie współkatalogowania,
– współpraca z systemem wypożyczeń międzybibliotecznych subito,
– stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych ułatwiających korzystanie 

z e-zasobów (LinkSource, serwis AtoZ), 
– stosowanie nowoczesnych form komunikacji z użytkownikami (RSS, GG, 

mail).
W 2005 roku do słabych stron Biblioteki zaliczyliśmy:
1. Zbyt małą ilość miejsc w Czytelni Głównej
2. Brak sal do nauki indywidualnej i grupowej
3. Zbyt małą szatnię
4. Złą bazę lokalową Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego
5. Bariery architektoniczne uniemożliwiające korzystanie z Biblioteki osobom 

niepełnosprawnym
6. Niedostateczną znajomość języków obcych wśród bibliotekarzy
7. Niskie uposażenia pracowników
a także wymienione poniżej, które w chwili obecnej, ze względu na wprowadzone 

zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki przestały już nimi być: 
8. Struktura organizacyjna
9. Brak informacji o zasobach wydawnictw ciągłych w katalogu online 

Biblioteki
10.  Brak współpracy z Kartoteką Przedmiotowych Haseł Wzorcowych MeSH
11.  Brak efektywnej oferty szkoleniowej użytkowników
12.  Brak opracowanego systemu pobierania opłat za świadczone przez Bibliotekę 

usługi, a co za tym idzie, brak możliwości dostosowania usług do potrzeb 
użytkowników (ze względu na koszty Biblioteka nie wykonuje wydruków 
i skanów)

13.  Zbyt mała ilość pracowników
W chwili obecnej za słabe strony, oprócz tych zawartych w punktach 1-7, 

a odnoszących się głównie do mankamentów budynku Biblioteki, należy uznać brak 
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kompleksowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, tj. m.in. systemu okresowych 
ocen pracowników oraz opisów stanowisk pracy, a także brak efektywnego systemu 
motywacyjnego. 

Jako szansę widzieliśmy:
1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
2. Uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i o bibliotekach
3. Rozwój technologii informatycznych
4. Wzrost znaczenia w społeczeństwie poziomu posiadanego wykształcenia 
5. Wzrost środków budżetowych przeznaczonych na naukę
6. Wzrost rangi i konkurencyjności Akademii Medycznej w regionie, w Polsce 

i w Unii Europejskiej
7. Rozwój kształcenia obcokrajowców w AMG
8. Pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku Uczelni
9. Zmiana modelu upowszechniania publikacji naukowych – „open access”
10.  Wprowadzenie w skali kraju jednolitej legitymacji studenckiej
11. Rozwój ogólnopolskich konsorcjów bibliotek
12.  Plany powołania stowarzyszenia Bibliotek Akademii Medycznych w Polsce
13.  Ścisła współpraca bibliotek naukowych województwa pomorskiego
14.  Rozwój Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKat
15.  Wdrożenie w Polsce i rozwój Kartoteki Przedmiotowych Haseł Wzorcowych 

MeSH
16.  Rozwój wdrożonego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA
17.  Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na modernizację i rozwój Biblio–

teki
18.  Wymóg adaptacji Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa
Niestety, już dziś wiemy, że mimo oficjalnych deklaracji nie następuje wzrost 

nakładów na naukę, co uważaliśmy za szansę rozwoju, a wręcz przeciwnie, 
w zaistniałej sytuacji kryzysu światowego, środki te są systematycznie ograniczane 
i w konsekwencji szansa ta może okazać się realnym zagrożeniem dla prawidłowego 
rozwoju naszej Biblioteki.

Jak do tej pory, nie powiodły się próby sformalizowania bliskiej współpracy 
bibliotek polskich uczelni medycznych jako stowarzyszenia lub konsorcjum. 
W dalszym ciągu uważamy, że takie rozwiązanie przyniosłoby wymierne korzyści 
i byłoby szansą na nasz rozwój.

Dziś jako szansę widzimy także dalszy rozwój procesów związanych z digitalizacją 
zbiorów i powstawaniem bibliotek cyfrowych.

Wśród zagrożeń wymienialiśmy:
1. Brak wystarczających środków budżetowych na finansowanie nauki (!!!)
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2. Niekorzystne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym nauki, szkolnictwa 
wyższego i działalności bibliotek

3. Niemożność uzyskania źródeł współfinansowania projektu modernizacji 
Biblioteki w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej

4. Odrzucenie projektu modernizacji Biblioteki w konkursie na przydział funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej

5. Brak zainteresowania ofertą dydaktyczną Akademii Medycznej
6. Niewystarczające działania marketingowe Uczelni
7. Spadek liczby potencjalnych użytkowników Biblioteki powodowany:

a. podejmowaniem pracy przez lekarzy poza granicami Polski
b. rosnącymi możliwościami kształcenia w Unii Europejskiej
c. niżem demograficznym
d. ubożeniem społeczeństwa

Wydaje się nam, że wszystkie powyższe zagrożenia w dalszym ciągu zachowują 
swoją aktualność. Wśród nowych należałoby chyba wymienić pojawienie się 
użytkownika z pokolenia „google”, którego trzeba przekonać do korzystania 
z biblioteki i jej zasobów, a także niż demograficzny i powstające nieustannie (jak 
grzyby po deszczu) różnej jakości nowe ośrodki kształcenia pracowników szeroko 
rozumianej ochrony zdrowia. Dodatkowo zagrożeniem może być dla nas przestarzały 
system informatyczny jaki wykorzystujemy do gromadzenia wydawnictw zwartych 
i tworzenia ich inwentarzy. A może jeszcze kryzys, który nie wiadomo kiedy się 
skończy...? 

Cele
Na podstawie sformułowanej misji Biblioteki oraz przeprowadzonej analizy SWOT 

określono cele, jakie powinna Biblioteka osiągnąć, aby jak najlepiej zrealizować 
swoje zadania:

I. tworzenie księgozbioru zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników 
naukowych i studentów przy współpracy z kadrą dydaktyczną

II. zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie 
przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług 
do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości 
technologicznych

III. współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego 
przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług

IV. dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji 
zawodowych

V. kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim
VI. współpraca z bibliotekami Trójmiasta, bibliotekami medycznymi i innymi 

bibliotekami naukowymi w celu tworzenia wspólnych źródeł informacji
VII. pozyskanie środków z Unii Europejskiej w celu modernizacji Biblioteki.
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Kolejnym krokiem było wyznaczenie szczegółowych działań, które umożliwiłyby 
osiągnięcie wyznaczonych celów. Omawiając je, przedstawimy w pierwszej kolejności 
całkowicie zrealizowane, następnie częściowo zrealizowane oraz na końcu te, których 
jeszcze nie udało się sfinalizować.

Cel I.

Tworzenie księgozbioru zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej 
pracowników naukowych i studentów, przy współpracy z kadrą dydaktyczną

Zrealizowane zadania:
1. Dążenie do wymiany często wypożyczanej części zbiorów (około 72 tys. egz. 

tj. 20% całości) w ciągu 12 – 15 lat, czyli od 4,8 tys. do 6 tys. egz. rocznie – 
w 2005 r. rocznie wprowadzano około 3,5 tys. egz., natomiast w 2008 r. – już 
ponad 7,2 tys. egz., czyli dwukrotnie więcej

2. Stworzenie możliwości elektronicznego przekazywania do Biblioteki informacji 
o zalecanych nowych pozycjach, by możliwe było gromadzenie zbiorów 
zgodnie z potrzebami środowiska – w roku 2007 udostępniono użytkownikom 
formularz Zgłoś do zakupu, który dotyczy zarówno wydawnictw zwartych, jak 
i ciągłych http://biblioteka.gumed.edu.pl/zakup/

3. Wprowadzanie do zbiorów nowych tytułów polskich czasopism medycznych 
wysoko i wąsko specjalistycznych w związku z powstawaniem nowych dziedzin 
medycyny i poszerzaniem oferty dydaktycznej Uczelni

4. Dążenie do tworzenia konsorcjów bibliotek i uczestnictwa w nich w celu 
zapewnienia szerokiego dostępu do czasopism pełnotekstowych

5. Wprowadzenie odpłatności za:
–  wydawanie duplikatów kart bibliotecznych
–  przetrzymanie wypożyczonych pozycji
–  niedotrzymanie terminu zwrotu książek wypożyczonych z Czytelni
–  inne usługi świadczone przez Bibliotekę
–  zrealizowane w lipcu 2005 roku

6. Badanie stopnia wykorzystania prenumerowanych czasopism polskich 
i zagranicznych w celu prowadzenia odpowiedniej polityki zakupów

7. Badanie stopnia wykorzystania czasopism z Europy Wschodniej z lat 60. i 80. 
w celu ewentualnego ich ubytkowania – selekcja i ubytkowanie tej grupy 
zbiorów odbyło się w 2006 r.

8. Zwiększanie budżetu Biblioteki na zakup czasopism i baz danych; należy 
rozważyć stopniową rezygnację z czasopism w wersji drukowanej na rzecz 
dostępu do ich wersji elektronicznej – w latach 2005-2009 skreślono 65 tytułów, 
a w 2010 roku prenumerata drukowana ulegnie zmniejszeniu o kolejne 56 
tytułów; od przyszłego roku nie będą prenumerowane w wersji papierowej 
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te czasopisma, które nasza Biblioteka prenumeruje w wersji elektronicznej 
w ramach udziału w konsorcjach

9. Prowadzenie wspólnej polityki wobec wydawców czasopism mający na celu 
umożliwienie nabycia dostępu do czasopism w wersji elektronicznej bez 
konieczności zakupu wersji drukowanej

10.  Zwiększanie budżetu Biblioteki na zakup książek w związku ze znacznym 
wzrostem liczby studentów

11.  Poszukiwanie dostawców książek i czasopism oferujących najkorzystniejsze 
warunki finansowe

12.  Rezygnacja z zakupu książek i czasopism dla bibliotek zakładów i klinik 
z budżetu Biblioteki Głównej; powinno pozostać centralne gromadzenie 
i opracowanie zbiorów; zamówienia pracowników naukowych na wydawnictwa 
o charakterze dydaktycznym powinny być realizowane ze środków 
przyznawanych jednostkom na dydaktykę, a wydawnictwa o charakterze 
naukowym z funduszy na działalność badawczą, tj. z grantów, prac własnych 
i statutowych

Zadania zrealizowane częściowo:
13.  Aktualizowanie we współpracy z nauczycielami akademickimi Uczelni 

wykazów obowiązkowej i polecanej literatury – ciągle jeszcze, mimo 
podejmowanych prób, nie udało się wypracować odpowiedniego modelu takiego 
współdziałania 

14.  W oparciu o współpracę z bibliotekami naukowymi województwa pomorskiego 
wzajemne pozyskiwanie i użyczanie, na zasadzie depozytu, zbiorów 
wydawnictw zwartych i ciągłych zgodnych z profilami poszczególnych 
Bibliotek - współpracę nawiązano tylko z Biblioteką Główną Uniwersytetu 
Gdańskiego, która systematycznie przekazuje naszej Bibliotece pozycje 
z zakresu medycyny i nauk pokrewnych otrzymywane w ramach egzemplarza 
obowiązkowego

Zadania dotychczas nie zrealizowane:
15.  Zakup i wdrożenie pozostałych modułów systemu VIRTUA, w tym modułu 

gromadzenia
16.  Konieczność wydania przepisów obligujących przekazywanie do Biblioteki 

materiałów konferencyjnych w celu ich opracowania i włączenia do zbiorów
17.  Prowadzenie, wraz z innymi bibliotekami naukowymi województwa 

pomorskiego, wspólnej polityki zakupu czasopism w wersji tradycyjnej 
i elektronicznej oraz baz danych, co pozwoli na bardziej racjonalną gospodarkę 
finansową

18.  Udział w pracach przygotowujących powołanie stowarzyszenia wszystkich 
bibliotek medycznych w kraju w celu poprawy ich sytuacji finansowej
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Cel II.

zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie 
przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług 

do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości 
technologicznych

Zrealizowane zadania:
1. Sporządzanie rekordów bibliograficznych i rekordów zasobu wydawnictw 

ciągłych w międzynarodowym formacie MARC 
2. Wprowadzenie do katalogu w systemie VIRTUA wykonanych opisów 

wydawnictw ciągłych – obecnie w katalogu VIRTUA online znajduje się 2401 
opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych oraz 1744 rekordów zasobów 
dla tej grupy zbiorów 

3. Współpraca z Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKat w zakresie 
współkatalogowania wydawnictw zwartych i ciągłych – taka współpraca została 
podjęta w 2005 r.

4. Udział w tworzeniu Trójmiejskiego Komputerowego Katalogu VIRTUA
5. Współtworzenie i udostępnianie online Kartoteki Przedmiotowych Haseł 

Wzorcowych MeSH w ramach konsorcyjnego porozumienia Głównej Biblioteki 
Lekarskiej i polskich bibliotek medycznych – współpraca została podjęta 
również w 2005 r.

6. Rozwijanie strony internetowej Biblioteki jako źródła informacji i miejsca 
świadczenia zintegrowanych usług bibliotecznych – na przestrzeni lat 2005-
2009 rozwijaliśmy dotychczasowy serwis internetowy Biblioteki, a w sposób 
szczególny realizacją tego zadania jest udostępniona w maju br. nowa strona 
internetowa Biblioteki, posiadająca m.in. zakładkę Biblioteka online, gdzie 
użytkownik ma dostęp do wszystkich zasobów i usług świadczonych w tej 
formie

7. Stworzenie elektronicznego formularza umożliwiającego zapisanie się do 
Biblioteki przez Internet – opcja dostępna od września 2008 roku 

8. Stworzenie w systemie VIRTUA katalogu Czytelni Głównej i Czytelni 
Informacji Naukowej – prace ukończone odpowiednio w roku 2007 i 2008

9. Stworzenie bazy danych informującej o powstałych w AMG pracach 
habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich, zawierającej 
od 2005 roku pełne teksty tych prac – obie bazy udostępniono użytkownikom 
w 2007 roku 

Zadania zrealizowane częściowo:
10.  Retrokonwersja – prowadzona w sposób ciągły w dwóch aspektach:

–  tworzenie rekordów bibliograficznych w katalogu online zbiorów 
udostępnianych w oparciu o katalogi kartkowe oraz w związku z całkowitą 
likwidacją papierowych kont czytelniczych
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–  uzupełnienie bazy Bibliografia Publikacji Pracowników GUMed tworzonej 
od roku 1993 w takiej formie o opisy bibliograficzne publikacji powstałych 
przed rokiem 1993 na podstawie poszczególnych tomów drukowanej wersji 
Bibliografii... za lata 1945-1992; obecnie baza zawiera opisy począwszy od 
1974 roku i proces ten jest kontynuowany

Cel III.

Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego 
przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług

Zrealizowane zadania:
1. Opracowanie i wdrażanie najnowocześniejszych form komunikacji 

między Biblioteką a użytkownikami – zadanie to zrealizowano poprzez 
udostępnienie:
– ze strony WWW Biblioteki opcji Zapytaj bibliotekarza, na którą składa się 

kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i komunikatora GG 
oraz podstrony zawierającej odpowiednie informacje do bezpośredniego 
kontaktu z poszczególnymi pracownikami i agendami Biblioteki

– możliwości subskrybowania ogłoszeń Biblioteki za pomocą kanału RSS
– forum dyskusyjnego Biblioteki (uruchomionego w marcu 2008 r. i ze względu 

na nikłe zainteresowanie chwilowo zawieszonego)
– prezenterów w oknach budynku Biblioteki, gdzie w formie plakatów 

zamieszczane są ważne dla użytkowników informacje
– możliwości uzyskiwania przez użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, 

informacji o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych pozycji a także 
poprzez rozsyłanie informacji (np. o testowanych bazach) celowo wybranym 
grupom użytkowników za pomocą wewnątrz uczelnianego systemu 
mailingowego.

2. Rozbudowa świadczonych usług bibliotecznych dostępnych poprzez witrynę 
internetową Biblioteki – obecnie użytkownik BG GUMed może za pośrednictwem 
Internetu:
– zapisać się do Biblioteki,
– uzyskać zdalny dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki i z nich 

skorzystać,
– złożyć zamówienie na kwerendę i usługę międzybiblioteczną,
– zgłosić wniosek zakupu potrzebnej publikacji,
– odbyć zajęcia obowiązkowe i fakultatywne online,
– doszkolić się w zakresie naukowej informacji medycznej,
– odbyć wirtualne spotkanie z Biblioteką oglądając jej plan i wirtualny 

przewodnik,
– pobrać potrzebne druki.
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3. Prowadzenie takiej polityki wobec dostawców baz danych, umożliwiającej 
poszerzanie dostępu do elektronicznych zasobów Biblioteki z komputerów 
domowych użytkowników –dostęp do e-zasobów poprzez serwer proxy, zgodnie 
z zapisami umów licencyjnych, został uruchomiony w lutym 2006 roku

4. Stworzenie programu szkoleń bibliotecznych dla studentów I roku przez Internet 
– szkolenie online zostało udostępnione studentom począwszy od września 
2005 r.

5. Organizowanie szkoleń w zakresie poszukiwania najnowszych informacji 
naukowych w bazach bibliograficznych oraz bazach czasopism pełnotekstowych 
bezpośrednio w klinikach i zakładach – tę formę szkoleń Biblioteka prowadzi 
od marca 2005 r.

6. Prowadzenie fakultatywnych zajęć dydaktycznych z zakresu informacji 
naukowej dla zainteresowanych studentów – takie zajęcia oferowane są od 
roku akademickiego 2006/2007

7. Dążenie do integracji wszystkich zasobów Biblioteki udostępnianych w formie 
elektronicznej – zadanie zrealizowane dzięki implementacji listy AtoZ (2004) 
oraz narzędzia LinkSource (2006)

Zadania zrealizowane częściowo:
8. Prowadzenie efektywnej polityki dotyczącej szkoleń użytkowników 

Biblioteki 
9. Prowadzenie badań ankietowych w celu monitorowania potrzeb czytelniczych 

i poprawy świadczonych usług
Cel Iv.

Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych
Zrealizowane zadania:
1. Opracowanie programu systematycznych szkoleń wewnętrznych dla 

pracowników Biblioteki – takie cykliczne szkolenia odbywają się w Bibliotece 
począwszy od roku akademickiego 2004/2005, prowadzone są one zarówno 
przez kadrę kierowniczą, przez pracowników specjalizujących się w realizacji 
poszczególnych zadań Biblioteki, jak i bibliotekarzy dzielących się zdobytą 
wiedzą na konferencjach i szkoleniach

2. Zwiększanie udziału bibliotekarzy w kursach, szkoleniach i konferencjach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe – corocznie bibliotekarze uczestniczą 
w wielu konferencjach, których tematyka jest ważna dla rozwoju Biblioteki 
i doskonalenia zawodowego osób w niej pracujących – w roku akademickim 
2008/2009 w szkoleniach oraz konferencjach uczestniczyło łącznie 37 osób

3. Prowadzenie polityki zatrudniania w Bibliotece osób z wyższym wykształceniem 
kierunkowym
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4. Zwiększenie zatrudnienia, szczególnie w grupie pracowników informacji 
naukowej – z końcem roku 2006 Pracownia Bibliograficzna została włączona 
w struktury Oddziału Informacji Naukowej, co zwiększyło, po odpowiednim 
przeszkoleniu pracowników, liczbę osób związanych bezpośrednio z informacją 
naukową.

Zadania zrealizowane częściowo:
5. Motywowanie bibliotekarzy do nauki języków obcych – mimo jednostkowych 

i krótkotrwałych możliwości uczestniczenia bibliotekarzy w takich kursach, 
ciągle brakuje w Uczelni skutecznego rozwiązania tego problemu, szczególnie 
w sferze finansowania tego typu zajęć

Cel v.

Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim
Zrealizowane zadania:
1. Propagowanie usług Biblioteki poprzez jej stronę internetową oraz na łamach 

Gazety AMG – od 2005 roku systematycznie publikujemy w uczelnianym 
miesięczniku artykuły poruszające tematy związane ze wszystkimi, ważnymi 
dla użytkowników, obszarami działania Biblioteki i zamieszczamy aktualne 
informacje na stronie internetowej 

2. Organizowanie imprez w ramach corocznego Tygodnia Bibliotek – od roku 
2004 regularnie włączamy się w obchody ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza 
i Tygodnia Bibliotek organizując wystawy okolicznościowe i tematyczne, 
spotkania, koncerty, aż po zorganizowanie w roku bieżącym Wieczoru 
w Bibliotece – wysoce udanej imprezy otwartej dla wszystkich chętnych; 
wydaliśmy także z okazji Dnia Bibliotekarza 2008 pierwszy numer naszego 
czasopisma, który zatytułowaliśmy Librorum Amator

3. Przygotowywanie cyklicznych wystaw tematycznych – corocznie prezentujemy 
2-3 wystawy tematyczne popularyzujące przede wszystkim nasz księgozbiór, ale 
też prezentujące wybrane zagadnienia związane z medycyną i jej historią oraz 
bibliotekarstwem i bibliotekarzami

4. Udział Biblioteki w inicjatywach środowiskowych Uczelni – współudział 
w obchodach jubileuszowych Uczelni; od 2008 roku Biblioteka prezentuje 
się na własnym stoisku w ramach organizowanego corocznie przez GUMed 
dla mieszkańców Gdańska Pikniku na Zdrowie; ostatnio nawiązana została 
współpraca z muzeum GUMed; 

5. Stworzenie kartoteki adresów internetowych pracowników Uczelni w celu 
bezpośredniego informowania ich za pomocą poczty elektronicznej o zmianach 
w dostępach do baz i czasopism w wersji elektronicznej oraz innych ważnych 
wiadomościach – do tego celu wykorzystujemy narzędzie do rozsyłania 
wiadomości mailowych poprzez serwis extranetowy GUMed.



488  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

Cel vI.

Współpraca z bibliotekami Trójmiasta, bibliotekami medycznymi i innymi 
bibliotekami naukowymi w celu doskonalenia obsługi użytkowników 

i tworzenia wspólnych źródeł informacji
Zrealizowane zadania:
1. Współpraca z :

a. Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKat
b. Kartoteką Przedmiotowych Haseł Wzorcowych MeSH, tworzoną przez 

polskie biblioteki medyczne
c. Trójmiejskim Zespołem Bibliotek (TZB) – (2002)

2. Działania na rzecz ukonstytuowania się Porozumienia Bibliotek Naukowych 
Województwa Pomorskiego – takie porozumienie zostało podpisane w 2004 
r., ale jest realizowane w ograniczonym zakresie

3. Działalność w ramach „Porozumienia o współpracy bibliotek wdrażających 
i użytkujących VTLS” – (od 2004)

Cel vII.

Pozyskiwanie środków z Unii europejskiej w celu modernizacji Biblioteki
Ze względu na rosnącą liczbę użytkowników Biblioteki, konieczność podniesienia 

stopnia wykorzystania posiadanego księgozbioru, a także konieczność dostosowania 
Książnicy do zmieniających się potrzeb środowiska akademickiego, należy dążyć 
do takiej modernizacji Biblioteki, by możliwe było prezencyjne udostępnianie 
zbiorów.

Do tego celu planuje się nadbudowę piętra III, wykorzystanie powierzchni 
magazynowej na II piętrze i oraz odpowiednią adaptację Czytelni Głównej, Czytelni 
Czasopism i Czytelni Informacji Naukowej.

W obecnym holu katalogowym na parterze powinno powstać informatorium, 
w którym wyszkoleni pracownicy będą udzielali informacji i kierowali użytkowników 
do poszczególnych agend Biblioteki. Z myślą o użytkowniku należy także przewidzieć 
wydzielenie pomieszczeń do pracy indywidualnej i grupowej.

Poprzez wprowadzenie magazynowania zwartego będzie możliwe przeniesienie 
magazynu II piętra do pomieszczeń piwnicznych.

Zrealizowane zadania:
■ zainstalowanie urządzeń do aktywacji i dezaktywacji kodów paskowych lub 

chipów (2006),
■ zainstalowanie bramki kontrolującej wychodzących czytelników (2006),
Zadania zrealizowane częściowo:
■ zabezpieczenie książek paskami kodowymi lub chipami – zabezpieczone zostały 

wszystkie pozycje wchodzące w skład księgozbiorów czytelni (2006),
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Zadania dotychczas nie zrealizowane:
■ nadbudowanie III piętra przystosowanego do potrzeb prezencyjnej formy 

udostępniania zbiorów,
■ dostosowanie magazynu II piętra do potrzeb czytelni prezencyjnej, tj. 

zapewnienie czytelnikom łatwego dostępu do pomieszczeń na II i III piętrze 
(klatka schodowa, winda) i dokonanie adaptacji pomieszczeń (ogrzewanie, 
oświetlenie, wentylacja, monitoring, systemy zabezpieczające zbiory, Internet, 
toalety, szatnia),

■ dokonanie selekcji księgozbioru,
■ opracowanie rzeczowo wyselekcjonowanych zbiorów w celu ich prezencyjnego 

udostępniania, 
■ wyposażenie czytelni w odpowiednie meble: regały, stoły i krzesła,
■ wyposażenie czytelni w kopiarki na karty magnetyczne,
■ wyposażenie czytelni w odpowiednią ilość sprzętu komputerowego,
■ zainstalowanie urządzeń do samodzielnego wypożyczania i zwrotu zbiorów,
■ wydzielenie sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz kawiarni.
W drugiej połowie roku 2007 oraz na początku roku 2008, we współdziałaniu 

z prorektorem ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej GUMed, prowadzono 
intensywne prace nad przygotowaniem wniosku o pozyskanie funduszy (np. unijnych) 
na rozbudowę i modernizację Biblioteki Głównej. Opracowany wniosek nie został 
jednak skierowany do Ministerstwa Zdrowia, ani do chwili obecnej nie uzyskał 
finansowania zewnętrznego, ze źródeł spoza Uczelni. W dalszym ciągu nie ustajemy 
w zabieganiu o pozyskanie takich środków.

Podsumowanie
Czy potrzebne jest myślenie strategiczne i wytyczanie kierunków rozwoju?
Jak wskazuje nasze dotychczasowe doświadczenie, warto, pomimo natłoku 

codziennych obowiązków, podjąć wysiłek przemyślenia bieżących uwarunkowań, 
nakreślenia dalszych zamierzeń i ujęcia ich w ramy formalnego dokumentu 
określającego kierunki, w jakich powinny zmierzać zmiany w Bibliotece.

Ważne jest też, aby dokument ten wyznaczał ciąg drobnych zadań, realizowanych 
systematycznie, pozwalających na osiągnięcie zamierzonych celów oraz, żeby był stale 
obecny przy podejmowaniu decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem Biblioteką 
i jej funkcjonowaniem. 

W jakim stopniu i dzięki czemu udało się zrealizować przyjęte cele 
strategiczne?

Oceniając wdrożenie przygotowanej w roku 2005 strategii, należy podkreślić, 
że w znakomitej większości osiągnięto zamierzone cele. Wszystkie zadania, które 
znajdowały się w obszarze możliwości decyzyjnych i finansowych Biblioteki oraz 
wykonawczych zespołu bibliotekarzy, zostały zrealizowane i to najczęściej szybciej, 
niż zakładano w momencie tworzenia dokumentu. Dodatkowo, życie odsłoniło nowe 
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obszary działania, a co za tym idzie nowe wyzwania, którym trzeba było sprostać, a których nie 
dostrzegaliśmy w czasie tworzenia strategii. I tak, oprócz celów strategicznych, zrealizowaliśmy 
na przykład całą gamę zajęć dydaktycznych metodą e-learningu, opracowaliśmy nowy serwis 
internetowy Biblioteki, włączaliśmy się aktywnie w ogólnopolskie obchody Tygodnia 
Bibliotek...

Spoglądanie na przygotowany w 2004 roku dokument z perspektywy czasu pozwala także 
dostrzec bardzo jasno co już udało się osiągnąć, jakie cele są jeszcze w trakcie realizacji, a co 
w dalszym ciągu pozostaje wyzwaniem. Szczególnie osiągnięte cele pokazują, że dokonanie 
pożądanych i zaplanowanych zmian jest możliwe, a Biblioteka to instytucja, która umie 
dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb użytkownika. Dokonane 
zmiany wskazują też, że my, bibliotekarze, potrafimy się ciągle uczyć, nie boimy się wyzwań, 
a przemiany, w jakich uczestniczymy nie są niebezpieczne. Właśnie taki motywacyjny aspekt 
omawianego dokumentu należy także wyróżnić.

Dlaczego nie udało się zrealizować wszystkich zamierzonych celów?
Jak wynika z przedstawionej w referacie analizy nie udało się osiągnąć tych celów, których 

realizacja wymagała pozyskania znacznych środków finansowych i bliskiej współpracy 
pomiędzy bibliotekami. Nie zdobyliśmy funduszy na wielopłaszczyznową modernizację 
Biblioteki, a podejmowane inicjatywy ścisłego współdziałania z innymi bibliotekami w regionie 
oraz z bibliotekami medycznymi rozsianymi po całym kraju nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów. Jak pokazuje nasze doświadczenie najłatwiej jest zmieniać te obszary działania, 
które pozostają bezpośrednio w gestii bibliotekarzy i kadry nimi zarządzającej.

W przyszłym roku czeka nas wytyczenie nowych kierunków rozwoju naszej 
Biblioteki na najbliższe lata i powoli zaczynamy się do tego przymierzać, 
a opracowanie powyższego referatu stało się doskonałym wstępem do realizacji tego 
zadania. 
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O CHWaLEBNYM ZaCHWaLaNIU I ODKRYWaNIU ODKRYTEgO 
CzYlI O DzIAŁANIACh PROMOCYjNYCh BIBlIOTeKI GŁóWNej 

GDAŃSKIeGO UNIWeRSYTeTU MeDYCzNeGO

Abstrakt

Promocja jest ważnym i nieodzownym elementem działalności każdej współczesnej instytucji, 
w tym także biblioteki. Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od dawna podejmuje 
szereg działań w tym zakresie, mających na celu docieranie do swoich obecnych i potencjalnych 
użytkowników z informacją o Bibliotece, jej zbiorach, usługach i pozostałej aktywności. W referacie 
omówiono sposoby i narzędzia komunikacji pomiędzy Biblioteką a środowiskiem oraz najważniejsze 
przedsięwzięcia promocyjne BG GUMed. Przedstawiono także rolę bibliotekarzy w kreowaniu wizerunku 
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Biblioteki, jako instytucji nowoczesnej, przyjaznej, wrażliwej na potrzeby użytkowników i umiejącej 
je odpowiednio zaspokoić.

Do użytkowników BG GUMed:
Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie co posiadacie!
Stanisław Jachowicz

Wstęp
Współczesne biblioteki, szczególnie te o charakterze naukowym, to instytucje na 

wskroś nowoczesne, awangardowe na polu nauki i kultury, podejmujące na co dzień 
szereg inicjatyw w trosce o lepsze zaspokojenie stale zmieniających się potrzeb swoich 
czytelników – ludzi XXI wieku. Wytyczają nowe sposoby działania i nowe trendy 
w instytucjach, w ramach których funkcjonują. W codzienej pracy wykorzystują 
osiągnięcia nauki i najnowsze rozwiązania w dziedzinie IT. Swoje funkcjonowanie 
opierają na obowiązujących standardach zarówno w dziedzinie organizacji 
i zarządzania instytucjami, jak i zasobami ludzkimi. Kładą jednocześnie nacisk na 
podnoszenie jakości świadczonych usług. Takie działanie bibliotek nie byłoby możliwe 
bez profesjonalnych bibliotekarzy, systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje 
i umiejętności, oddanych użytkownikom i swojej pasji zawodowej.

Niestety, funkcjonujący ciągle jeszcze w umysłach wielu ludzi stereotyp biblioteki, 
jako miejsca gdzie każdy czytelnik jest zagrożeniem, personel jest nieżyczliwy, 
a katalogi nieprecyzyjne, jak pisze Umberto Eco w niewielkiej książeczce 
O bibliotece1, bardzo trudno jest zmienić.

Jedną z form batalii o nowy wizerunek biblioteki, w tym biblioteki uczelni wyższej, 
oraz o wykreowanie obrazu nowoczesnego bibliotekarza, muszą być szeroko zakrojone 
działania promocyjne prowadzone przez nas samych, bowiem nikt inny za nas tego 
nie uczyni.

żeby nie utonąć
Obecnie nie wystarcza już sam fakt, że Biblioteka istnieje2 (naukowa też!). 

Minęły czasy, kiedy czytelnik odwiedzał ją tylko po to, żeby się uczyć, przeczytać 
książkę czy czasopismo. Dziś każda biblioteka rozszerza zakres swych usług i staje 
się miejscem publicznym oraz otwartym, gdzie czytelnik chce: uzyskać rzetelną 
informację, skorzystać z Internetu, obejrzeć wystawę, spotkać się z innymi, czy też po 
prostu wypić kawę w inspirującym i ciekawym otoczeniu, w naukowej i intelektualnej 
atmosferze.

O tym jak ważne jest tworzenie pozytywnego wizerunku biblioteki, pisze Barbara 
Lison: Nikt nie inwestuje chętnie czasu, posiadanych zasobów czy choćby tylko 

1 Umberto E c o : O bibliotece. Warszawa 2007
2 por. Marek Tarka: „Książka do poduszki” czyli marketing w pracy biblioteki akademickiej. 

Bibliotekarz Zachodniopomorski 2007 nr 1 s. 30-41
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wsparcia ideowego na rzecz tonącego statku, czy instytucji, którą otacza negatywna 
aura, o której mówi się źle3. Instytucje mało atrakcyjne i nie inwestujące w swój rozwój 
skazane są na wegetację, a nierzadko nawet na zamknięcie. Działają tu nieubłagane 
prawa gospodarki rynkowej i rosnąca konkurencja. Choć biblioteka nie jest instytucją 
nastawioną na przynoszenie zysku, nie znaczy to, że nie musi się promować - 
podejmowanie takiej działalności staje się także dla niej koniecznością.

Czym zatem jest promocja i jakie cele dzięki niej może osiągnąć biblioteka?
Promocja to sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, który ma się 

przyczynić do zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa [...]. Jest marketingowym 
przedsięwzięciem obejmującym szereg działań mających na celu wpływanie na klientów 
i potencjalnych nabywców polegającym na dostarczeniu informacji, argumentacji, 
obietnic oraz zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów, jak 
również wytwarzających przychylną opinię o przedsiębiorstwach [...]4. 

Odnosząc powyższe do bibliotek, powinny one promować swoją działalność, 
zarówno wśród wiernych, jak i potencjanych użytkowników, aby osiągnąć poniższe 
cele:

○ wytworzenie pozytywnego wizerunku biblioteki,
○ pozyskanie rzeszy użytkowników chętnych do korzystania z zasobów i usług 

oraz regularnie odwiedzających bibliotekę - w dzisiejszej dobie często w sposób 
wirtualny,

○ nawiązanie więzi z czytelnikami.
Do ich realizacji potrzebne są przede wszystkim:
○ skuteczna informacja,
○ efektywne działania,
○ potencjał intelektualny bibliotekarzy.
Dodatkowo, zadowolony użytkownik – a on jest najważniejszym celem wszelkich 

działań biblioteki – jak każdy zadowolony klient, sam będzie najlepszym naszym 
propagatorem, promując w swoich kręgach biblioteczne zbiory i usługi oraz zachęcając 
innych do korzystania z nich.

Biblioteka ramię w ramię z uczelnią
Wizerunek biblioteki akademickiej bez wątpienia kształtuje obraz uczelni, bowiem 

im jest on lepszy, tym lepiej postrzegana jest szkoła wyższa. W dobie powstawania 
wielu różnego typu i różnej jakości takich szkół ma to niebagatelne znaczenie. Badania 

3 Barbara L i s o n : Lobbing na rzecz bibliotek, czyli jak zareklamować własną bibliotekę? 
Bibliotekarz 2008 nr 6 s. 8

4 Encyklopedia Zarządzania [online]. [dostęp: 29 sierpnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: 
<http:// http://mfiles.pl/pl/index.php/Promocja>
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dowodzą, że ...biblioteka jest znaczącym elementem budującym zadowolenie studentów 
z jakości usług dydaktycznych uczelni.5

Skoro biblioteki powinny się promować, tym bardziej takie działania powinna 
podejmować biblioteka akademicka. Wynika to z jej roli, naukowego charakteru, 
obszaru działania, innowacyjności, gamy świadczonych usług ułatwiających realizację 
przez uczelnię jej zadań statutowych, a także znacznych kwot wydatkowanych 
na tworzenie warsztatu naukowo-dydaktycznego dla nowoczesnego naukowca, 
nauczyciela akademickiego i studenta. 

Nie wystarczy bowiem mieć bogate zbiory tradycyjne i elektroniczne oraz 
udostępniać je w dogodny dla użytkownika sposób, oferować szeroki wachlarz usług, 
posiadać wykształconą i w pełni profesjonalną kadrę, dysponować nowoczesną 
i świetnie wyposażoną bazą lokalową. Trzeba jeszcze skutecznie dotrzeć z tą informacją 
do wiernych i potencjalnych użytkowników! Często mamy dowody zaskakującego 
braku wiedzy o działalności naszej Biblioteki...

Dodatkowo, informacja promocyjna powinna wyróżniać się na tle innych, 
podobnych informacji, by została zauważona – jak pisze Barbara Lison, ważne jest 
by poprzez niezwykłość wzbudzać pozytywne zainteresowanie.6

Co? gdzie? kiedy? w Bibiliotece Głównej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, chcąc dotrzeć do 
różnych grup swoich użytkowników z informacją o zbiorach, zasobach, usługach 
i wszelkich organizowanych dla środowiska przedsięwzięciach, podejmuje od szeregu 
lat wiele różnorakich działań promocyjnych. W niniejszym referacie pragniemy 
omówić aktywność Biblioteki na tym polu, zarówno jako instytucji naukowej, jak 
również wspomnieć o wielu projektach, które wykraczają poza te ramy.

Będąc świadomym roli, jaką odgrywa skuteczna informacja w zwiększaniu 
wiedzy użytkowników na temat oferowanych przez Bibliotekę zasobów i usług, 
staramy się wykorzystywać do tego celu wszelkie dostępne narzędzia, w tym te 
najnowocześniejsze. Informacje przekazujemy i kontaktujemy się z czytelnikami 
przede wszystkim za pośrednictwem:

○ witryny internetowej Biblioteki,
○ kanału RSS (do subskrypcji ogłoszeń ze strony WWW Biblioteki),
○ poczty elektronicznej, komunikatora Gadu-Gadu, telefonu,
○ wewnątrzuczelnianego systemu mailingowego,

5 Karol K a r a s i e w i c z , Andrzej P i o t r o w s k i : Public Relations biblioteki akademickiej. 
Funkcje biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni. W: Marketing biblioteczny : rozważania, 
dyskusje, konteksty, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2007 s. 75-98

6 Barbara L i s o n , dz. cyt., s. 8
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○ elektronicznego Biuletynu Informacyjnego GUMed i witryny internetowej 
Uczelni,

○ Gazety AMG - miesięcznika Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
○ prezenterów plakatowych w oknach budynku Biblioteki,
○ drukowanych informatorów i ulotek,
○ wystaw nowości i ekspozycji tematycznych.
W czasach dominacji Internetu oczywistym jest, że głównym narzędziem i areną 

działań informacyjnych i promocyjnych Biblioteki jest jej strona internetowa. Powinna 
ona przede wszystkim oferować łatwy i szybki dostęp do katalogu bibliotecznego, 
umożliwiać online zamawianie książek do wypożyczenia oraz pozwalać na korzystanie 
z subskrybowanych przez Bibliotekę elektronicznych źródeł informacji naukowej, 
zarówno w sieci uczelnianej, jak i spoza niej. Zdając sobie sprawę z roli serwisu 
w procesie szybkiego i skutecznego informowania, pierwszą profesjonalną witrynę 
Biblioteki uruchomioną przez nas w 2004 roku na bieżąco aktualizowaliśmy 
i stale rozwijaliśmy. Była ona dobrze odbierana w środowisku. Co dla nas ważne, 
zaledwie po kilku miesiącach działania zdobyła II nagrodę w konkursie Najlepsze 
witryny internetowe bibliotek polskich organizowanym przez Komisję Wydawnictw 
Elektronicznych i Komisję Automatyzacji przy ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w kategorii biblioteki szkół wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji 
centralnych. Służyła nam i naszym użytkownikom blisko 5 lat, ale – ze względu 
na swoje ograniczenia techniczne – musiała zostać zastąpiona nową, o większej 
funkcjonalności i szerszych możliwościach rozbudowy. 

Nowa witryna Biblioteki Głównej GUMed, udostępniona w maju br., skonstruowana 
została z jednej strony zgodnie z obszarami działania Biblioteki (zakładki: Znajdź, 
Usługi, Pomoc, O nas), z drugiej zaś – z myślą o różnych grupach użytkowników 
i ich zróżnicowanych potrzebach (zakładki: Studenci, Doktoranci, Naukowcy, Inni).

Aby ułatwić użytkownikom szybkie dotarcie do potrzebnych im informacji, na 
stronie głównej serwisu, jako nowość w stosunku do poprzedniego, zamieszczono:

○ wyszukiwarkę pozwalającą na przeprowadzanie bezpośrednich przeszukiwań 
katalogu online, serwisu AtoZ (czasopisma online) oraz słownika MeSH.pl, bez 
potrzeby opuszczania strony głównej portalu,

○ zakładkę Biblioteka online prezentującą wszystko to, co użytkownik może 
zrobić pozostając z Biblioteką w kontakcie online, czyli m.in.:
– zapisać się do Biblioteki,
– zamówić książkę do wypożyczenia,
– skorzystać z e-zasobów Biblioteki i uzyskać do nich zdalny dostęp,
– zapoznać się z tutorialami i przewodnikami po bazach danych,
– złożyć zamówienie na kwerendę tematyczną,
– zamówić usługę międzybiblioteczną,
– odbyć obowiązkowe zajęcia dydaktyczne online,
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– pobrać obowiązujące w Bibliotece druki,
○ opcję Szybkie linki, dającą możliwość bezpośredniego przejścia do najczęściej 

odwiedzanych baz danych lub podstron serwisu,
a także:
○ udoskonalono wyszukiwarkę serwisu,
○ zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ),
○ umieszczono Wirtualny Przewodnik po Bibliotece Głównej wraz z jej 

planem,
○ udostępniono materiały do samodoskonalenia umiejętności z zakresu naukowej 

informacji medycznej.
W nowym serwisie w sposób szczególnie staranny zostały przedstawione 

informacje dotyczące e-zasobów, zarówno tych subskrybowanych przez Bibliotekę, 
jak i ogólnodostępnych. Serwis oferuje użytkownikowi różne drogi dotarcia do 
poszukiwanej bazy, informację o niej oraz samouczek, o ile taki jest dostępny. Wydaje 
się nam, że tak skonstruowany portal, który oczywiście będzie jeszcze udoskonalany, 
dobrze wpisuje się w działania promocyjne naszej Biblioteki, a użytkownicy docenią 
jego walory i odnajdą w nim swoje informacyjne ścieżki.

Wszystkim, którzy chcą być na bieżąco z działalnością Biblioteki, umożliwiamy 
– za pomocą kanału RSS – subskrybcję naszych ogłoszeń zamieszczanych 
w serwisie internetowym. Te ogłoszenia oraz inne krótkie komunikaty publikujemy 
także w cotygodniowym Biuletynie Informacyjnym GUMed, rozsyłanym na konta 
mailowe wszystkich pracowników i studentów Uczelni. Do przekazywania informacji 
jedynie wybranej grupie użytkowników, np. słuchaczom Dziennych Studiów 
Doktoranckich, wykorzystujemy system mailingowy serwisu ekstranetowego naszego 
Uniwersytetu.

O nowych i istotnych przedsięwzięciach Biblioteki środowisko akademickie 
informowane jest przez nas również za pośrednictwem Gazety AMG – miesięcznika 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie mamy stały kącik zatytułowany 
Biblioteka Główna GUMed informuje. Redakcja miesięcznika chętnie zamieszcza 
przygotowane przez nas materiały. Systematycznie publikowane na łamach tego 
czasopisma artykuły (od 2003 roku zamieściliśmy ich 38, czyli średnio w co drugim 
numerze) przedstawiają biblioteczne nowości i wprowadzone zmiany, relacjonują 
organizowane przez nas wydarzenia, podejmują też zagadnienia merytoryczne 
związane np. z bibliografią i bibliometrią. Bywa też, że nasze kolorowe plakaty zdobią 
czwartą stronę okładki Gazety..., stanowiąc doskonałą promocję Biblioteki. 

Biblioteka Główna GUMed nie lekceważy również tradycyjnych form informacji 
i promocji, takich jak drukowane foldery i ulotki informacyjne czy też plakaty, które 
w różnej formie umieszczamy w holu Biblioteki oraz w prezenterach eksponowanych 
w oknach naszej siedziby, a także w innych budynkach na terenie Uczelni i szpitala 
klinicznego.
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Indywidualne potrzeby informacyjne użytkowników są zaspokajane dzięki 
kontaktom z dyżurującym bibliotekarzem, który odpowiada na pytania i wątpliwości 
czytelników, udzielając informacji osobiście, telefonicznie, mailowo, a także poprzez 
Gadu-Gadu.

Natomiast do uzyskiwania informacji od czytelników służą nam dostępne na 
stronie internetowej Biblioteki formularze: Oceń stronę oraz Zgłoś do zakupu, które 
dają czytelnikom szansę wpływania na kształt serwisu interentowego Biblioteki 
i uzupełnienie naszych zbiorów o poszukiwane książki i czasopisma.

Próbą interaktywnej komunikacji z naszymi użytkownikami i skłonienia ich do 
swobodnego formułowania wszelkich opinii i uwag związanych z różnymi obszarami 
działania Biblioteki, było uruchomienie w marcu ubiegłego roku forum BG GUMed. 
Niestety, nie spełniło ono pokładanych w nim nadziei, gdyż było miejscem bardzo 
rzadko odwiedzanym - trudno nam jednoznacznie wskazać dlaczego tak się działo. Po 
roku istnienia podjęliśmy decyzję o zawieszeniu forum, w nadziei na jego reaktywację 
w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Kolejnym realizowanym przedsięwzięciem, które jest promocją zarówno Biblioteki, 
jak i Uczelni, jest tworzenie przez nas poniższych baz:

○ Bibliografia Publikacji Pracowników GUMed (bibliograficzno-abstraktowa),
○ Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed (bibliograficzno-

pełnotekstowa), 
○ Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed (bibliograficzno-

pełnotekstowa).
Posiadane statystyki pokazują, że użytkownicy uznają te źródła za użyteczne 

i doceniają ich dostępność online.
Biblioteka promuje także swoje najnowsze zbiory drukowane. W tym celu 

tworzony jest, w formie bazy danych dostępnej przez Internet, Wykaz nowych 
nabytków zagranicznych. Zawiera on, oprócz danych bibliograficznych, haseł 
przedmiotowych MeSH i sygnatur, także skany okładek zakupionych książek. Od 
lat w gablotach wystawowych znajdujących się w holu Biblioteki prezentowane 
są natomiast, w cyklach najczęściej dwutygodniowych, wybrane najważniejsze 
polskie i obcojęzyczne nowości z naszych zbiorów. Ekspozycje te cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Zwyczajem jest, że z wystawianymi pozycjami czytelnicy mogą 
się bliżej zaznajomić, biorąc je do ręki i przeglądając je zanim - po zakończeniu 
wystawy - trafią na półkę w magazynie. Ponadto co roku, najczęściej w przededniu 
Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, przedstawiamy czytelnikom nową 
ofertę wydawnictw zagranicznych, dostępną w Polsce dzięki firmom dostarczającym 
literaturę medyczną.

Reklamie bogatych zbiorów Biblioteki, nie tylko tych najnowszych, służą 
przygotowywane przez bibliotekarzy wystawy tematyczne. Obok funkcji edukacyjnej, 
spełniają one również rolę informacyjną. Do wielu bowiem pozycji, szczególnie 
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starszych, czytelnik być może nie dotarłby, gdyby nie zachęciła go do tego wystawa. 
Wielu, gdyby nie wystawy, nie wiedziałoby, że ich Biblioteka ma w swoich zbiorach 
tak dużo interesujących książek, w tym starodruki czy rękopisy. Biblioteczne wystawy 
tematyczne, organizowane średnio 3 razy w roku, cieszą się dużym zainteresowaniem 
odwiedzających Bibliotekę. Czasem pomagają wyjść z cienia zapomnianym już 
niekiedy ludziom medycyny (Medycynierki czyli pierwsze damy polskiej medycyny), 
innym razem prezentują dawne spojrzenie na zdrowie człowieka i niegdysiejsze 
praktyki terapeutyczne (Mens sana in corpore sano. Spojrzenie na zdrowie kobiety 
w okresie międzywojennym), albo próbują zainteresować literaturą pamiętnikarską, 
jaka wyszła spod piór lekarzy (Jak wielkim szczęściem jest mieć co wspominać...), 
czy też zwracają uwagę na urodę książek (Jestem piękna. Anatomia książki), ...można 
by jeszcze długo wymieniać.

Poszerzaniu wiedzy o zbiorach i usługach Biblioteki oraz ich promocji, a także 
podnoszeniu efektywności wykorzystania posiadanych zasobów służą szkolenia. 
Biblioteka prowadzi je dla wszystkich chętnych w ramach stałej oferty szkoleń oraz 
na tzw. życzenie, np. bezpośrednio w klinikach i zakładach, dla kół naukowych, 
itp. – reagujemy na wszystkie potrzeby. Nie wkraczając na pole dydaktyki, warto 
wspomnieć, że prowadzimy metodą e-learningu zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, 
dla studentów i doktorantów, w ramach przysposobienia bibliotecznego lub zajęć 
z naukowej informacji medycznej. Z perspektywy lat możemy śmiało przyznać, że 
zastosowanie tej nowoczesnej metody nauczania przez Internet wypromowało naszą 
książnicę zarówno w środowisku polskich bibliotek, jak i w macierzystej uczelni, 
gdzie jesteśmy jedyną do chwili obecnej jednostką prowadzącą dydaktykę w formie 
online. Dodatkowo, Szkolenie biblioteczne online posłużyło nam do opracowania 
Wirtualnego Przewodnika po Bibliotece Głównej GUMed. 

Kolejną formą promocji Biblioteki jest tworzenie systemu jednolitej identyfikacji 
wizualnej, bowiem, jak twierdzi M. Jurowski, Każda nowoczesna organizacja – bez 
względu na profil działalności – a zatem, również Biblioteka, powinna mieć precyzyjnie 
określony system identyfikacji wizualnej. [...] Obecnie pojęcie identyfikacji [...] nabiera 
nowego wymiaru. Staje się narzędziem promocyjnym w zmaganiu o klienta poprzez 
tworzenie pożądanej wartości marki.7 Mając tego świadomość staramy się ujednolicać 
szatę graficzną i kolorystykę:

○ strony internetowej,
○ listowników,
○ identyfikatorów noszonych przez bibliotekarzy,
○ dyplomów i zaświadczeń,
○ ulotek i informatorów,
○ wydawnictw Biblioteki,

7  Marcin J u r o w s k i : System jednolitej identyfikacji wizualnej. W: Marketing biblioteczny. s.43-50
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○ multimedialnych prezentacji,
○ materiałów reklamowych (drukowane zakładki i kalendarzyki).
W identyfikację wizualną Biblioteki wpisuje się także nasz ekslibris, którym 

sygnowane są wydawnictwa uczelniane włączane do zbiorów oraz publikacje 
pracowników Uczelni. Ekslibris, w odpowiedniej oprawie, wykorzystujemy także 
jako okolicznościowy upominek. Zdajemy sobie sprawę, że wiele jeszcze mamy do 
zrobienia na polu identyfikacji wizualnej, przede wszystkim ciągle jeszcze brakuje 
nam logo Biblioteki.

z potrzeby serca
Pragnąc pokazać inne oblicze biblioteki akademickiej, kreatywność pracujących 

w niej bibliotekarzy, przełamać stereotypy i promować Bibliotekę jako otwarte miejsce 
spotkań z ludźmi, z kulturą i sztuką, miejsce, gdzie można miło i pożytecznie spędzić 
wolny czas, niekoniecznie nad podręcznikiem z anatomii czy artykułem naukowym, 
przygotowywujemy różne wydarzenia, które z pewnością mogą zaintrygować 
i zaskoczyć naszych czytelników.

Znakomitą ku temu okazją jest ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Nasza Biblioteka 
włącza się w jego obchody od samego początku, tj. od roku 2004. Rokrocznie staramy 
się przygotować nowe, ciekawe propozycje i z upływem lat otwieramy się coraz szerzej 
na środowisko skupione wokół Uczelni oraz na trójmiejskich bibliotekarzy.

Udział Biblioteki w obchodach Tygodnia Bibliotek to przede wszystkim coroczne 
okolicznościowe wystawy związane z hasłem Tygodnia. Do tej pory ciepło wspominana 
jest przez czytelników ekspozycja Bibliotekarze z drugiej strony katalogu (2004 r.), 
w ramach której prezentowaliśmy pasje i zainteresowania bibliotekarzy z Biblioteki 
Głównej GUMed, odkrywając jednocześnie bogactwo ich osobowości.

Ciekawym przedsięwzięciem, zorganizowanym przez nas w 2005 r. – roku 
jubileuszu 60-lecia, wtedy jeszcze, Akademii Medycznej w Gdańsku i jej Biblioteki 
Głównej – był konkurs na ekslibris Biblioteki. Zaskoczyła nas skala zainteresowania 
konkursem – łącznie napłynęło 190 prac od 85 uczestników, wiele z nich prezentowało 
wysoki poziom artystyczny, a komisja konkursowa nie miała łatwego zadania przy 
wyłanianiu zwycięzcy.

W następnym roku nasi bibliotekarze mieli możliwość szlachetnej rywalizacji 
pomiędzy oddziałami Biblioteki w drużynowym quizie pod hasłem Wiemy wszystko, 
zorganizowanym dla nich przez kierownictwo Biblioteki. Było wiele zabawy, śmiechu 
i emocji, a słodką nagrodę zdobył Oddział Czasopism.

Rok później (2007 r.) zaproponowaliśmy środowisku naszej Uczelni konkurs 
na hasło promujące Bibliotekę. W odpowiedzi wpłynęło 59 sloganów, w tym 24 
propozycje zgłoszone przez studentów. W anonimowym głosowaniu bibliotekarze 
wybrali następujące slogany:

○ Zostań lekarzem z bibliotekarzem!
○ Zaloguj się do wiedzy. Hasło: Biblioteka AMG 
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○ Morze informacji? Może biblioteka? 
○ Eee..., biblioteka? E-biblioteka! 
○ Po co szukać - to się wie! Biblioteka AMG
 Hasła te staramy się wykorzystywać do promocji Biblioteki, umieszczając je m.in. 

na materiałach reklamowych czy też na stronie internetowej BG.
Podczas Tygodnia Bibliotek 2008, obchodzonego pod hasłem Biblioteka miejscem 

spotkań, zaproszono czytelników do obejrzenia wystawy Co się buduje, czyli najnowsza 
architektura bibliotek. Ekspozycja przygotowana była także z myślą o lobbowaniu 
na rzecz rozbudowy i modernizacji budynku Biblioteki Głównej. Dodatkowo 
opracowaliśmy i wydaliśmy drukiem pierwszy numer okolicznościowego biuletynu 
Librorum Amator, w którym tematy ważkie sąsiadowały z bibliotekarską twórczością 
spod znaku lżejszej muzy. Nasz periodyk stanowił także dodatek do majowej Gazety 
AMG, zbierając pozytywne recenzje. Atrakcją ubiegłorocznego święta bibliotek był 
niewątpliwie występ zespołu Glass Duo, wykonującego klasyczne kompozycje na 
szklanej harfie. Koncertu z zapartym tchem wysłuchały władze Uczelni, zaproszeni 
goście oraz emerytowani i obecni pracownicy Biblioteki Głównej.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek, zwracający uwagę na korzyści, jakie czerpać można 
z istnienia bibliotek, zainspirował nas do zorganizowania Wieczoru w Bibliotece. 
Rozpoczął go energetyczny koncert Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Następnie licznie przybyli goście mogli zwiedzić wystawę zatytułowaną Homo legens 
prezentującą, jak mistrzowie pędzla przedstawiali na swoich obrazach człowieka 
czytającego. Wycieczka po Bibliotece była okazją do poznania tajemniczych 
bibliotecznych zakamarków, a hitem okazała się wizyta w Pracowni Introligatorskiej! 
Duże zainteresowanie przybyłych wzbudziły prezentowane starodruki ze zbiorów 
Biblioteki. Nasi goście wysłuchali również recitalu poezji Grażyny Orlińskiej, 
wyśpiewanego przy wtórze gitary przez Grzegorza Marchowskiego. Na koniec, 
tuż przed północą, w unoszących się w ogrodzie Biblioteki oparach mgły, można 
było wysłuchać plenerowego wykładu O ważkach, diabłach i innych postaciach 
z tryptyku Hansa Memlinga „Sąd ostateczny”, czyli wszystko, czego nie dowiesz się na 
wykładach z anatomii, poprowadzonego ze swadą przez dr. Jerzego Jankau, jednego 
z pracowników naszej Uczelni. Dodatkową atrakcją był towarzyszący wykładowi 
pokaz slajdów prezentowany na ścianie budynku Biblioteki.

Wieczór w Bibliotece odegrał z pewnością swoją rolę promocyjną. Stał się 
niewątpliwie znaczącym wydarzeniem i odbił się szerokim echem w środowisku. 
Udział w Wieczorze wzięły władze Uczelni (przybyły prawie w komplecie), studenci, 
bibliotekarze z Trójmiasta, przyjaciele i sympatycy Biblioteki z rodzinami. Zebraliśmy 
liczne pozytywne komentarze, a wielu pyta czym Biblioteka zaskoczy za rok...

Ponieważ zadbaliśmy o przekazanie informacji i zaproszeń na Wieczór w Bibliotece 
lokalnym mediom elektronicznym, zamieściły one relacje z tego spotkania. Co ważne, 
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uczyniła tak też redakcja serwisu internetowego naszego Uniwersytetu – informacja 
wraz ze zdjęciami trafiła na pierwszą stronę serwisu.

W ramach działań promocyjnych Biblioteka Główna współdziała z Uczelnią 
w podejmowanych przez nią inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej. Dobrym 
tego przykładem jest nasze, już dwukrotne, uczestnictwo w organizowanym od 2006 
roku Pikniku na zdrowie. Jest to przedsięwzięcie skierowane do gdańszczan, promujące 
Uczelnię i jej osiągnięcia, ma ono jednocześnie charakter edukacyjny i propaguje 
profilaktykę zdrowotną i zdrowy styl życia. W czasie pikniku, na swoim stanowisku, 
Biblioteka rozdaje pozyskane z darów książki medyczne o charakterze poradnikowym 
oraz dublety polskich czasopism medycznych. Chętni mogą otrzymać powielone, 
pochodzące z czasopism, informacje dla pacjentów oraz wykazy dedykowanych 
im portali internetowych. Odwiedzającym nasze stoisko pomagamy, w razie 
potrzeby, dotrzeć do pomocnej literatury, prezentujemy naszą stronę WWW, a także 
wręczamy przygotowane materiały promocyjne - Librorum Amator, kalendarzyki, 
zakładki do książek, zapraszając jednocześnie do osobistych wizyt w Bibliotece. 
Dodatkowo prowadzimy również akcję bookcrossingu oraz sprzedaż wydawnictw 
uczelnianych.

Bibliotekarze nade wszystko
Podejmowane przez Bibliotekę Główną GUMed działania promocyjne mają 

niebagatelny wpływ na kształtowanie jej wizerunku. Jednak, nie byłoby czego 
promować i jak promować, gdyby nie bibliotekarze! To przede wszystkim my, 
ludzie książki, dzięki wiedzy, posiadanym umiejętnościom, profesjonalizmowi 
w codziennym działaniu, naszym kompetencjom oraz otwartości na zmiany i chęci 
ich wprowadzania, czy tego chcemy czy nie - promujemy nasze biblioteki. Bo 
liczy się nie tylko działanie. Równie ważne są cechy osobowościowe bibliotekarzy, 
takie jak spokój, opanowanie, przyjazność, życzliwość, otwartość, wysoka kultura 
osobista, chęć niesienia pomocy, empatia. Brak takich cech w zespole sprawia, że 
biblioteka nie może dobrze funkcjonować, a jej wizerunek jest narażony na szwank. 
Wzmiankowane wyżej przymioty bibliotekarzy kształtują bezpośrednio z jednej 
strony relacje w zespole i rzutują na naszą codzienną pracę, z drugiej zaś tworzą 
doskonale wyczuwalną pozytywną atmosferę, zachęcającą do odwiedzin Biblioteki. 
To pracownicy są najlepszą wizytówką biblioteki, reprezentując ją na zewnątrz – przed 
użytkownikami8, im lepszy więc zespół, tym Biblioteka postrzegana lepiej.

Dobry wizerunek naszej Biblioteki w środowisku Uczelni i to, że jest widoczna, 
bez wątpienia jest zasługą pracujących w niej bibliotekarzy. Na obraz naszej 
książnicy w Trójmieście i w kraju składa się również działalność bibliotekarzy na 
polu zawodowym i społecznym. Ich liczny i aktywny udział w szeregu konferencji 

8 Grażyna W o j s z n i s : Wizerunek biblioteki a wykształcenie kadry bibliotecznej. Bibliotekarz 2008 nr 6 
s. 18
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i szkoleń, przygotowywane i wygłaszane referaty, działalność w Okręgu Pomorskim 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Duszpasterstwie Bibliotekarzy Archidiecezji 
Gdańskiej - to też sposoby kreowania pozytywnego wizerunku naszej Biblioteki. 

W dwóch zdaniach...
Jak wskazuje nasze doświadczenie, warto podejmować różnego typu akcje 

promocyjne, pomimo tego, iż wymagają one kreatywności w poszukiwaniu 
różnorodnych, coraz nowszych form i środków reklamy, często pieniędzy, dużych 
nakładów pracy i zawsze angażują cały zespół. Pamiętać jednak trzeba, że można 
bibliotekę promować bez nakładów finansowych, nieustannie, mimochodem, 
codziennie, w każdym kontakcie z użytkownikiem i bibliotekarze powinni mieć tego 
świadomość.

Biblioteka-supermarket czy biblioteka-wszechświat
Biblioteki, dbając o promocję i walcząc z nakreśloną przez Umberto Eco wizją 

biblioteki-twierdzy, starają się stworzyć miejsce chętnie odwiedzane przez czytelników. 
Wolny dostęp do półek, przyjazny personel, kawiarnia – to minimum, mające sprawić, 
by czytelnik czuł się w bibliotece dobrze. Czy tylko tyle? – pyta Jan Tomkowski – 
Ależ nie, konieczne są jeszcze kanapy, na których poflirtować mogłyby studenckie 
pary, restauracja serwująca obiady złożone z co najmniej dwóch dań, ewentualnie 
kino, może parę sklepów? Fryzjer? Salon kosmetyczny? Kantor wymiany walut? 
(…) Taka biblioteka przypomina największe osiągnięcie postmodernistycznej kultury 
i postindustrialnej gospodarki – supermarket.9 Tymczasem biblioteka to, jak chce 
Jorge Luis Borges w opowiadaniu Biblioteka Babel, cały Wszechświat, nieograniczony 
ciasnymi murami, który zachwyca, olśniewa, po którym każdy z gości poruszać się 
musi samodzielnie. Ufamy, że biblioteki dbając o frekwencję i statystykę, zabiegając 
o szybkość i prostotę, pozwolą czasami czytelnikom na samodzielne poznawanie 
owego Wszechświata.
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Dr Paweł Bojko
Katowice - SUM

BIBlIOTeKA śląSKIeGO UNIWeRSYTeTU MeDYCzNeGO
 W KaTOWICaCH

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego1, podobnie jak wszystkie biblioteki 
uczelni wyższych, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działalności 
podstawowej, realizującą zadania usługowe, naukowe i dydaktyczne. Funkcjonuje 
na podstawie Statutu Uczelni2, zgodnie z którym jednolity system biblioteczno-
informacyjny SUM tworzą Biblioteka Główna i jej oddziały, oraz Regulaminu 
Organizacyjnego Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach3. 

historia i dzień dzisiejszy
Biblioteka została utworzona w 1948 roku z polecenia ówczesnego rektora prof. dr. 

Brunona Nowakowskiego i zlokalizowana – obok katedr teoretycznych oraz rektoratu 
– w Rokitnicy Bytomskiej, na terenie przekazanego Uczelni kompleksu budynków 
poszpitalnych dawnej Spółki Brackiej. Pierwszym dyrektorem Biblioteki (do 1961 
roku) był dr n. fil. Marian Wolańczyk4. 

W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Biblioteka przeszła wiele zmian 
organizacyjnych, wynikających z konieczności jej dostosowywania do możliwości 
lokalowych Uczelni, a także potrzeb uczelnianego środowiska naukowego, 
rozproszonego w kilku miastach, w których funkcjonowały kliniki lub zakłady i w 
których prowadzono zajęcia ze studentami. W 1953 roku utworzono w Zabrzu filię 
Biblioteki, która zaczęła pełnić funkcję Biblioteki Głównej5. 

W latach 1961–1975 dyrektorem Biblioteki był dr n. hum. Franciszek Szymiczek. 
W tym czasie, w związku z procesem scalania rozproszonej Uczelni, Bibliotekę 

1 Śląski Uniwersytet Medyczny powołany został jako Akademia Lekarska w Rokitnicy Bytomskiej 
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 roku (Dz. U. 1948, nr 21, poz. 146). 
W 1949 roku nazwę Uczelni zmieniono na Śląską Akademię Lekarską, a następnie Śląską Akademię 
Medyczną im. Ludwika Waryńskiego. Od 1964 roku siedzibą Uczelni są Katowice. W czerwcu 2007 
roku weszła w życie ustawa nadająca Uczelni nazwę Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Dz. 
U. 2007, nr 99, poz. 659)

2 Uchwała Senatu ŚAM nr 121/2006 z 14 czerwca 2006, http://www.sum.edu.pl/news.
php?extend.325.24 [dostęp z dnia 17.07.2009]

3 Uchwała Senatu SUM nr 186/2007 z 4 lipca 2007, http://www.sum.edu.pl/news.php?extend.834.24 
[dostęp z dnia 17.07.2009]

4 „Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska”, T. 6, red. W. Pierzchała, Katowice 2007 s. 135.
5 Monika W o l a ń c z y k : Biblioteka [w:] „Dziesięciolecie Śląskiej Akademii Medycznej imienia 

Ludwika Waryńskiego”, red. K. Gibiński, Zabrze 1958, s. 367
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przeniesiono (1964 r.) do Katowic, do budynku rektoratu przy ulicy Poniatowskiego, 
gdzie pełniąc od początku funkcję Biblioteki Głównej zaspokajała potrzeby 
biblioteczno-informacyjne katowickiego środowiska akademickiego. W Zabrzu 
pozostał Oddział Biblioteki Głównej, obejmujący czytelnię i wypożyczalnię, który 
prowadził działalność usługową na rzecz środowiska zabrzańskiego, a w Zabrzu 
Rokitnicy – Oddział Biblioteki Głównej z wypożyczalnią i czytelnią przeznaczonymi 
dla studentów pierwszych lat studiów6. 

W połowie lat 70. strukturę Biblioteki tworzyły: Biblioteka Główna w Katowicach, 
oddziały Biblioteki Głównej w Rokitnicy i Zabrzu oraz 65 bibliotek klinicznych 
i zakładowych. W 1975 roku dyrektorem Biblioteki został dr n. hum. Alfred Puzio, 
który zgodnie z przyjętą koncepcją przystąpił do sukcesywnej likwidacji bibliotek 
zakładowych i klinicznych (ostatnią zlikwidowano w 1995 roku). Działania te 
odbywały się paralelnie z tworzeniem bibliotek w większych ośrodkach Uczelni. 
W latach 70. i 80. powstały biblioteki nowo tworzonych jednostek organizacyjnych 
ŚAM: w 1975 Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu oraz Biblioteka 
Wydziału Pielęgniarskiego w Katowicach-Ligocie, a w 1986 Oddział Biblioteki 
Głównej w Katowicach-Ligocie (do którego włączono Bibliotekę Wydziału 
Pielęgniarskiego), przekształcony w 1995 roku w Bibliotekę Wydziału Lekarskiego 
w Katowicach. Okresowo istniały również oddziały Biblioteki Głównej obsługujące 
konkretne ośrodki naukowe ŚAM. Były to: Oddział Biblioteki Głównej w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie (1979–1986), Oddział Biblioteki Głównej 
w Bytomiu (1986–2002), Biblioteka Instytutu Kardiologii w Katowicach-Ochojcu 
(1987–2003) oraz Oddział Biblioteki Głównej w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu 
(1989–2003; obecnie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary)7. 

W wyniku przekształceń organizacyjnych, z początkiem 2003 r. powstała 
obowiązująca obecnie struktura Biblioteki. Aktualnie Bibliotekę tworzą: Biblioteka 
Główna, Oddział Biblioteki Głównej w Katowicach-Ligocie (kier. mgr Barbara 
Kaniak), Oddział Biblioteki Głównej w Zabrzu z czytelnią w Zabrzu-Rokitnicy (kier. 
dr n. hum. Krzysztof Noga) oraz Oddział Biblioteki Głównej w Sosnowcu (kier. 
mgr Agnieszka Kwiatkowska-Boryś)8. W skład Biblioteki Głównej wchodzą: Dział 
Gromadzenia i Ewidencji Zbiorów, Dział Opracowania Zbiorów, Dział Udostępniania 

6 „Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska”, T. 3, red. A. Puzio, Katowice 1997, s. 54–55; F. 
Szymiczek, Biblioteka Główna, [w:] „Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego 1948–
1973”, red. S. Knapik, Katowice 1973, s. 169

7 „Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska”, T. 3, op.cit. s. 54–56; zob. też: „Skład osobowy”, 
Katowice: Śląska Akademia Medyczna 1976, s. 71–72; „Skład osobowy”, Katowice: Śląska Akademia 
Medyczna 1978, s. 83–85; „Skład osobowy”, Katowice: Śląska Akademia Medyczna 1980, s. 115–117; 
„Skład osobowy”, Katowice: Śląska Akademia Medyczna 1985, s. 124–127; „Informator Organizacyjny”, 
Katowice: Śląska Akademia Medyczna 1983, s. 19

8 http://www.sum.edu.pl/page.php?16 [dostęp z dnia 16.07.2009]
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Zbiorów, Dział Informacji Naukowej, Dział Bibliografii i Bibliometrii oraz Dział 
Dokumentacji Naukowej i Publikacji9. 

Rozpoczęta w 1990 roku komputeryzacja Biblioteki miała na celu zarówno 
usprawnienie pracy bibliotecznej, jak i zapewnienie czytelnikom szerokiego dostępu 
do aktualnej informacji medycznej. Od 1991 roku udostępnione zostały pierwsze 
bazy medyczne (Medline), wdrożony wkrótce system Electronic Reference Library 
umożliwił jednoczesne korzystanie z bazy przez kilku użytkowników. W 1996 roku 
w Bibliotece Głównej utworzono lokalną sieć komputerową oraz zorganizowano 
Czytelnię Komputerową wyposażoną w Internet i sieciową wersję bazy Medline10. 
Z pozytywnym przyjęciem spotkały się organizowane od 1993 roku przez Bibliotekę 
Główną, popularyzujące aktualną wiedzę medyczną, cykliczne prezentacje 
najnowszych importowanych książek z zakresu medycyny i nauk pokrewnych11.

W 1999 roku dyrektorem Biblioteki został dr n. hum. Jerzy Dyrda (pełnił tę funkcję 
do lutego 2009), podejmując od początku wiele cennych inicjatyw, których realizacja 
umożliwiła dostosowanie oferty bibliotecznej do nowych, wyznaczanych erą Internetu 
i cyfryzacji zbiorów, oczekiwań użytkowników. Głównym celem stała się realizacja 
idei biblioteki wirtualnej: we wrześniu 2000 roku uruchomiono w Bibliotece Głównej 
oraz jej oddziałach zintegrowany system biblioteczny ALEPH12. Aktualnie Biblioteka 
dysponuje dziesięcioma bazami elektronicznymi: trzema bibliograficznymi (Medline, 
Embase i Polska Bibliografia Lekarska), czterema pełnotekstowymi (Proquest Medical 
Library, Blackwell Synergy, Czasopisma LWW na platformie Ovid, Cochrane Library), 
dwoma służącymi do przeprowadzania analiz naukometrycznych (Journal Citation 
Reports i Science Citation Index) oraz kartoteką haseł przedmiotowych MeSH 
(Medical Subject Headings). Ponadto czytelnicy mają możliwość korzystania z 10 
elektronicznych baz autorskich Biblioteki Głównej13. W Bibliotece dostępnych jest 
on-line 1449 tytułów czasopism zagranicznych (prenumerata i udział w konsorcjach). 

9 http://www.sum.edu.pl/page.php?12 [dostęp z dnia 16.07.2009]
10 „Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska”, T. 3, op.cit s. 57–58; J. Dyrda, Biblioteka 

elektroniczna dla wszystkich, „Biuletyn Informacyjny Śląskiej Akademii Medycznej” 2004, nr 2, s. 
24–25

11 Pierwszą wystawę zorganizowano w dniach 30.11–01.12.1993 w Bibliotece Głównej w Katowicach. 
Do chwili obecnej odbyło się 27 wystaw

12 „Biuletyn Informacyjny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach” 2000, nr 3, s. 21 i 29. W 
2002 roku system został rozbudowany o opcję zamawiania książek on-line

13 Są to: Bibliografia publikacji pracowników SUM, Baza cytowań, Katalog czasopism 
elektronicznych, Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska, Profesorowie i 
doktorzy habilitowani SUM, Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska, Doktorzy honoris causa SUM, 
Prace doktorskie SUM, Materiały Zjazdowe gromadzone w Bibliotekę Główną SUM oraz Czasopisma 
prenumerowane przez Bibliotekę Główną SUM
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Przygotowany do użytku czytelników katalog czasopism elektronicznych obejmuje 
około 4000 tytułów, o różnym stopniu dostępu do tekstu14. 

Poza zbiorami elektronicznymi Biblioteka posiada do dyspozycji czytelników ponad 
28 500 woluminów czasopism naukowych (450 tytułów czasopism zagranicznych 
i 585 tytułów czasopism polskich) oraz blisko 150 tys. woluminów książek15. 

Biblioteka SUM osiągnęła wysoki stopień specjalizacji w realizowanym 
podstawowym celu biblioteki naukowej, jakim jest zaspokajanie potrzeb nauki 
i kształcenia. Na podkreślenie zasługuje bieżące rejestrowanie opublikowanego 
dorobku naukowego Uczelni oraz jego cytowań. Prace nad „Bibliografią publikacji 
pracowników” rozpoczęto w 1974 roku. Trzy pierwsze tomy o charakterze 
retrospektywnym, które obejmowały piśmiennictwo z lat 1948–1973, ukazały się 
w 1978 roku16. Od 1991 roku opracowywana jest elektroniczna wersja „Bibliografii”17. 
W 2001 roku z inicjatywy dyrektora Jerzego Dyrdy w Bibliotece Głównej, jako 
pierwszej bibliotece medycznej w Polsce, rozpoczęto prace nad bazą cytowań 
publikacji pracowników, opartą na indeksie cytowań „Science Citation Index” oraz 
na „Bibliografii publikacji pracowników SUM”. Baza spełnia podwójną rolę: jest 
bazą rejestrującą, gdyż wykazuje cytowane prace danego autora wraz ze spisem prac 
cytujących. Drugą funkcją bazy jest jej użyteczność przy ocenie dorobku całej Uczelni18. 
Baza cytowań dorobku publikowanego zawiera 5760 opisów prac cytowanych oraz 
55 867 opisów prac cytujących19. W zakresie statystycznej analizy bibliometrycznej 
prowadzony jest moduł umożliwiający wieloaspektowe prezentowanie danych 
w formie tabelarycznej i graficznej. 

W ramach realizacji zadań określonych w „Ustawie o bibliotekach” w Bibliotece 
prowadzona jest działalność dokumentująca dorobek medycyny i farmacji na Górnym 

14 Przytoczone w tej części artykułu dane liczbowe dotyczące posiadanych baz elektronicznych, 
dostępnych on-line tytułów czasopism zagranicznych oraz zawartości katalogu czasopism elektronicznych, 
zaktualizowano na dzień 09.07.2009

15 Stan na dzień 31.12.2008. We wcześniejszych latach stan liczbowy posiadanych zbiorów 
drukowanych wynosił: 1948 – 9021 woluminów czasopism (515 tytułów) i 64 706 woluminów druków 
zwartych; 1958 – 15 057 woluminów czasopism (762 tytuły) i 103 991 woluminów druków zwartych, 
1968 – 35 000 woluminów czasopism (980 tytułów) i 166 135 woluminów druków zwartych, F. 
Szymiczek, Biblioteka w latach 1948–1973, „Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
1973”, red. J. Ratajewski, Katowice 1974, s. 15

16 W formie drukowanej ostatnia „Bibliografia” (za rok 2000) ukazała się w 2001 roku
17 Adres dostępu: http://213.227.102.9/expertus/ [dostęp z dnia 16.07.2009]. 
18 Maria M a l a j k a , Ewa S z c z ę d z i n a : Baza cytowań publikacji pracowników Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Forum Bibliotek Medycznych 2008 R. 1 nr 2 s. 62–64. Zasoby 
bazy wykorzystano przy wypełnianiu ankiety OPI za 2007 r. i 2008 r. Na jej podstawie otrzymano dane 
dotyczące liczby cytowań wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych aktualnie 
w SUM. 

19 Stan na dzień 09.07.2009; adres dostępu: http://213.227.102.9/exp_sci/ [dostęp z dnia 
16.07.2009]
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Śląsku, której wyniki składają się na wydawnictwa „Słownik medycyny i farmacji 
Górnego Śląska” (dotychczasowy zasób 6 tomów „Słownika” to 1752 hasła biograficzne 
i 281 haseł rzeczowych)20 oraz „Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny 
i Farmacji Górnego Śląska” (dotychczas ukazało się 13 zeszytów21). Wymienione 
pozycje służą studentom medycyny, farmacji, stomatologii i pielęgniarstwa jako 
pomoc dydaktyczna na zajęciach z historii kultury medycznej, doktorantom w ramach 
przygotowania się do egzaminu z historii medycyny oraz wszystkim zainteresowanym 
kulturą medyczną regionu. W ostatnich latach Biblioteka była też organizatorem kilku 
sesji naukowych dokumentujących historię medycyny i nauk pokrewnych w regionie 
śląskim22. W lipcu 2004 roku uruchomiona została opracowana przez Bibliotekę 
Główną internetowa baza „Profesorowie i doktorzy habilitowani ŚAM”, prezentująca 
biogramy samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni23. W roku 
2005, dzięki inicjatywie Biblioteki Głównej, opracowano internetową bazę „Centrum 
Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska”, która dokumentuje 

20 „Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska”, T. 1, red. A. Puzio, Katowice 1993, 308 s., 
T. 2, red. A. Puzio, Katowice 1995, 307 s., T. 3, red. A. Puzio, Katowice 1997, 684 s., T. 4, red. J. M. 
Dyrda, Katowice 2000, 471 s., T. 5, red. J. M. Dyrda i B. Gruszka, Katowice 2003, 490 s., T. 6, red. W. 
Pierzchała, Katowice 2007, 234 s. 

21 Poszczególne prace CDDMiF to: A. Mura, „Z dziejów lecznictwa w Rydułtowach od 1900 roku” 
(1994), W. Kaczorowski, „Karol Ignacy Lorinser (1796–1853) – lekarz, radca rejencyjny i sanitarny” 
(1994), „Franciszek Kokot – lekarz, uczony, nauczyciel” (red. J. Duława, 1999), „Zarys rozwoju 
patomorfologii w regionie działania Śląskiej Akademii Medycznej” (red. D. Sabat, 1999), „Kornel 
Gibiński – lekarz, uczony, humanista” (red. T. Białek i in., 2000), „Bożena Hager-Małecka – naukowiec, 
pediatra, społecznik” (red. K. Karczewska i in., 2001), J.M. Dyrda, „Odbudowa i rozwój służby zdrowia 
na Śląsku Opolskim w latach 1945–1950” (2003), „Górny Śląsk – dzieje medycyny i farmacji, problemy 
dokumentacji i metodologii badań” (red. J.M. Dyrda, 2003), „Etyka w naukach medycznych. XX-lecie 
działalności komisji bioetycznych Śląskiej Akademii Medycznej 1982–2002” (2003), „Witold Zahorski. 
Wychowawca, Uczony, Współtwórca polskiej medycyny pracy” (red. T. Białek, E. Pawłowska, 2006), 
„Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych” (red. J.M. Dyrda, B. Gruszka, 2007), 
„Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych 
księstw cieszyńskiego i opawskiego” (red. J.M. Dyrda, J. Miozga, 2007), „Profesor Józef Gasiński – 
twórca śląskiej szkoły chirurgicznej” (red. T. Białek i E. Pawłowska, 2008). 

22 Były to: „Górny Śląsk – dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii 
badań” – sesja odbyła się 27 października 2003 w Katowicach z okazji 55-lecia ŚAM oraz 15-lecia 
działalności Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska Biblioteki Głównej 
ŚAM; „Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych” – sesję zorganizowano 24 maja 
2007 w Opolu i wpisano w rocznicowe obchody 60-lecia naszej Uczelni oraz 55-lecia działalności 
Archiwum Państwowego w Opolu; „Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego” – sesja zorganizowana 26 
października 2007, była wpisana w jubileuszowe obchody SUM, Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz 
Archiwum Państwowego w Katowicach. 

23 Adres dostępu: http://213.227.98.11:8080/samkadra.nsf [dostęp z dnia 16.07.2009]. 
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dzieje medycyny i farmacji na terenie historycznych ziem Górnego Śląska 24. 
Zespół Biblioteki redaguje ponadto ogólnouczelniane pismo „Biuletyn 

Informacyjny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” (dawniej: 
„Biuletyn Informacyjny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach”), zaś w latach 
1996–2009 redagował i wydawał ogólnopolski periodyk naukowy „Wiadomości 
Lekarskie” – organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego25. 

W lipcu 2006 roku Biblioteka Główna SAM podjęła współpracę z Biblioteką Śląską 
oraz Uniwersytetem Śląskim w zakresie współtworzenia Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 
(ŚBC), prezentującej kulturowe dziedzictwo Śląska, jego historyczną i współczesną 
różnorodność, publikującej (w wyborze) naukowy dorobek regionu oraz wspierającej 
działalność dydaktyczną i edukacyjną26. O wysokim poziomie i zakresie wiedzy 
pracowników Biblioteki świadczy uruchomienie w marcu 2006 roku internetowej 
strony Uczelni, opracowanej przy aktywnym udziale Biblioteki Głównej27. 

Ważną formą działalności Biblioteki jest dydaktyka. Pracownicy Biblioteki 
prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów z zakresu przysposobienia 
bibliotecznego i naukowej informacji medycznej, a także praktyki dla studentów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz staże zawodowe dla pracowników 
innych bibliotek akademickich. Biblioteka realizuje ponadto działalność informacyjną 
w ramach resortowego i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego oraz informacji 
naukowej. 

Sprawną realizację procesu bibliotecznego zapewnia 54 pracowników Biblioteki, 
w tym: 18 kustoszy, 14 st. bibliotekarzy, 14 bibliotekarzy, 2 mł. bibliotekarzy, 
5 magazynierów oraz 1 pracownik administracyjny. W ostatnim dziesięcioleciu pięć 
osób uzyskało stopień naukowy doktora. Aktualnie stopień doktora posiadają dwie 
osoby, jedna z nich posiada jednocześnie kwalifikacje zawodowe dyplomowanego 
bibliotekarza, a druga kwalifikacje zawodowe dyplomowanego pracownika 
dokumentacji i informacji naukowej. Od początku funkcjonowania Biblioteki zatrudnionych 

24 Adres dostępu: http://dokument.slam.katowice.pl/ [dostęp z dnia 16.07.2009]. Promocja bazy 
odbyła się we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach we wrześniu 2005 roku podczas X Sympozjum Polsko-
Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, J. Dyrda, Nowy program elektroniczny Biblioteki Głównej 
Śląskiej Akademii medycznej, „Biuletyn Informacyjny Śląskiej Akademii Medycznej” 2005 nr 4  s. 30 

25 Spośród innych wydawnictw opracowanych przez pracowników Biblioteki warto także wymienić 
m.in. „Katalog starych druków medycznych w bibliotekach Śląska Górnego i Cieszyńskiego”, red. 
A. Puzio, cz. I, Katowice 1982, cz. II, Katowice 1985, „Jubileuszowy katalog rozpraw doktorskich 
i habilitacyjnych wykonanych w Śląskiej Akademii Medycznej”, T. 1 Doktoraty, 509 s., T. 2 Habilitacje, 
76 s., red. A. Puzio, Katowice 1998 oraz inne wydawnictwa prezentujące Uczelnię, jak grafiki, kalendarze, 
informatory i foldery

26 Jerzy D y r d a : Śląska Biblioteka Cyfrowa. Biuletyn Informacyjny Śląskiej Akademii Medycznej 
2006  nr 5  s. 30 

27 Zastosowane rozwiązania informatyczne uwzględniały nowe trendy w prezentowaniu informacji 
w Internecie oraz zapewniły swobodę rozbudowy serwisu (CMS). W latach wcześniejszych Biblioteka 
Główna była koordynatorem strony internetowej Uczelni
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było w niej ogółem 215 osób28. Na pokreślenie zasługuje działalność publikacyjna pracowników 
Biblioteki, którzy są autorami ponad 550 tekstów, w tym artykułów, biogramów, streszczeń 
zjazdowych oraz innych tekstów autorskich29. 

Plany na przyszłość

Biblioteka Główna oraz jej biblioteki oddziałowe dysponują powierzchnią 2230 m2, 
z czego na miejsca magazynowe przypada 1010 m2. Sygnalizowana od wielu lat trudna sytuacja 
magazynowa Biblioteki Głównej znalazła rozwiązanie w decyzji władz Uczelni o przekazaniu 
dla jej potrzeb budynku przy ulicy Warszawskiej w Katowicach, dysponującego powierzchnią 
dwukrotnie większą od zajmowanej przez nas aktualnie, co – zgodnie z przewidywaniami 
– zapewni Bibliotece Głównej dostateczne warunki rozwoju na najbliższe kilkanaście lat. 
Remontów i modernizacji wymagają jednak wszystkie oddziałowe biblioteki. 

W aspekcie zadaniowym w najbliższych latach przewiduje się kontynuację 
realizowanych obecnie zadań. Są to m.in: gromadzenie, ewidencjonowanie 
i udostępnienie niezbędnych w pracy naukowo-dydaktycznej zbiorów biblioteczno-
informacyjnych, prowadzenie krajowej i zagranicznej wymiany międzybibliotecznej, 
tworzenie komputerowego katalogu zbiorów w ramach zintegrowanego systemu 
bibliotecznego, prowadzenie rzeczowego opracowania księgozbioru zgodnie 
z wykazem haseł przedmiotowych MeSH, udostępnianie baz danych w Bibliotece oraz 
w uczelnianej sieci internetowej, prowadzenie szkoleń czytelników, sporządzanie zestawień 
tematycznych na zamówienie użytkowników, prowadzenie działalności bibliograficzno-
dokumentacyjnej opublikowanego dorobku naukowego pracowników Uczelni, wykonywanie 
analiz i rankingów bibliometrycznych, tworzenie bazy cytowań publikacji pracowników 
naukowych Uczelni, dokumentowanie funkcjonowania i dokonań Uczelni, gromadzenie, 
porządkowanie i przechowywanie źródeł informacyjnych z zakresu dziejów medycyny 
i farmacji na Górnym Śląsku oraz publikowanie prac dotyczących metodologii badań 
naukowych oraz dziejów lecznictwa w regionie śląskim. 

28 Stan liczbowy pracowników w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: sierpień 1948 
– 3 osoby, 1958 – 8 osób, 1961 – 27 osób, 1978 – 41 osób, 1985 – 65 osób, 1996 – 61 osób. 

29 Liczba publikacji nie obejmuje publikacji w wydawnictwach, które ukazywały się regularnie od 
końca lat 50.: były to wydane techniką powielaczową broszury informujące o nowościach. W 1959 r. 
ukazał się po raz pierwszy „Biuletyn nabytków” zawierający tytuły czasopism oraz druków zwartych 
będących w posiadaniu Biblioteki; ukazywał się dwa razy w roku, od 1975 r. – pod tytułem „Wykaz 
nowych nabytków zagranicznych” (z podziałem na druki zwarte i czasopisma). W 1978 r. ukazał się 
„Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Śląskiej Akademii Medycznej”, w 1992 r. – 
„Wykaz czasopism zagranicznych i mikrofisz prenumerowanych przez Bibliotekę Śląskiej Akademii 
Medycznej”, w 1997 i 1998 r. – „Wykaz czasopism zagranicznych i baz danych prenumerowanych przez 
Bibliotekę Główną Śląskiej Akademii Medycznej”. Podana liczba publikacji nie uwzględnia również 
wprowadzonych w 2000 roku do „Biuletynu Informacyjnego” i przygotowywanych przez pracowników 
Biblioteki do wszystkich kolejnych numerów tego czasopisma działów „Kronika” i „Przeczytaliśmy”. 
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BIBlIOTeKA GŁóWNA 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEgO W LUBLINIE

 W XXI WIEKU

Mgr Ewa Busse-Turczyńska
Lublin - UM

Wstęp
Uwzględniając postęp technologiczny oraz preferencje użytkowników, w XXI 

wieku Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, obok tradycyjnej uczelnianej 
książnicy, staje się dla pracowników naukowych jednostką usługową oferującą nową 
jakość dostępu do informacji. 

Jest to możliwe dzięki zgodnemu ze światowymi standardami zastosowaniu 
narzędzi elektronicznych umożliwiających wykorzystanie biomedycznych baz danych 
dostępnych w sieci akademickiej oraz promocję nowych źródeł informacji w lubelskim 
środowisku naukowym.

W 2000 roku siedzibę Biblioteki Głównej przeniesiono do wyremontowanego 
budynku przy ul. Szkolnej 18. O nowy budynek dla Biblioteki czyniły starania trzy 
pokolenia bibliotekarzy. Kontynuacja polityki informacyjnej z wykorzystaniem 
sieciowych źródeł informacji wymagała reinstalacji bibliotecznej sieci komputerowej, 
z dostępem do LAN i Internetu w nowej siedzibie, przy jednoczesnym podniesieniu 
standardów sieci. 

Struktura zatrudnienia i organizacja szkoleń
Aby sprostać nowym zadaniom organizacyjnym w Bibliotece, pracownicy 

podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W Bibliotece jest zatrudnionych 38 osób, 
w tym 2 kustoszy dyplomowanych, 6 kustoszy, 5 st. bibliotekarzy, 13 bibliotekarzy, 
5 młodszych bibliotekarzy. 13 osób ukończyło studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo 
i Informacja Naukowa, 7 osób odbyło staże zawodowe w lubelskich bibliotekach 
naukowych, 2 pracowników zdało egzamin na bibliotekarza dyplomowanego.  

 W Bibliotece prowadzone są szkolenia wewnętrzne pracowników i użytkowników 
informacji w zakresie upowszechniania nowych mediów. Wyższą jakość szkoleń 
uzyskano dzięki wykorzystaniu zakupionego projektora multimedialnego, możliwości 
prezentacji w PowerPoint, a także prowadzeniu zajęć w przystosowanej do celów 
szkoleniowych sali konferencyjnej w nowym gmachu Biblioteki. Od roku 2006 
organizuje się szkolenia metodą e-learning na platformie Moodle Konsorcjum 
Lubelskich Uczelni. Po zapoznaniu się z treściami programowymi opracowanymi 
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przez zespół bibliotekarzy i zamieszczonymi na platformie, studenci muszą zaliczyć 
na ocenę test online.

Metodą zdalnego nauczania w latach 2007-2009 przeprowadzono zajęcia 
z podstaw informacji naukowej dla studentów I-III roku Licencjatu kierunków 
Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne, dla studiów magisterskich 
z Fizjoterapii oraz z naukowej informacji medycznej dla studentów doktorantów. 
Łącznie przeszkolono w roku akademickim 2007/2008: 397 stud. Licencjatu, 99 
studentów studiów magisterskich dziennych, 59 licencjatu zaocznego i 96 – studiów 
mgr zaocznych, oraz 64 doktorantów, w roku 2008/2009: 296 – lic. dzienny, 418 mgr 
dzienne, 61 – lic. zaoczne, 99 - mgr zaoczne, 52 doktorantów. W roku akademickim 
2008/2009 w ramach 6- letniego programu amerykańskiego przeszkolono 31 studentów 
anglojęzycznych, i 11 studentów w ramach 6 letniego programu azjatyckiego.

etapy rozwoju systemu informacyjnego z wykorzystaniem mediów 
elektronicznych

Podstawą budowania systemu informacyjnego z wykorzystaniem mediów 
elektronicznych było stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej 
(stosowny do potrzeb wybór, zakup, instalacja sprzętu, oprogramowania oraz jego 
sukcesywna modernizacja). 

Obecnie sieć komputerowa obejmuje 4 serwery oraz 21 terminali.  2 terminale 
z katalogiem OPACWWW usytuowano w hallu głównym, 9 - w Informatorium, 
1 - w Czytelni Czasopism, 3 terminale w czytelni ogólnej, pozostałe służą do pracy 
bibliotekarzom. W Filii Studenckiej zainstalowano 3 stanowiska z dostępem do 
internetu. 

Rozwój systemu  informacyjnego oparty o konsultacje fachowego piśmiennictwa 
naukowego oraz  wymianę zawodowych doświadczeń można podzielić na  etapy:

etap wstępny (1991- 1999) - Wdrożenie systemów komputerowych w Bibliotece 
AM w Lublinie – szkolenia i dokształcanie pracowników Biblioteki

1. systemy jednostanowiskowe – baza danych Medline i IPA na CD ROM 1990-
1995, 

2. instalacja sieci lokalnej Novell Netware , zakup bibliograficznych baz danych 
i zintegrowanego systemu bibliotecznego Prolib, 1996 

3. uzyskanie dostępu do Internetu, początki udostępniania informacji online dla 
sieci AM Lublin, 1996

I etap (2000-2002) -  Organizacja wewnętrznej sieci w nowej siedzibie Biblioteki 
przy ul. Szkolnej 18. 

1. Dołączenie sieci bibliotecznej do sieci LUBMAN oraz Internetu. 
2. Doprowadzenie światłowodu
3. Instalacja protokołów IPX/SPX, TCP/IP 
4. Testowanie oprogramowania, szkolenia
5. Wyszukiwanie w bibliograficznych bazach danych z serwera Biblioteki
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6. Uzyskanie dostępu online do bibliograficzno-abstraktowych baz danych oraz 
czasopism elektronicznych dla całej sieci AM Lublin, w ramach uczestnictwa 
Biblioteki AM Lublin w konsorcjach polskich bibliotek szkół wyższych

7. Rozwój i kontynuacja wdrożenia systemu bibliotecznego PROLIB 
8. Przystąpienie do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych bibliotek 

medycznych doc@med
9. Tworzenie bibliograficzno-bibliometrycznej bazy danych Publikacje 

pracowników AM 
II etap (2002-2005): Wdrożenie i rozpowszechnienie sieciowych systemów 

informacyjnych w środowisku całej Uczelni 
● Podniesienie standardów sprzętu: modernizacja i zwiększenie liczby stanowisk 

w  pracowni komputerowej
● Zastosowanie środowiska Linux
● Poszerzenie oferty informacyjnej - zwiększenie dostępu do baz danych 

i czasopism elektronicznych, z serwerów własnych i serwerów wydawców
III etap (2006 -   ) współpraca z innymi bibliotekami, kształcenie online i dalszy 

rozwój wirtualnych usług informacyjnych
1) Kontynuacja korzystania z systemów informacyjnych dostępnych w sieci 

Internet zwiększenie dostępu do czasopism elektronicznych do 12 000 
tytułów

2) Zastosowanie narzędzi linkujących i usługi serwera Proxy dla prac. Uczelni
3) Podniesienie standardu oprogramowania bibliotecznego – ProlibM21
4) Wprowadzenie pierwszych książek elektronicznych (e-books), szkoleń w trybie 

zdalnego nauczania (e-learning)
5) Projekt digitalizacji zbiorów i tworzenia Biblioteki Cyfrowej

elektroniczne zasoby informacyjne Biblioteki Głównej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wykorzystuje stronę 

internetową jako wirtualne narzędzie dostępu  do  zasobów informacyjnych:
– tworzonych przez bibliotekarzy (katalog, baza publikacji pracowników 

Uczelni)
– zakupionych od wydawców (pełne teksty czasopism online)
– bezpłatnych źródeł informacji dostępnych w Internecie
Zamieszcza ona linki m.in. do:
٧ informacji o Bibliotece i zakresie jej działalności (szkolenia, usługi)
٧ katalogu zasobów Biblioteki (wyd. zwarte od 1996 r. wyd. ciągłe - całość zasobu 

tytułów aktualnie prenumerowanych), 
٧ katalogów centralnych
٧ baz danych
٧ innych pokrewnych stron internetowych (biblioteki, wydawnictwa, instytucje 

rządowe)
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Strona internetowa Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako narzędzie 
ułatwiające   nieprzerwany dostęp do informacji oraz promocję wiedzy zostało 
zaprojektowane w 1996 r. Początkowo na potrzeby strony opracowano zestaw plików 
z informacjami o Bibliotece, o jej zasobach i zapisano je w Word, w formacie html, 
łącząc prostymi linkami. W 2000 r. przeredagowano stronę wykorzystując gotowe 
oprogramowanie/matrycę do tworzenia stron WWW, z elementami Javascript. Bardziej 
przejrzysta strona zyskała więcej elementów interaktywnych i linków rozwijanych 
na jednym ekranie. Aktualnie przygotowywany jest projekt nowej strony WWW 
z elementami struktury Web 2.0 (komentarze użytkowników, ankiety, kanały RSS, 
chat) uwzględniające m.in. łatwe dzielenie się i wymienianie informacją, a także 
aktywne uczestnictwo i kreatywność użytkowników .

Katalog OPACWWW
W 1996 r. dzięki dotacji KBN, po przyjęciu projektu opracowanego w BAM 

Lublin, zakupiono zintegrowany system biblioteczny Prolib. Obejmuje on moduły: 
opracowanie wydawnictw zwartych i ciągłych, gromadzenie, udostępnianie, skontrum, 
katalog OPACWWW z interfejsem umożliwiającym czytelnikom zdalne zamawianie 
zbiorów. 

Tworzona w BAM/Lublin baza danych katalogowych własnych zasobów zawiera 
wprowadzane na bieżąco dane o wydawnictwach zwartych pozyskiwanych od 
1996 r. oraz  całość zasobu wydawnictw ciągłych prenumerowanych w latach 90.  
Retrokonwersja dotyczy wypożyczanych na bieżąco zbiorów starszych. Baza danych 
liczy ok. 60 000 rekordów bibliograficznych.

Opracowanie zbiorów – Prolib MARC21, współpraca z NUKAT
Do 2002 r. opracowanie rzeczowe zbiorów odbywało się na podstawie Słownika 

haseł z medycyny i nauk pokrewnych GBL. Jednakże w 2001 r. Biblioteka AM w 
Lublinie podjęła współpracę z bibliotekami medycznymi nad unifikacją języka 
informacyjno-wyszukiwawczego z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Owocem 
tej współpracy jest  rozszerzenie charakterystyki przedmiotowej zbiorów w oparciu 
o tezaurus medyczny MESH. Wykupiony dostęp do kartoteki MESH posadowionej 
na serwerze Biblioteki AM w Poznaniu ułatwia to opracowanie i pozwala na jej 
współtworzenie. Zakup modułu MESH dla systemu Prolib umożliwił automatyczne 
pobieranie haseł, a przygotowany dla systemu protokół Z3950 - dwustronną wymianę 
opisów i współpracę w ramach katalogów NUKAT i KARO.

W 2007 r. zakupiono nową wersję systemu bibliotecznego Prolib M21 obejmującą 
moduły opracowania i gromadzenia wydawnictw zwartych i ciągłych. Pracownicy 
zostali przeszkoleni w zakresie opracowania zbiorów w formacie Marc21 i po fazie 
3 miesięcy testów, analizy i korekty danych po konwersji, rozpoczęto procedurę 
opracowania zbiorów w obowiązującym standardzie. Moduł Z.39.50 umożliwił 
wygodne pobieranie opisów bibliograficznych i wzorcowych z NUKAT lub innych 
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katalogów. W 2008 r. po tygodniowym przeszkoleniu jednego pracownika w Centrum 
Nukat a następnie po szkoleniu wewnętrznym w Bibliotece, przystąpiono do czynnej 
współpracy z  katalogiem centralnym Nukat.  

Bazy danych
W latach 1991-1996 bibliograficzno-abstraktowe bazy danych udostępniano 

najpierw jednostanowiskowo, następnie w bibliotecznej sieci lokalnej (Novell – 
Netware). Do 2002 r. z serwera bibliotecznego [http://erl.am.lublin.pl] udostępniano 
bazy danych (MEDLINE, International Pharmaceutical Abstracts, Serfile) 
w technologii ERL (Electronic Reference Library), katalog OPAC oraz bazę prawniczą 
PROFINFO. Ze względu na tańsze rozwiązanie zdalnych dostępów do baz danych, 
Biblioteka zdecydowała się na wykorzystanie dostępu online do bazy Medline OVID 
z ICM, EIFL z EBSCO online rezygnując z subskrypcji bazy Medline na DVD 
i udostępniania jej z własnego serwera. 

Aktualnie Biblioteka posiada dostęp zdalny (poza Bibliografią Pracowników 
i katalogiem, znajdującymi się na własnym serwerze) do następujących baz 
danych:

Bibliograficzno-abstraktowe
● Polska Bibliografia Lekarska (PBL) 
● Medline 
● Scopus - cytowania i alerty 
● Embase 
● Chemical Abstracts Service 
● CINAHL with Full Text 
● International Pharmaceutical Abstracts (IPA) 
● International Nuclear Information System (INIS) 
● Inne (m.in. OPI, EBSCO) 
● Bibliografia Publikacji Pracowników UM w Lublinie
Pełnotekstowe
● Wiley InterScience - Wiley + Blackwell 
● ScienceDirect (ICM) - Elsevier + Springer, platforma Elsevier
● ProQuest STM- m.in. baza medyczna, pielęgniarska i dysertacje naukowe 
● EBSCO -EIFL- m.in. Agricola, CINAHL 
● Your Journals @ Ovid - Lippincott, Williams & Wilkins + Nature 
● Karger 
● e-książki
Wśród narzędzi ułatwiających organizację i dostęp do informacji online 

w środowisku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie należy wymienić:
► Stronę internetową Biblioteki
► Serwer Proxy – usługa dostępu na hasło z komputerów prywatnych dla 

pracowników UM
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► Serwis A to Z, narzędzie porządkujące dostęp do czasopism elektronicznych 
w sieci uczelnianej

► LinkSolver – narzędzie linkujące – z baz danych bibliograficznych do pełnych 
tekstów artykułów

Oprócz możliwości samodzielnego wyszukiwania informacji na podstawie 
wymienionych baz danych przez użytkowników – studentów i  pracowników UM 
Lublin, Biblioteka sporządza zestawienia tematyczne  dla zainteresowanych z Uczelni 
i całego  środowiska lekarskiego z regionu lubelskiego. 

1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pracownicy 482 290 238 241 265 243 171 128 144
studenci 266 387 504 626 500 905 111 95 79
Inni 449 307 327 265 303 337 150 66 26
ogółem 1197 984 1069 1132 1068 1485 432 289 249

Rys. 1. Zestawienia tematyczne sporządzone na podstawie dostępnych baz danych.

Powyższy wykres obrazuje stopień korzystania w latach 1998, 2001-2008 z usług 
realizacji zamówień tematycznych przez Dział Informacji Naukowej, w obrębie 
grup użytkowników: pracownicy Uniwersytetu Medycznego, studenci, doktoranci, 
pracownicy służby zdrowia i inni z Lublina oraz z terenu. Od 2003 r. do liczby studentów 
zaliczono w wykazie statystycznym także studentów studiów doktoranckich, natomiast 
od 2006 r. nie są realizowane zestawienia dla studentów, jedynie dla doktorantów. 
Aktualnie studenci zgłaszający się do Działu Informacji Naukowej, po krótkim 
przeszkoleniu, realizują samodzielnie zapytania informacyjne. 

W latach 2001-2005 widać wyraźny wzrost korzystania z tych usług przez 
studentów i obniżenie stopnia tego wykorzystania przez pracowników UM. Tendencje 
te można tłumaczyć faktem rozbudowy sieci akademickiej, upowszechnieniem 
dostępu do Internetu oraz obserwowanym wzrostem umiejętności informacyjnych 
wśród pracowników. Wzrastają więc możliwości  samodzielnego poszukiwania 
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informacji naukowej przez pracowników, stąd w latach 2007-2008 zanotowano 
zdecydowane zmniejszenie zleceń wyszukiwania informacji przez Bibliotekę. 
Rodzi to pewne niebezpieczeństwo wyszukiwania przez użytkowników informacji 
nierelewantnej - badania wykazują, że wyniki wyszukiwania przez ekspertów ds. 
wyszukiwania informacji znacząco przewyższają wyniki wyszukiwania przez 
ekspertów ds. zawartości informacji [3]), ale trudno zrezygnować z dążenia do 
swobodnej dostępności do informacji. 

Ze względu na zainteresowanie użytkowników informacji dostępem do pełnych 
tekstów elektronicznych czasopism naukowych, Biblioteka od 2000 r. zaczęła włączać 
się do udziału w konsorcjach zapewniając dostęp do  czasopism w sieci akademickiej. 
Statystyka wykorzystania czasopism elektronicznych i baz pełnotekstowych 
świadczy o ich przydatności dla środowiska Uczelni. Poniższe tabele  przedstawiają 
wykorzystanie pełnych tekstów elektronicznych czasopism naukowych w sieci 
akademickiej, w latach 2003-2008. Szczegółowa analiza porównawcza wykorzystania 
baz pełnotekstowych jest tutaj utrudniona ze względu na zmiany zawartości w tych 
latach niektórych pakietów, np. Journals Ovid, Academic Search Premier/Academic 
Search Complete, połączenie wydawnictw Wiley-Blackwell.

Full-text 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ebsco – total full text 4154 11395 13708 17124 7685 6069
ScienceDirect/Elsevier - - 44780 49556 40289
Journals Ovid - - - 2105 3100
Springer - - - 5512 4628

Rys. 2. Pobrane pełne teksty publikacji naukowych w sieci Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie w latach 2003-2008

Wypożyczenia międzybiblioteczne
Wzrost cyrkulacji wypożyczeń międzybibliotecznych w latach 90-tych wiązał 

się z rosnącym zapotrzebowaniem na piśmiennictwo uzyskane na podstawie 
wdrożonych wówczas baz danych abstraktowo-bibliograficznych. W odpowiedzi 
na takie zapotrzebowanie opracowano ogólnopolski system doc@med i Biblioteka 
UM w Lublinie uczestnicząc we współpracy w ramach tego systemu oraz systemu 
SUBITO mogła sprostać zadaniom rosnącego zapotrzebowania na literaturę naukową 
dla lubelskiego środowiska medycznego. Po wprowadzeniu bezpośredniego dostępu 
do czasopism elektronicznych zapotrzebowanie to zmniejszyło się, co przedstawia 
poniższa tabelka i wykres.
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1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Wypoż. Międzybibl. 
na zewnątrz 1964 2866 3004 3352 1953 1766 1763 1134

Wypoż. Międzybibl. 
dla Biblioteki 1587 3777 5072 3748 3513 2702 1272 1070

Rys. 3. Wypożyczenia międzybiblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
na przełomie wieków

Udostępnianie
W 2001 r. Biblioteka UM wprowadziła dla pracowników Uczelni zdalne 

zamawianie oraz automatyczne wypożyczanie zbiorów poprzez system biblioteczny 
Prolib. W 2003 r. wdrożono pełną automatyzację procedury wypożyczeń wydawnictw 
zwartych dla wszystkich użytkowników, co pomogło rozwiązać problem kolejek 
w Filii Studenckiej. 

Moduł wypożyczalnia w systemie Prolib, zgodnie z zapotrzebowaniem 
środowiska umożliwia ustawianie parametrów m.in. dotyczących prawa do rezerwacji 
i prolongaty dokumentów, limitów ilościowych i czasowych, przesyłania e-mailem 
komunikatów. 

Poniższe tabele wskazują na zbliżone wartości wypożyczeń i zwrotów w obrębie 
poszczególnych agend bibliotecznych w latach 2000-2008, co świadczy o tym, że 
automatyczne udostępnianie usprawnia te procedury oszczędzając czas użytkownika, 
nie mając jednak znaczącego wpływu na przyrost obrotu dokumentów.

Filia Studencka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Wypożyczenia - 
online

- - - 8211 19344 30656 22752 28030 20612

Wypożyczenia - 
tradycyjnie

18550 21585 22578 - - - - -
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Biblioteka Główna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Wypożyczenia - 
online 96 2789 1945 2000 2173 2303 1993 1605 1774

Wypożyczenia - 
tradycyjnie 3658 2833 2638 - - - - -

Tab. 1. Wypożyczenia – Biblioteka Główna a Filia Studencka

Filia 
Studencka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

zwroty - online - - 386 13289 29519 23508 26963 23106
zwroty - 
tradycyjnie 19639 20518 23627 24599

Biblioteka Główna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
zwroty - online - 62 1302 1685 2000 2051 1757 1484 1347
zwroty - tradycyjnie 4476 b.d. 2451

Tab. 2. Zwroty Filia Studencka a Biblioteka Główna

Bibliometryczno-bibliograficzna baza danych  publikacji pracowników UM 
w lublinie

Znaczącą wagę w ostatnich latach w środowisku Uczelni uzyskało opracowywanie 
od 1994 r. bibliograficznej bazy danych publikacji pracowników. Od 2000 roku 
rozszerzyła ona swój profil informacyjny uwzględniając również dane bibliometryczne 
– Impact Factor i punktację KBN/MNiSzW. Zmiana ta wiązała się z przygotowywaniem 
przez  polskie uczelnie ankiet do KBN dla rankingu szkół wyższych za lata 
1997-2000. Władze AM w Lublinie podzieliły wówczas obowiązki związane 
z Ankietą pomiędzy Prorektorat ds. Nauki, Dziekanaty Wydziału Lekarskiego, 
Farmaceutycznego i Pielęgniarskiego oraz Bibliotekę, podkreślając konieczność 
maksymalnego wykorzystania internetu do współpracy tych agend. Część Ankiety 
związana z publikacjami została powierzona Bibliotece jako centrum gromadzenia 
i opracowywania publikacji pracowników UM w Lublinie. Jednocześnie miała być 
zachowana pełna ciągłość i aktualność wydawania drukiem roczników bibliografii 
generowanych jako gotowe pliki w postaci roczników Bibliografii, zachowując 
stosowany od lat charakter bibliografii w układzie autorskim z indeksami numerów 
publikacji dla jednostek. Od  2005 r. decyzją Władz Uczelni zrezygnowano 
z drukowania Bibliografii.

Od 1994 r. Biblioteka AM w Lublinie wykorzystywała bibliograficzno-
bibliometryczny system Expertus. System ten będąc owocem wielu lat współpracy 
bibliotek medycznych osiągnął poprawność merytoryczną i dobrze spełniał swoje 
zadanie jako nowoczesne narzędzie informacyjne do tworzenia bibliografii lokalnych 
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oraz bibliometrii. Baza danych Bibliografia Publikacji Pracowników AM w Lublinie 
tworzona w tym systemie, dostępna była początkowo w sieci lokalnej, a następnie 
w Internecie. 

Jednakże w ramach ogólnouczelnianego projektu koordynacji działań 
poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie 
ankiety,  dyrekcja Biblioteki otrzymała polecenie zaprojektowania nowego systemu, 
ściśle spełniającego wymagania określone szczegółowo przez Prorektorat ds. 
Nauki. 

W ciągu 3 miesięcy powstał system korzystający z protokołu TCP/IP i serwera 
FREE BSD. Podobnie jak standardowe systemy bazodanowe, obok modułu 
wprowadzania danych i wyszukiwawczego, system zawiera moduł administracyjny, 
który umożliwia nadawanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników. 

Zachowując poprawność merytoryczną pod względem możliwości tworzenia 
bibliografii, system miał jednocześnie gromadzić dane w taki sposób, aby ułatwić 
władzom Uczelni monitorowanie aktywności naukowej, tak jednostek jak pracowników 
oraz ich indywidualną ocenę w odniesieniu do publikacji naukowych. Zapewniono 
tutaj możliwość korzystania z elastycznych technik wyszukiwania zaawansowanego, 
stwarzając nieograniczone możliwości kombinacji warunków wyszukiwawczych 
oraz propozycje kilku formatów wyświetlania danych. Tworzona w Bibliotece baza 
danych Bibliografia Publikacji Pracowników UM w Lublinie, zgodnie z zaleceniem 
władz Uczelni, stwarza użytkownikom, możliwości dokonywania raportów o różnym 
stopniu  szczegółowości. Jest ona pomocna we wszelkiego rodzaju ocenach, awansach 
i rankingach działalności naukowej pracowników i jednostek Uczelni, w tym, 
w przygotowywaniu ocen publikacji dla Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych 
oraz dla Ankiety OPI. 

Roczny przyrost rekordów w bazie publikacji wynosi ok. 5000 rekordów. Na jej 
podstawie sporządza się ok. 300 zestawień dla ocen publikacji.

Podsumowanie
Usługi informacyjne Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w XXI 

wieku, podobnie jak usługi innych bibliotek uczelni medycznych w Polsce zyskały 
charakter wirtualny opierając się na technologiach informatycznych zapewniając 
nieprzerwany dostęp do  źródeł elektronicznych. 

Zaprojektowano i zbudowano infrastrukturę informatyczną dla obsługi lubelskiego 
środowiska medycznego. Zakupiono i udostępniono w sieci akademickiej elektroniczne 
źródła informacji w postaci baz danych, czasopism i książek elektronicznych, 
wykorzystując możliwość przystąpienia do konsorcjów polskich bibliotek naukowych. 
Zorganizowano szkolenia wewnętrzne i szkolenia użytkowników, które są nadal 
kontynuowane, obecnie metodą zdalnego nauczania. Badania statystyk wykorzystania 
źródeł elektronicznych wskazują na tendencję rosnącą, z preferencją prowadzenia 
samodzielnego wyszukiwania przez użytkowników-pracowników UM. 
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W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na informację także wśród 
studentów, również z innych uczelni lubelskich, przyjęto strategię wdrażania każdego 
studenta do samodzielnego przeszukiwania podstawowych źródeł naukowej informacji 
medycznej - Polska Bibliografia Lekarska oraz Pubmed. Zestawienia tematyczne 
nie są obecnie realizowane przez Bibliotekę dla studentów, ponieważ posiadają oni 
podstawowy zakres umiejętności informacyjnych w odniesieniu do klasycznych źródeł 
naukowej informacji medycznej.

Poprzez zakup wersji Marc21 systemu bibliotecznego Prolib, podniesiono standard 
opracowania zbiorów umożliwiający czynną współpracę z Centrum NUKAT.

Wdrożone w środowisku pracowników i studentów UML automatyczne zamawianie 
i wypożyczanie zbiorów pozwoliło zaoszczędzić czas użytkowników.

Rozwój systemu bibliograficzno-bibliometrycznego stworzył możliwości ocen 
publikacji pracowników i prowadzenia różnego typu rankingów indywidualnych oraz 
poszczególnych wydziałów i jednostek.

Nowe wyzwania tworzenia biblioteki XXI wieku mogły zostać podjęte dzięki 
zawodowemu zaangażowaniu bibliotekarzy oraz szerokiej współpracy bibliotek 
medycznych. O współpracy  mówiono i pisano już wiele - jest ona gwarancją dalszej 
ewolucji systemów informacyjnych w bibliotekach, zgodnie z oczekiwaniami 
środowisk naukowych, przy jak najpełniejszym wykorzystaniu współczesnych 
możliwości technologicznych.
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Mgr Jadwiga Piotrowska
Łódź – AM/UM

BIBlIOTeKA GŁóWNA AKADeMII MeDYCzNej W ŁODzI 
– ze WSPOMNIeŃ eMeRYTKI

Starania i wysiłki lekarzy łódzkich z prof. Wincentym Tomaszewiczem na czele 
o zorganizowanie wyższej uczelni lekarskiej w Łodzi trwały nieprzerwanie przez cały 
okres 20-lecia międzywojennego. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej stała 
się możliwa realizacja tych zamierzeń. 

27 sierpnia 1945 r. Rozporządzeniem Ministra Oświaty powołano Wydział Lekarski, 
Stomatologiczny i Farmaceutyczny przy Uniwersytecie Łódzkim, a w październiku 
1949 r. następuje odłączenie tychże wydziałów ze struktur uniwersytetu.

Podkreślić należy iż Łódź u progu lat 50-tych XX wieku to miasto typowo 
robotnicze z trudem odbudowujące się ze zniszczeń wojennych, miasto nie posiadające 
tradycji akademickich.
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Organizująca się uczelnia borykała się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Na 
pomieszczenia biblioteczne przeznaczono więc na okres tymczasowy halę pofabryczną 
o powierzchni 300 m2 I piętra budynku przy Al. Kościuszki 10.

Ze względu na konieczność szybkiego udostępnienia przekazanych zbiorów – 
czekali na to zarówno pracownicy Uczelni jak i studenci – wykonano tylko niezbędne 
prace remontowe i adaptacyjne.

Pierwszych użytkowników przyjęto już w marcu 1951 r. Warunki do korzystania 
ze zbiorów dla czytelników jak i pracy dla personelu były bardzo skromne. Halę 
pofabryczną podzielono cienką ścianką działową na dwie części: jedną przeznaczono 
na czytelnię i pracownię, drugą na magazyn zbiorów. Pracownię od przejściowej 
czytelni oddzielały szafy. Stanowisko wypożyczeń umieszczono przed magazynem 
zbiorów. W okresie zimowym pomieszczenia były niedogrzane, a magazyn zbiorów 
nie posiadał żadnych możliwości ogrzewania, ze względu na brak przewodów 
kominowych.

Obok lady wypożyczalni, na grubym dywanie ochraniającym przed zimnem 
przenikającym z nieszczelnej podłogi umieszczono biurko opiekuna u kierownika 
Biblioteki prof. Jana Szmurło. Tutaj po likwidacji Zakładu Historii Medycyny 
egzaminował studentów z przedmiotu historia medycyny. 

Rozkład pomieszczeń, krzyżujące się drogi książki i użytkownika, czytelnią 
usytuowaną na szlaku komunikacyjnym, nie tworzyły odpowiednich warunków 
pracy. 

Trzon zasadniczy księgozbioru w 1950 r. Stanowiły przekazane zbiory:
Biblioteki Wydziału Lekarskiego UŁ    5 362 vol.
Biblioteki Łódzkiego Naukowego Towarzystwa Lekarskiego  7 023 vol.
Koła Medyków i Farmaceutów UŁ     5 507 vol.
Zakładu Historii Medycyny AM     1 200 vol.
Zakładu Psychopatologii Ogólnej     brak danych
Ponad to otrzymaliśmy znaczące liczbowo tzw. zbiory zabezpieczone – głównie 

literatury medycznej poniemieckiej, w której przeważały wydawnictwa z dziedziny 
neurologii, psychiatrii i psychologii.

Personel biblioteczny nie był liczny. Pod koniec 1951 r. zatrudnionych było 
5 bibliotekarzy oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Agendy udostępniania 
czynne w systemie dwuzmianowym. 

Hałdy druków przekazanych oraz wpływy bieżące oczekiwały na uporządkowanie, 
opracowanie, inwentaryzację. Nie było pomocy technicznych, czas naglił, niecierpliwili 
się użytkownicy. Po pożodze wojennej brakowało literatury podręcznikowej 
i naukowej. Nie było urządzeń do kopiowania materiałów posiadanych. Zdarzało 
się, że w zbiorach bibliotecznych znajdował się tylko jeden lub dwa egzemplarze 
poszukiwanego, wydanego przed rokiem 1939 podręcznika. Radzono sobie w różny 
sposób. Wypożyczano do domu na czas zamknięcia biblioteki – na noc lub na niedzielę. 
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Dla przykładu w bibliotece Zakładu Historii Literatury UŁ w latach 40-tych, aby uzyskać 
na miejscu w czytelni unikalny egzemplarz podręcznika historii literatury powszechnej, 
ustawialiśmy się w kolejce już o świcie, rezygnowaliśmy z wyjścia na obiad i nierzadko 
z jednego egzemplarza korzystały dwie osoby.

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkownika, starano się przy istniejących warunkach, 
udostępnić w możliwie jak najszybszym czasie wszystkie zbiory. Główny nacisk położono 
na opracowanie druków zwartych. Dla druków ciągłych sporządzono kartotekę tytułów 
z wyszczególnieniem posiadanych roczników i ew. zeszytów. 

Opis katalogowy druków zwartych i wszystkie jego kopie wykonywano ręcznie. 
W latach 60-tych używano maszyny do pisania i zatrudniono kopistę. W 1979 r. zakupiono 
Robotrona, który w owym czasie wydawał się cudem techniki. Pod koniec XX wieku (1997 r.) 
wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco jak i retrospektywnie w komputerowym systemie 
Horizon.

Zbiory szybko się rozrastały. Wspomnieć należy iż do lat 80-tych Biblioteka prenumerowała 
wiele tytułów czasopism zbędnych z tzw. KDL-ów i radzieckich – bardzo rzadko 
wykorzystywanych (Referatywnyj Żurnal). Drewniana konstrukcja stropów uniemożliwiała 
nadmierne obciążenia. Trzeba więc było korzystać z możliwości magazynowania mniej 
wykorzystywanych materiałów w innych jednostkach Uczelni, najczęściej podziemiach. 
W 1958 r. uzyskaliśmy do zagospodarowania powierzchnię około 300 m2 położoną nad 
naszym lokalem po magazynie Biblioteki Uniwersyteckiej. Umożliwiło to przemieszczenie 
zbiorów i odciążenie pękających stropów, dokonanie niezbędnych remontów, zorganizowanie 
czytelni dla studentów. W tymże roku władze Uczelni oddały toż do naszej dyspozycji 2 salki 
– łącznie ok. 90 m2 w gmachu Rektoratu, gdzie urządziliśmy czytelnię naukową (20 miejsc) 
z najnowszą literaturą, obejmującą czasopisma bieżące, nabytki książkowe z importu oraz 
doktoraty i habilitacje. Czytelnia dzięki swemu usytuowaniu i zasobom cieszyła się wielkim 
powodzeniem, była też lubiana i często odwiedzana przez pracowników naukowych WAM.

Jednakowoż mimo wszystkich tych zabiegów Biblioteka nie posiadała w dalszym ciągu 
warunków godnych biblioteki uczelnianej. 

Dopiero wieloletnie usilne starania dyrektora Juliana Dmitrowicza (kadencja 1.03.1955-
30.09.1978) doprowadziły do wszczęcia przez władze Uczelni zabiegów w kierunku budowy 
odrębnego budynku dla potrzeb Biblioteki. W międzyczasie rozważano też koncepcję 
połączenia Biblioteki AM z Biblioteką Uniwersytecką bądź z Biblioteką WAM. W sierpniu 
1965 r. Ministerstwo Zdrowia wyraziło pisemną zgodę na opracowanie założeń projektowych 
i wreszcie po 27 latach oczekiwań na inaugurację roku akademickiego w październiku 1977 r. 
nastąpiło uroczyste otwarcie gmachu Biblioteki.

W początkowym okresie funkcjonowania w nowych warunkach trzeba było usunąć 
szereg błędów popełnionych w fazie projektowania oraz niedoróbki budowlane. 
Dokonano też pewne zmiany w rozmieszczeniu niektórych agend, co wiązało się 
z przyjęciem pod dach Biblioteki Zakładu Historii Medycyny. Ciągle rozbudowujący 
się Oddział Informacji Naukowej, jego dynamiczny rozwój i komputeryzacja, 
wymusiły przeniesienie go z parteru w miejsce obszernej czytelni czasopism na 
I piętrze.

Po 50-letnim funkcjonowaniu magazyn zbiorów w nowym budynku został całkowicie 
wypełniony. 
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Pierwszy  rok 1951 zamknięto liczbą zbiorów 24 000 vol.
  rok 1961 zbiory opracowane to 62 043 vol.
  rok 2001 zbiory opracowane to 293 567 jednostek w tym druki zwarte 

184 023 vol., czasopisma 63 492vol., zbiory specjalne 46 052 jedn.
Księgozbiór studencki zawsze był i jest wyodrębniany magazynowo, posiada 

własne inwentarze, podlega ustanowionej selekcji i aktualizacji. Starano się zawsze, 
w miarę możliwości, o jak najlepsze zaopatrzenie studentów w podręczniki 
i skrypty.

Z chwilą uruchomienia czytelni naukowej (1958 r.) stało się możliwe zastosowanie wolnego 
dostępu do księgozbiorów, co w owym czasie było nowatorskie. Kontakty użytkownik-
bibliotekarz układały się znakomicie. Zespół pracowników czytelni doskonale orientował 
się w tematyce zainteresowań poszczególnych użytkowników, mógł wskazywać wartościowe 
pozycje. Było to bardzo przydatne w dobie braku dostępu do baz danych i niekompletnych 
bieżących bibliografii specjalistycznych. 

W latach 70-tych w związku z trudnymi warunkami do pracy w czytelni wprowadzono tzw. 
„obieg” bieżących numerów czasopism zachodnich. Zeszyt po jego wpływie i zarejestrowaniu 
wypożyczano na okres tygodnia jednostkom zainteresowanym tematyką – np. czasopismo 
chirurgiczne do 3 klinik chirurgicznych uczelni i ewentualnie do oddziałów chirurgii szpitali 
miejskich. Ten wielce obiecujący eksperyment nie powiódł się. Nie otrzymywano zwrotu, 
gubiono zeszyty i akcję musiano zaniechać. 

Dużym usprawnieniem było wprowadzenie w latach 70-tych reprografii od prostych 
powielaczy, poprzez różnego rodzaju kserografy aż do kopiarki cyfrowej Aficio (2001), 
umożliwiającej skanowanie i przesyłanie pocztą elektroniczną zamawianych źródeł w postaci 
plików PDF. Stosunkowo wcześnie bo już  około 1965 r. uruchomiono stanowisko wypożyczeń 
międzybibliotecznych, którego rozkwit nastąpił po 1980 r. kiedy to ograniczony został 
dopływ literatury zagranicznej do bibliotek. Okres ten przyczynił się w znaczącym stopniu 
do wzmożenia współpracy bibliotek.

Struktura organizacyjna Biblioteki ulegała zmianom. Początkowo były to podstawowe 
działy biblioteczne: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie, a od 1959 r. również informacji 
naukowej oraz bibliotek zakładowych. Po przeprowadzce struktura uległa rozbudowie.

Pierwszym kierownikiem organizującej się Biblioteki była Janina Nowakowska, 
historyczka, która funkcję tę pełniła do 31.07.1951 r.

Kolejni kierownicy:
Prof. dr Jan Szmurło (1.08.1951-1.05.1952) – otoralyngolog, do 1939 r. profesor 

Uniwersytetu Wileńskiego, w naszej Uczelni kierownik Zakładu Historii Medycyny 
do czasu jego likwidacji (1951 r.)

Andrzej Gądek (05.1952-30.11-1954) – lekarz, zatrudniony przed uzyskaniem dyplomu 
lekarza

Anna Zdyblowa (1.12.1954-28.02.1955) – brak danych
Julian Dmitrowicz (1.03/1.04.1955-30.09.1978) – lekarz
Dr med. Jerzy Supady (1.10.1978-10.12.1982) – lekarz pediatra, historyk medycyny
Mgr Jadwiga Piotrowska (23.12.1982-17.12.1990) – polonistka, bibliotekoznwczyni, 

bibliografka, starszy kustosz dyplomowany
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Dr Ryszard Żmuda (12.1982 – nadal) – historyk, bibliotekoznawca, bibliograf, starszy 
kustosz dyplomowany

Od czerwca 1956 r. stanowisko kierownika biblioteki głównej uczelni podniesiono do 
rangi dyrektora. 

Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z dn. 20 maja 1982 r. w grudniu 1983 r. 
powołana została Rada Biblioteczna, która wraz z dyrektorem Biblioteki Głównej kieruje 
działalnością całego systemu bibliotecznego Uczelni. Wieloletnim niezapomnianym, 
wspaniałym Przewodniczącym naszej Rady w okresie 1987- 2008 był prof. dr hab. Michał 
Karasek. O kierunku rozwoju systemu bibliotecznego decydują obecnie jej użytkownicy, 
pracownicy naukowi i studenci, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Bibliotecznej. 
Biblioteka pełni też nieprzerwanie rolę publicznej biblioteki specjalistycznej, służąc szerokim 
rzeszom pracowników służby zdrowia regionu łódzkiego.

Liczba bibliotek sieci uczelnianej ulegała zmianom. W 1974 r. biblioteki znajdowały się 
w 63 jednostkach, w 2000 r. ich liczba zmniejszyła się o połowę. Tendencja likwidacji bibliotek 
wiąże się z trudnościami lokalowymi, kadrowymi, względami oszczędnościowymi a także 
zmianami zachodzącymi w strukturze organizacyjnej Uczelni. Zaledwie w 7-miu bibliotekach 
sieci zatrudnieni są bibliotekarze.

Po roku 1990 do Biblioteki wkroczyły komputery i informatycy. Zmieniły się metody pracy 
stosowane przy gromadzeniu, opracowaniu, udostępnianiu i informowaniu. 

W 1991 r. zakupiono pierwsze 4 komputery IBM PC oraz 4 drukarki. Dalsze urządzenia, 
w tym 14 komputerów IBM, 14 monitorów, 2 czytniki oraz drukarka laserowa wpłynęły 
w 1995 r. z Fundacji A.W. Mellona. W 1994 r. nastąpiło przyłączenie do sieci Internet w ramach 
ŁASK. Uczelnia uzyskała grant z KBN na zakup i instalację systemu ERL – udostępniającego 
informację z baz danych CD-ROM do innych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie przyniosły rewolucyjne zmiany w Oddziale 
Informacji Naukowej. Agenda stała się wiodącą, miejscem gdzie łatwo i szybko zdobyć można 
profesjonalną informację.

Korzyści z komputeryzacji czerpią zarówno użytkownicy jak i bibliotekarze. Czasochłonne 
i żmudne niegdyś poszukiwania literatury, nie zapewniające w dodatku kompletności, dzisiaj 
zabiera niewiele czasu i taką gwarancję daje. Możliwość dostępu do różnorodnych źródeł 
informacji (dokumenty drukowane, Internet, bazy danych, e-książki, e-czasopisma) stało się 
znaczącym ułatwieniem i przyspieszeniem pracy użytkownika. 

Automatyzacja procesów  informacyjnych wymaga z kolei od bibliotekarza nowych 
umiejętności takich jak np. umiejętność obsługi komputera, znajomości oprogramowania, 
znajomości baz danych oraz współczesnych narzędzi informacyjnych.

Koniecznością staje się także poza zmianami w programie kształcenia uniwersyteckiego, 
systematyczne dokształcanie bibliotekarzy, by mogli oni sprostować zadaniom jakich oczekuje 
od nich współczesny użytkownik.
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Mgr Krystyna Breker
Łódź – WAM/UM

BIBlIOTeKA GŁóWNA WOjSKOWej AKADeMII MeDYCzNej IM. 
GeN. DYW. PROF. BOleSŁAWA SzAReCKIeGO W ŁODzI 1958-2002
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM

BIBlIOTeKA GŁóWNA UM W ŁODzI (2002-2009)
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Dr Scholastyka Baran
Olsztyn - UWM

WaRSZTaT DYDaKTYCZNY I BaDaWCZY Z ZaKRESU NaUK 
MeDYCzNYCh PRACOWNIKóW I STUDeNTóW

 UNIWeRSYTeTU WARMIŃSKO-MAzURSKIeGO W OlSzTYNIe

Głównym zadaniem każdej biblioteki akademickiej jest jej udział w procesie 
kształcenia studentów i wspieranie pracowników naukowych w ich badaniach. 
Organizowanie warsztatu pracy naukowej, dydaktycznej uczelni poprzez odpowiedni 
dobór, gromadzenie, fachowe opracowanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
a także działalność dokumentacyjno-informacyjną, umożliwiającą jak najlepszy dostęp 
do poszukiwanych źródeł naukowych.

Zakres zbiorów bibliotecznych Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ma charakter uniwersalny i dostosowany jest 
do potrzeb kształcenia na 49 kierunkach studiów uniwersyteckich. Obejmują one 
publikacje z dziedzin humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, 
ekonomicznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych, weterynaryjnych, 
matematycznych, informatycznych oraz technicznych. Historia Biblioteki sięga roku 
1950. Od stycznia 2006 r. Biblioteka jest członkiem Ligii Bibliotek Naukowych 
(LIBER).

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (stan na 31.12.2008r.) 
wynoszą ogółem 928 114 vol. w tym: 705 132 vol. wydawnictw zwartych, 159 741 vol. 
czasopism, 63 241 jedn. zbiorów specjalnych. Liczba bieżących tytułów czasopism w 
wersji drukowanej wynosi 1701 tytułów czasopism polskich i 338 tytułów czasopism 
zagranicznych. Liczba tytułów czasopism zagranicznych (wg listy A to Z) wynosi 
około 40 000. Wśród tych zbiorów jest około 29 000 vol. książek z nauk medycznych 
i pokrewnych, 80 tytułów czasopism polskich, które pochodzą z prenumeraty bądź 
darów oraz 18 tytułów czasopism zagranicznych.

W październiku 2007 r. nastąpiło otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej 
w nowym gmachu. W nowym budynku Biblioteki zaproponowano nowe rozwiązania 
i udogodnienia dla jej użytkowników. Biblioteka stała się biblioteką otwartą, 
przyjazną, oferującą łatwy dostęp do różnorodnych zbiorów, a przede wszystkim 
biblioteką wspomagającą proces dydaktyczny. Jedną z wielu nowości jakie zostały 
wprowadzone w nowej Bibliotece jest między innymi wolny dostęp do zbiorów. 
Zostały one zlokalizowane przede wszystkim w kolekcjach dziedzinowych oraz 
w obszernej kolekcji dydaktycznej gromadzącej wielo egzemplarzowe podręczniki 
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i skrypty. W wolnym dostępie ustawiono nie tylko książki, ale również roczniki 
czasopism. Obecnie wielkość zbiorów ustawiona w tym dostępie stanowi około 35% 
- 40% zasobu, znajdującego się w budynku Biblioteki. Szczególnym priorytetem jest 
wspomaganie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych prowadzonych na 
nowych kierunkach studiów. W sierpniu 2009 r. Biblioteka miała zarejestrowanych 
35 869 czytelników.

W 2007 r. na UWM w Olsztynie powstał Wydział Nauk Medycznych jako jeden 
z 16 wydziałów Uczelni, w którym utworzono dwa kierunki studiów: pielęgniarstwo 
i kierunek lekarski. Trzeba jednak nadmienić, że pielęgniarstwo jako kierunek 
istniało już wcześniej (od 2002 r.), na Wydziale Biologii. Pierwsi absolwenci tego 
kierunku opuścili mury uczelni w 2008 r. Wydział Nauk Medycznych jest jednym z 
najmłodszych i najszybciej rozwijających się wydziałów UWM. Obecnie kształci się 
w nim 300 studentów pielęgniarstwa i 80 studentów na kierunku lekarskim, a od 2010 
roku zostaną otwarte dwa nowe kierunki studiów: dietetyka i ratownictwo medyczne. 
Na rok akademicki 2009/2010 przyjęto 80 osób na kierunek lekarski i 230 osób na 
pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Po powołaniu w 2007 r. Wydziału Nauk Medycznych Biblioteka Uniwersytecka 
zaczęła intensywnie gromadzić wydawnictwa z zakresu medycyny. Nie była to 
praca od podstaw, ponieważ wcześniej istniał już Wydział Biologii z kierunkiem 
pielęgniarstwo oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej, który istnieje od roku 1966. 
W związku z istnieniem tych wydziałów, Biblioteka posiadała również księgozbiór 
medyczny, który był potrzebny do obsługi procesu dydaktyczno-naukowego na tych 
wydziałach. Tak więc zbiory z podstawowych nauk medycznych (anatomia człowieka, 
fizjologia, biochemia, biologia, embriologia, genetyka, immunologia) były gromadzone 
od momentu utworzenia medycyny weterynaryjnej. Studenci weterynarii, oprócz 
pozycji dotyczących zagadnień weterynaryjnych korzystali również z księgozbioru 
medycznego. Należy nadmienić, że np. „Anatomii człowieka” Adama Bochenka 
Biblioteka posiada około 40 – 50 vol. z każdego tomu; podobnie prezentują się 
pozostałe pozycje z podstawowych nauk medycznych. Również niektóre czasopisma 
medyczne, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej były zamawiane przez 
pracowników naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 

Z chwilą utworzenia Wydziału Nauk Medycznych Biblioteka jeszcze bardziej 
zintensyfikowała swoje działania, które miały na celu aktualizację i wzbogacenie 
księgozbioru medycznego. Rok 2008 był okresem szczególnym w prawie 60-letniej 
historii Biblioteki. W tym roku jej zbiory powiększyły się o 33 000 vol. książek, 
w tym 11 000 vol. z zakresu nauk medycznych i pokrewnych. Oprócz zakupu nowych 
pozycji znaczna część księgozbioru medycznego pochodzi z darów od praktykujących 
lekarzy. W podobny sposób gromadzone są również wydawnictwa ciągłe. Część 
czasopism w formie drukowanej Biblioteka otrzymuje w postaci darów od osób 
prywatnych lub z innych uczelni. Biblioteka Uniwersytecka w ramach „ustnej umowy” 
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z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego dostaje czasopisma z zakresu medycyny. 
BUW otrzymuje je w ramach egzemplarza obowiązkowego, a w związku z tym, że 
nie gromadzi czasopism o tej tematyce, przekazuje je do Biblioteki Uniwersyteckiej 
UWM w Olsztynie. Informację o zbiorach z zakresu nauk medycznych pracownicy 
i studenci mogą uzyskać korzystając z katalogu komputerowego. Biblioteka posiada 
katalog komputerowy Aleph , w którym prowadzona jest baza książek i czasopism 
znajdujących się w zasobach Biblioteki. Obecnie w bazach tych znajduje się około 
60% zbiorów bibliotecznych. 

Duże znaczenie w zaspokajaniu potrzeb środowiska uczelni ma dostęp do 
wydawnictw elektronicznych i możliwość korzystania z nich poza biblioteką – 
z komputerów domowych. Odchodzenie od tradycyjnych wydawnictw na rzecz 
dokumentów elektronicznych jest coraz bardziej powszechne, a zadaniem Biblioteki 
jest umożliwienie pracownikom naukowym i studentom UWM korzystanie 
z jak najlepszego wyboru literatury polskiej i światowej. Dostęp do zagranicznych 
czasopism elektronicznych jest możliwy dzięki udziałowi Biblioteki w następujących 
konsorcjach: Blackwell, EBSCO (EIFL Direct ), Elsevier (Science Direct), EMERALD 
, ProQuest, Springer, Wiley. W ramach tych konsorcjów (oprócz EMERALD), 
Biblioteka ma dostęp on-line do zagranicznych baz czasopism pełnotekstowych 
z zakresu nauk medycznych i pokrewnych. 

W elektronicznych zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, 
znajdują się również pełnotekstowe czasopisma medyczne w wolnym dostępie: Free 
Medical Journals, BioMed Central (ponad 150 tytułów recenzowanych czasopism 
z zakresu biologii i medycyny), Iternet Scientific Publication (zawiera 77 tytułów 
czasopism medycznych) i Public Library of Science.

Uzupełnieniem zagranicznych elektronicznych baz czasopism pełnotekstowych 
są zagraniczne i polskie bazy abstraktowe z których chętnie korzystają pracownicy 
naukowi i studenci zwłaszcza w momencie poszukiwania literatury na określony 
temat. Z zagranicznych baz abstraktowych, które zawierają w swym zasobie tematykę 
medyczną Biblioteka oferuje: SCOPUS, BIOSIS, MEDLINE, CAB, natomiast 
z polskich baz abstraktowych o tej tematyce dostępne są bazy: AGRO, BAZTECH, 
Polska Bibliografia Lekarska.

Nową formą zbiorów w bibliotece są książki elektroniczne głównie z nauk ścisłych 
ale również i medycznych. Baza Knovel – Biblioteka UWM wykupiła dostęp do 
11 kolekcji tematycznych, między innymi do kolekcji z zakresu nauk medycznych 
i pokrewnych takich jak: Biochemistry, Biology & Biotechnology, Chemistry 
& Chemical Engineering, Food Science, Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries.

Polskie e – książki z zakresu medycyny znajdują się w bazie ibuk.pl. Serwis 
ten zawiera elektroniczne wersje książek publikowanych przez wiodące polskie 
wydawnictwa naukowe : PWN, WNT , PZWL, głównie podręczniki dla studentów. 
Z medycyny i nauk pokrewnych w serwisie ibuk.pl dostępne są 72 tytuły. 
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Ogółem użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej mają zapewniony dostęp do 392 
książek elektronicznych. Jeden tytuł może być jednocześnie przeglądany przez 
5 czytelników.

W doskonaleniu swego warsztatu dydaktycznego i badawczego z zakresu nauk 
medycznych, studenci i pracownicy UWM w Olsztynie oprócz zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej mają możliwość korzystania ze zbiorów Oddziału GBL w Olsztynie . 
Biblioteka lekarska w Olsztynie powołana została w 1956 r. Służyła swoimi zbiorami 
i działalnością informacyjną w zakresie medycyny pracownikom służby zdrowia woj. 
warmińsko-mazurskiego, oraz wspierała proces dydaktyczno-naukowy na Wydziale 
Nauk Medycznych. W 2007 r. zbiory biblioteki lekarskiej w Olsztynie liczyły 17 636 
vol. książek z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, 3 664 vol. czasopism (polskie 
i zagraniczne) oraz 6022 jednostek zbiorów specjalnych (mikrofisze). Biblioteka 
prenumerowała 222 tytuły czasopism, w tym 26 zagranicznych.. Biblioteka posiadała 
dostęp on-line do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych takich jak: ABE, 
Blackwell- Synergy, EFIL-EBSCO, Lippincott@Ovid, ProQuest, Springer Link 
oraz bardzo ważnych dla środowiska medycznego baz bibliograficznych, MEDLINE 
i Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Obecnie trwają starania Biblioteki UWM o przejęcie 
tych zbiorów.

Zbiorami z medycyny oraz fizjoterapii i nauk pokrewnych służy również Olsztyńska 
Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Placówka ta kształci studentów na kierunkach 
fizjoterapia i zdrowie publiczne. Księgozbiór Biblioteki z zakresu fizjoterapii i nauk 
pokrewnych liczy (stan na 15 stycznia 2009 r.) 3 300 vol. Wydawnictwa ciągłe z tego 
zakresu liczą 38 tytułów, w tym czasopisma zagraniczne - 11 tytułów. 

Brak niektórych tytułów czasopism i książek Biblioteka uzupełnia korzystając 
z wypożyczeń międzybibliotecznych. Obecnie dzięki tej formie, udostępnia się 
artykuły z czasopism, fragmenty książek lub całe książki.

Podsumowanie
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, 

stara się w miarę swoich możliwości, zapewnić pracownikom i studentom Uczelni 
jak najlepszy dostęp do polskiej i światowej literatury naukowej. Priorytetem dla 
Biblioteki są zwłaszcza nowe kierunki studiów. Obecnie Biblioteka koncentruje 
się głównie na pozyskiwaniu zbiorów z nauk medycznych i pokrewnych tak, aby 
w najbliższym czasie zgromadzone zbiory umożliwiły prowadzenie kształcenia 
studentów na Wydziale Nauk Medycznych.
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Mgr Aniela Piotrowicz
Poznań – UM

SYSTeM BIBlIOTeCzNO-INFORMACYjNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEgO IM. KaROLa MaRCINKOWSKIEgO 

W POZNaNIU

System biblioteczno-informacyjny tworzą: Biblioteka Główna z 2 filiami, 
2 biblioteki wydziałowe, 3 biblioteki specjalistyczne w szpitalach klinicznych oraz 
17 bibliotek katedr, zakładów i klinik. 

Biblioteka Główna jest podstawowym ogniwem systemu biblioteczno-
informacyjnego Akademii. Jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach naukowych, 
dydaktycznych i usługowych. Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej 
i ośrodka informacji naukowej dla pracowników naukowych i studentów oraz 
makroregionalnego ośrodka naukowej informacji medycznej. Jest ważnym ogniwem 
krajowego systemu naukowej informacji medycznej, prowadzi również współpracę 
z bibliotekami zagranicznymi.

Biblioteka działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu 
Uczelni, regulaminu organizacyjnego i regulaminu udostępniania zbiorów, w których 
określone jest miejsce Biblioteki w Uczelni, organizacja systemu biblioteczno-
informacyjnego, główne zadania Biblioteki i sposób ich realizacji. 

Działania innowacyjne (np. w zakresie wdrażania nowych usług bibliotecznych 
i informacyj nych) konsultowane są z Radą Biblioteczną, Senacką Komisją ds. 
Nauki i władzami Uczelni. Ponadto Biblioteka realizuje środowiskowe uzgodnienia 
w zakresie funkcjonowania w systemie HORIZON (uchwały Kolegium Rektorów 
m. Poznania).

Biblioteka należy do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, obejmującej 
wszystkie biblioteki uczelni wyższych m. Poznania, w związku z czym na jednolitych 
zasadach środowiskowych obsługuje użytkowników ze wszystkich poznańskich szkół 
wyższych i instytutów PAN zaintereso wanych literaturą biomedyczną. Jest również 
członkiem EAHIL – European Association of Health Information and Libraries.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) jest placówką 
z ponad 50-letnią tradycją. Z okazji jubileuszu w roku 2002 została odznaczona 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich medalem BIBLIOTHECA MAGNA – 
PERENNISQUE za dokonania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego.

Biblioteka Główna zatrudnia 37 pracowników działalności podstawowej, 
w tym 1 starszego kustosza dyplomowego, 9 kustoszy, 7 starszych bibliotekarzy, 
15 pracowników służby bibliotecznej oraz 5 pracowników administracyjno-
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technicznych. Obsadę kadrową w bibliotekach specjalistycz nych systemu biblioteczno-
informacyjnego zapewniają kierownicy jednostek organizacyjnych, w których te 
biblioteki działają. Dyrektor Biblioteki Głównej sprawuje nadzór merytoryczny nad 
wszystkimi bibliotekami systemu.

Charakterystyka zbiorów
Zasoby Biblioteki obejmują zbiory gromadzone zgodnie z tradycyjnymi i nowymi 

kierunkami kształcenia oraz zakresem problematyki badawczej podstawowych 
jednostek Uczelni. Profil zbio rów obejmuje piśmiennictwo krajowe i zagraniczne 
z zakresu nauk biomedycznych z uwzględ nieniem biotechnologii, stomatologii, 
pielęgniarstwa, medycyny społecznej, genetyki, farmacji, chemii i fizyki lekarskiej, 
z zakresu nauk społecznych: psychologii, socjologii, rehabilitacji, promocji zdrowia, 
historii, ekonomii, ratownictwa, z zakresu nauk humanistycznych: pedagogiki, 
filozofii, lingwistyki. 

Zbiory Biblioteki liczą 344313 woluminów, w tym 277880 wydawnictw zwartych, 
55793 woluminów czasopism i 10640 jednostek zbiorów specjalnych (491 starodruków, 
7266 manu skryptów (maszynopisów i wydruków komputerowych) dysertacji, 1781 
mikrofisz, 585 filmów dydaktycznych, 283 dysków optycznych i 234 innych). 

Z bieżącej prenumeraty, darów i wymiany Biblioteka otrzymuje 658 tytułów 
czasopism w wersji drukowanej: 388 tytułów polskich i 260 zagranicznych. Ponadto 
Biblioteka posiada dostęp do ponad 10000 tytułów pełnotekstowych czasopism 
w wersji elektronicznej z prenumeraty i w ramach konsorcjów bibliotecznych Science 
Direct, Wiley Interscience, Springer, Ovid oraz w ramach projektu EIFL/EBSCO. 

Dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych zapewniają pełnotekstowe 
bazy podręcznikowe typu up-to-date: ACP Medicine (WebMD Scientific American 
Medicine) i ACS Surgery. Scientific and Practice oraz bazy farmaceutyczne w pakiecie 
MedicinesComplete i 118 krajowych podręczników medycznych w Czytelni on-line 
ibuk.pl. 

Dostęp do zbiorów
Wszystkie agendy Biblioteki Głównej (czytelnie, wypożyczalnia, pracownia 

reprograficzna) czynne są w ciągu roku akademickiego w godzinach 8-22 (w soboty 
od 8-15), a w okresie wakacji studenckich od poniedziałku do piątku w godz. 10-17. 
Jeszcze dłużej pracuje Filia Nr 2 Biblioteki Głównej, zlokalizowana w sąsiedztwie 
domów akademickich: w dni powszednie w godzinach 8-24 i w soboty oraz niedziele 
od 10-16, natomiast Filia Nr 1 pracuje w systemie 2-zmianowym w godzinach 
8-16. 

Witryna internetowa Biblioteki (http://www.bg.ump.edu.pl/) dostępna jest bez 
ograniczeń, 24 godziny na dobę.
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Podstawowa działalność biblioteczna
W działalności bibliotecznej wyróżnić można kilka podstawowych funkcji:
– gromadzenie, selekcja i uaktualnianie zbiorów piśmienniczych (we współpracy 

ze środowiskiem naukowo-badawczym)
– opracowanie katalogowe i techniczne księgozbioru
– informacja o zbiorach bibliotecznych 
– udostępnianie zbiorów własnych oraz sprowadzonych z innych bibliotek

zarządzanie zbiorami
Zarządzanie zbiorami odbywa się w zintegrowanym systemie bibliotecznym 

HORIZON. Obejmuje on wszystkie podstawowe procesy i procedury biblioteczne: 
gromadzenie druków zwartych i ciągłych, opracowanie katalogowe, przeszukiwanie 
i udostępnianie zbiorów.

Biblioteka Główna prowadzi gromadzenie centralne dla całego systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Podstawowym źródłem pozyskiwania 
dokumentów jest zakup i pre numerata, które pozwalają na planowe uzupełnianie 
księgozbioru. Przy zakupie uwzględniane są dezyderaty pracowników naukowo-
badawczych Uczelni. Innym źródłem powiększania zbiorów jest wymiana. Pozwala 
ona m. in. na pozyskiwanie wydawnictw małonakładowych innych uczelni. Biblioteka 
przejmuje też część wydawnictw medycznych przekazywanych w formie egzemplarza 
obowiązkowego Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Znaczny odsetek nabytków 
stanowią dary.

Księgozbiór w Bibliotece UMP opracowywany jest w systemie HORIZON 
z wykorzystaniem kartotek haseł wzorcowych. Do charakterystyki rzeczowej 
stosowany jest język haseł przed miotowych MeSH. Katalog Biblioteki zawiera 
40.271 opisów bibliograficznych wydawnictw książkowych oraz 2.800 rekordów 
bibliograficznych czasopism, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej oraz 
jej filiach, wraz z zasobami każdego tytułu od 1945 r. 

Informacja o zbiorach
Informacja o zbiorach Biblioteki znajduje się w katalogach bibliotecznych oraz 

w drukowanych i elektronicznych informatorach o nabytkach (http://www.bg.ump.
edu.pl/ksiazki/).

Tradycyjne kartkowe katalogi biblioteczne zostały zamknięte z końcem 1998 roku 
i są coraz rzadziej wykorzystywane jako źródło informacji o zbiorach. Czytelnicy 
preferują poszukiwania w komputerowych bazach katalogowych. 

Katalog udostępniany jest w systemie HORIZON w sieci lokalnej Biblioteki na 
8 stanowiskach komputerowych w holu wejściowym oraz na wszystkich komputerach 
w czytelniach. Dostępny jest także bez ograniczeń w Internecie pod adresem: 
http://150.254.35.111/webpac-1.2-bmedPL/wgbroker.exe?new+-access+top 
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Informacja o zbiorach Biblioteki dostępna jest także w polskich katalogach 
centralnych.

Formy udostępniania
Ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Zakres 

udostępniania, różny dla różnych grup użytkowników, reguluje regulamin 
udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

Udostępnianie prezencyjne odbywa się w czytelniach Biblioteki Głównej i we 
wszystkich bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Korzystanie 
z księgozbioru na miejscu nie wymaga rejestracji i nie jest związane z zapisem do 
Biblioteki.

W tej formie udostępniane są wszystkie czasopisma, większość nowych nabytków 
książkowych, podręczny księgozbiór dydaktyczny i naukowy, materiały informacyjne 
oraz dokumenty elektroniczne i bazy multimedialne (podręczniki, atlasy, encyklopedie, 
słowniki, testy dydaktyczne itp.). 

Udostępnianie zbiorów specjalnych i druków dawnych odbywa się wyłącznie 
w czytelni naukowej Biblioteki Głównej i związane jest z uzyskaniem specjalnego 
upoważnienia.

Liczba odwiedzin w czytelniach sięga rocznie kilkudziesięciu tysięcy. Tylko 
z czytelni Biblioteki Głównej w ostatnim roku akademickim korzystało ponad 20.000 
czytelników, którym udostępniono 16.806 pozycji książkowych i 13.494 czasopism 
w wersji drukowanej.

Wypożyczanie zbiorów poza Bibliotekę ograniczone jest do określonych grup 
użytkowników. Z tej formy udostępniania mogą korzystać:

– pracownicy naukowo-dydaktyczni własnej Uczelni oraz innych szkół wyższych 
m. Poznania

– studenci własnej Uczelni i pozostałych uczelni m. Poznania
– lekarze i farmaceuci z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej
– średni personel medyczny 
– uczniowie i nauczyciele szkół medycznych
– inni pracownicy naukowi z Poznania i Wielkopolski
Wypożyczaniu podlegają wieloegzemplarzowe materiały dydaktyczne (podręczniki, 

skrypty, atlasy) oraz wszystkie wydawnictwa zwarte o charakterze naukowym.
Do wypożyczalni miejscowej zapisanych jest aktualnie 10.998 użytkowników, 

którzy w ciągu ostatniego roku wypożyczyli 43.271 woluminów. 
Biblioteka udostępnia znaczą część materiałów w formie dokumentów wtórnych. 

Są to głównie kserokopie artykułów z czasopism i fragmentów wydawnictw 
zwartych. W ostatnim roku udostępniono w formie kopii kserograficznych 12.965 
dokumentów. 

Biblioteka Główna prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne dla bibliotek 
oraz dla pracowników naukowych Uczelni i studentów wszystkich wydziałów 
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Akademii. Wypożyczaniu podlegają wydawnictwa zwarte, natomiast publikacje 
z czasopism przesyłane są w formie kopii. Wypożyczalnia zamiejscowa współpracuje 
zarówno z bibliotekami krajowymi, jak i zagranicznymi. Większość zamówień na 
artykuły z czasopism realizowana jest drogą elektroniczną za pośrednictwem dwóch 
systemów elektronicznego dostarczania dokumentów: własnego systemu doc@med 
i niemieckiego systemu SUBITO. 

Statystyka za ostatni rok pokazuje, że drogą wypożyczeń międzybibliotecznych 
udostępniono innym bibliotekom 90 oryginalnych dokumentów oraz 4624 kopii 
artykułów oraz sprowadzono dla własnych czytelników 19 dokumentów oryginalnych 
i 3590 kopii artykułów. 

Działalność informacyjna
Biblioteka Główna, jako centrum zasobów informacyjnych, pełni bardzo ważną 

rolę jako podstawowy warsztat pracy naukowo-badawczej Uczelni oraz nowoczesny 
ośrodek naukowej informacji medycznej dla całego regionu.

Działalność informacyjna obejmuje wiele zagadnień, z których najważniejsze 
to:

– organizacja dostępu do zbiorów informacji elektronicznej w sieci lokalnej 
i sieciach zewnętrznych (elektroniczny system informacji)

– usługi informacyjno-bibliograficzne
– dydaktyka biblioteczna
– dokumentacja dorobku naukowego Uczelni i analizy bibliometryczne
– tworzenie własnych baz danych
– opracowywanie informatorów i biuletynów
– organizacja wystaw i imprez szkoleniowych

elektroniczny system informacji naukowej
Wobec mnogości informacji publikowanych w Internecie i na nośnikach 

elektro nicznych, coraz większego znaczenia nabiera działalność bibliotekarzy 
wyspecjalizowanych w informacji naukowej w zakresie selekcjonowania i 
organizowania dostępu do informacji najbardziej wartościowych. 

Biblioteka Główna AM w Poznaniu jako jedna z pierwszych bibliotek medycznych 
w kraju rozpoczęła budowę systemu informacji związanego z wykorzystaniem 
technologii komputerowych. W roku 1989 udostępniona została użytkownikom 
podstawowa baza bibliograficzno-abstraktowa MEDLINE - największa baza 
o profilu biomedycznym. Do bazy tej dołączony został “library holdings”, własny 
system informacji o lokalizacji czasopism w polskich bibliotekach, umożliwiający 
dostęp z bazy bibliograficznej do katalogów bibliotecznych. Był to pierwszy element 
elektronicznego systemu informacji. W krótkim czasie liczba baz udostępnianych 
użytkownikom znacznie wzrosła, a w 1992 roku zorganizowany został dostęp do 
wszystkich elektronicznych źródeł informacji w sieci lokalnej Biblioteki.
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W roku 1996 Biblioteka uzyskała dostęp do Internetu, co umożliwiło udostępnienie 
elektronicz nego systemu informacyjnego z witryny Biblioteki w całej sieci 
akademickiej. Był to pierwszy serwer WWW polskiej biblioteki medycznej. 

Witryna internetowa stwarza szeroki dostęp do informacji bibliograficznej, 
faktograficznej i dokumentów źródłowych. Użytkownicy mają możliwość zapoznania 
się z księgozbiorem Biblioteki, zdalnego sprawdzenia swojego konta w wypożyczalni, 
obejrzenia nowych nabytków książkowych, korzystania z dokumentów źródłowych, 
mogą przeszukać katalogi biblioteczne polskie i zagra niczne, a także zamówić 
i uzyskać drogą elektroniczną kopie materiałów niedostępnych w Internecie. 
Poszukiwanie informacji na stronach www ułatwia przeszukiwarka, umożliwiająca 
szybkie i trafne wyszukanie informacji tematycznej, ponieważ wszystkie źródła zostały 
sklasyfikowane według haseł tezaurusa MeSH. 

Elektroniczny serwis informacyjny Biblioteki, mimo iż zaprojektowany pod 
kątem potrzeb lokalnego środowiska akademickiego, pracowników naukowych oraz 
studentów naszej Uczelni, od początku jego udostępnienia w Internecie cieszy się 
dużym zainteresowaniem całego środowiska medycznego. Każdego roku witrynę 
Biblioteki odwiedza ponad 250.000 użytkowników.

Szczególnym zainteresowaniem użytkowników cieszą się bibliograficzne bazy 
biomedyczne oraz pełnotekstowe bazy czasopism. Do źródeł wymagających autoryzacji 
Biblioteka umożliwia szybki i wygodny dostęp zarówno z sieci akademickiej, jak 
i z komputerów domowych, natomiast bazy nie wymagające autoryzacji dostępne 
są z każdego miejsca, niezależnie od godzin pracy Biblioteki i pory dnia czy nocy. 
Z czasopism on-line może korzystać wielu czytelników jednocześnie, dostęp do nich 
umożliwił ponadto zintegrowanie procesu wyszukiwania informacji z dojściem do 
tekstu źródłowego.

Bieżąca działalność informacyjna Biblioteki skoncentrowana jest na aktualizacji 
i optymalizacji dostępu do elektronicznego systemu informacji oraz na poszerzaniu 
dostępu do czasopism elektronicznych, źródeł edukacyjnych i internetowych serwisów 
informacyjnych związanych z medycyną i naukami pokrewnym.

Usługi informacyjno-bibliograficzne
Udostępnienie komputerowych systemów bibliograficznych stworzyło nową jakość 

działalności informacyjnej, a zapotrzebowanie na informację bibliograficzną wzrosło 
wielokrotnie. 

Biblioteka wykonuje prace usługowe dla zespołów badawczych oraz pracowników 
naukowych, przygotowując tematyczne serwisy informacyjne, zestawy literaturowe, 
przeszukiwanie baz bibliograficznych. Realizowane są też zamówienia związane 
z poszukiwaniami internetowymi informacji bibliograficznych i faktograficznych.
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Dydaktyka biblioteczna
Do podstawowych zadań dydaktycznych Biblioteki należy:
– przygotowanie osób rozpoczynających studia do korzystania z bibliotek 

naukowych, zarówno biblioteki rodzimej uczelni, jak i innych bibliotek 
naukowych

– przygotowanie studentów starszych lat studiów do korzystania z tradycyjnych, 
a także naj nowszych źródeł informacji naukowej, przekazanie im wiedzy 
niezbędnej w czasie wykony wania przez nich pracy zawodowej, a także do 
prowadzenia działalności naukowej

– upowszechnianiu wiedzy na temat metodyki posługiwania się elektronicznymi 
źródłami bibliograficznymi oraz dostępem do dokumentów.

Podstawowym celem zajęć dla studentów I roku jest zapoznanie ich z organizacją 
Biblioteki, z charakterem gromadzonych zbiorów, sposobem korzystania z katalogów 
bibliotecznych, procedurami związanymi z wypożyczaniem. Studenci otrzymują 
podstawowe informacje o bazach pełnotekstowych dostępnych w Bibliotece, 
dokumentach elektronicznych, zasobach informacji zgromadzonych na komputerach 
w Czytelni Studenckiej i w witrynie internetowej Biblioteki. 

Zajęcia obejmują wykład połączony z prezentacją i ćwiczenia trwające 1,5 
godz. dla wszystkich studentów I roku wszystkich wydziałów Uczelni. Są to zajęcia 
obowiązkowe z wpisem do indeksu. 

Dla studentów starszych lat studiów prowadzone są szkolenia w ramach 
przedmiotu “Podstawy informacji naukowej”. Mają one na celu zapoznanie 
studentów z najważniejszymi bibliografiami polskimi i zagranicznymi z zakresu 
medycyny, farmacji i nauk pokrewnych, zaprezentowanie posiadanych czasopism 
z danej dziedziny, omówienie i prezentację specjalistycznych, komputerowych baz 
bibliograficznych, możliwości wykorzystania Internetu jako źródła informacji. 
W ramach tych zajęć każdy student otrzymuje wiele cennych wskazówek pomocnych 
w dotarciu do piśmiennictwa potrzebnego do pracy magisterskiej, zarówno metodą 
tradycyjną, przy pomocy katalogu i bibliografii drukowanych, jak i przy wykorzystaniu 
źródeł komputerowych.

Szkolenia z informacji naukowej w wymiarze 10-15 godzin realizowane są 
jako przedmiot fakultatywny na Wydziale Farmaceutycznym oraz obligatoryjnie 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Zajęcia przeznaczone są dla studentów starszych lat 
studiów. Uczestnicy Studium Doktoranckiego odbywają szkolenie z zakresu informacji 
naukowej na I roku studiów w wymiarze 10 godzin.

 Systematycznie prowadzony jest instruktaż indywidualny dla użytkowników 
Biblioteki, którym brak doświadczenia utrudnia śledzenie nieustannego rozwoju 
wiedzy.

W latach 2000-2004 Biblioteka we współpracy z Oddziałem Kształcenia 
Podyplomowego i Komisją Kształcenia Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
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organizowała kursy podyplomowe z zakresu naukowej informacji medycznej, mające 
na celu doskonalenie metodyki przeszukiwania baz komputerowych, korzystania 
z elektronicznych źródeł informacji, zapoznanie z zagadnieniem Evidence Based 
Medicine, przygotowaniem publikacji naukowych (m.in. cytowaniem dokumentów 
elektronicznych), elementami prawa autorskiego, krytyczną analizą materiałów itp.

W ramach działalności dydaktycznej Biblioteki Głównej prowadzone są także 
szkolenia pracowników innych bibliotek szkół wyższych. Od wielu lat odbywają się 
w naszej Bibliotece studenckie praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej, a także - z uwagi na wdrożone w naszej Bibliotece zaawansowane 
technologie informatyczne – dla studentów informatyki. W latach 2000-2004 na 
szkolenia przyjeżdżali także bibliotekarze z Białorusi i Ukrainy, którzy zapoznawali 
się z naszym elektronicznym systemem informacji i pracą w zintegrowanym systemie 
bibliotecznym.

W Uczelni następuje transformacja form kształcenia akademickiego, przejście 
od tradycyjnego nauczania do kierowanego i stymulowanego uczenia się. W coraz 
większym zakresie dydaktyka przenosi się z sal wykładowych do Biblioteki jako 
centrum zasobów informacyjnych. Wzrasta znaczenie uczenia się w grupach. Stawia 
to przed Biblioteką nowe zdania i zwiększone wymagania. Musi ona zapewnić 
warunki do formalnych i nieformalnych działań dydaktycznych oraz innych celów 
wspomagających proces kształcenia. 

Biblioteka rozbudowuje liczbę stanowisk komputerowych dla użytkowników, 
zamierza poszerzyć zakres wolnego dostępu do zbiorów, stworzyć odpowiednie 
pomieszczenia do pracy indywidualnej i zespołowej. Planowane jest utworzenie 
centrum multimedialnego i znaczne poszerzenie zakresu pracy dydaktycznej 
bibliotekarzy jako aktywnych uczestników procesu kształcenia.

Dokumentacja dorobku naukowego Uczelni i analizy bibliometryczne
Biblioteka UMP ma bogate tradycje w zakresie dokumentacji dorobku naukowego. 

Opracowania bibliograficzne obejmują pełen dorobek naukowy wydziałów 
Lekarskiego i Farmaceutycznego, działających od roku 1919 w ramach Uniwersytetu 
Poznańskiego, a od 1950 w Akademii Medycznej i od roku 2007 w Uniwersytecie 
Medycznym. Od 1991 publikowany dorobek naukowy pracowników Akademii 
jest również prezentowany w komputerowej bazie bibliograficznej wyposażonej 
w narzędzia bibliometryczne. Baza umożliwia dokonywanie analiz bibliometrycznych 
jednostek organizacyjnych Uczelni oraz indywidualnych autorów. 

W latach 90. wprowadzono ocenę parametryczną osiągnięć środowisk naukowych. 
Biblioteka, bazując na własnych danych bibliograficznych, od 1992 roku przygotowuje 
analizy bibliometryczne do oceny parametrycznej jednostek Uczelni. Dotyczą 
one zarówno danych liczbowych o różnych typach publikacji, o publikacjach 
zamieszczonych w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor, jak 
i o wartości tego wskaźnika uzyskanej w poszczególnych latach przez całą Uczelnię 
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i przez poszczególne wydziały. Obliczane są też średnie wskaźniki publikacji i wartości 
Impact Factor dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Obliczenia statystyczne 
i analizy bibliometryczne zostały w 2000 roku zautomatyzowane i udostępnione 
w witrynie internetowej Biblioteki. Dane liczbowe zmieniają się dynamicznie wraz 
ze zmianami w zawartości bazy bibliograficznej.

Biblioteka bierze aktywny udział w przygotowywaniu danych do ankiet związanych 
z oceną parametryczną jednostek Uczelni, przygotowuje materiały do oceny dorobku 
naukowego na potrzeby władz Uczelni lub różnego rodzaju komisji. W ostatnich latach 
zapotrzebowanie na informacje o publikacjach pracowników jednostek naukowych 
coraz bardziej wzrasta. Są one elementem corocznych ankiet oceniających działalność 
Uczelni, odgrywają znaczącą rolę w akredytacji poszczególnych wydziałów, 
wymagane są we wnioskach o granty międzynarodowe itp. 

Tworzenie własnych baz danych
PUBLIKACJE - Baza bibliograficzna publikacji pracowników AM

http://www.bg.ump.edu.pl/bazy/publikacje/
W roku 1992 przystąpiono do automatyzacji prac dokumentacyjno-

bibliograficznych. Opracowany został przez pracowników Biblioteki oryginalny 
program komputerowy, umożliwiający tworzenie bazy bibliograficznej i statystykę 
bibliometryczną dorobku naukowego. W roku 1994 baza bibliograficzna została 
udostępniona użytkownikom sieci lokalnej Biblioteki, a od roku 1996 dostępna jest 
w Internecie. W roku 2000 dokonano konwersji bazy do programu Expertus 2000.

Każdy rekord bibliograficzny zawiera tytuł publikacji w języku oryginalnym 
i jego wersję angielską, informacje o autorach, opis źródła dokumentu, szczegółowe 
dane bibliograficzne oraz hasła przedmiotowe w języku polskim i angielskim, zgodne 
z terminologią Medical Subject Headings (MeSH). Dodatkowe informacje o dokumencie 
rejestrowane są w polu uwag. Do opisów prac oryginalnych, opublikowanych w języku 
polskim, dołączane są angielskie abstrakty. Istnieje również możliwość dołączenia 
pełnych tekstów prac dostępnych w wersji elektronicznej w Internecie.

Program wyszukiwawczy umożliwia zainteresowanym uzyskanie z bazy 
różnorodnych informacji. Możliwe jest przeszukiwanie bazy według wielu kluczy 
wyszukiwawczych, np. według nazwisk autorów, jednostek organizacyjnych, typów 
publikacji, haseł przedmiotowych lub dowolnych terminów, można też wyszukać 
prace opublikowane w czasopismach posiadających określone wartości rankingowe: 
Impact Factor, punktację KBN i MNiSW. Z bazy można wykonywać wydruki w kilku 
formatach: pełnym, skróconym, z hasłami przedmiotowymi lub bez, z pominięciem 
nazw pól wyszukiwawczych itp. Dołączone do opisów bibliograficznych informacje 
w języku angielskim umożliwiają popularyzację dorobku naukowego Akademii poza 
granicami kraju, ułatwiają nawiązywanie kontaktów i wymiany naukowej.

Dla środowiska naukowego Uczelni udostępniony został specjalny formularz 
internetowy, towarzyszący bazie bibliograficznej, umożliwiający nadsyłanie drogą 
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elektroniczną informacji o publikacjach nie zarejestrowanych w bazie, co znacznie 
przyspiesza proces kompletowania danych o dorobku naukowym Uczelni.

Aktualnie baza PUBLIKACJE zawiera 69.000 rekordów.
DYSERTACJE - Baza rozpraw doktorskich i habilitacyjnych AM w Poznaniu

http://www.bg.ump.edu.pl/bazy/dysertacje/
W związku z dużym zapotrzebowaniem środowiska na informacje o pracach 

doktorskich i habilitacyjnych, które są trudne do wyszukania w publikowanych 
materiałach informacyjnych, postanowiono stworzyć bazę dysertacji, która obejmować 
będzie wszystkie prace doktorskie i habilitacyjne obronione w naszej Uczelni od 
początku jej istnienia, czyli od roku 1950. Aktualnie baza zawiera 2485 rekordy. 
Znajdują się w niej prawie kompletne informacje o dysertacjach z lat 1991-2005 
i prowadzone są prace retrospektywne. 

Rekordy bibliograficzne w tej bazie, zawierające informacje o autorach, 
promotorach i jednostkach organizacyjnych, indeksowane są wg systemu MESH, 
a więc mogą być prze szukiwane przy użyciu tych samych haseł, jak najpopularniejsze 
medyczne bazy bibliograficzne. 

Bazy prac magisterskich
Rozpoczęto także prace nad tworzeniem baz bibliograficznych prac magisterskich, 

które powstały na Wydziale Nauk o Zdrowiu i na Wydziale Farmaceutycznym, 
ponieważ prace te przechowywane są w archiwach wydziałowych i brak o nich 
powszechnie dostępnej informacji. 

We współpracy w Biblioteką Wydziału Nauk o Zdrowiu stworzono bazę zawierającą 
informacje o wszystkich pracach magisterskich napisanych na tym Wydziale od roku 
1977, czyli od początku jego istnienia. Biblioteka Główna sporządziła 4376 opisów 
bibliograficznych tych prac, które zawierają dane o tytułach, autorach i promotorach 
oraz o zakładach, w których powstały. Baza dostępna jest w Internecie pod adresem: 
http://www.bg.ump.edu.pl/bazy/magisterki/WNoZ/.

Baza prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego tworzona jest przez 
Bibliotekę tego Wydziału przy współpracy z Biblioteką Główną. Aktualnie zawiera 
ona 3163 rekordy z różnych lat. Baza znajduje się pod adresem: http://www.bg.ump.
edu.pl/bazy/magisterki/WF/.

Działalność wydawnicza
Biblioteka prowadzi od wielu lat działalność wydawniczą. Pracownicy Biblioteki 

opublikowali łącznie 745 prac. 
Od 1954 roku publikowany jest „Informator Biblioteki Głównej Akademii 

Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, zawierający podstawowe dane 
dotyczące wybranych kolekcji, wykazy dostępnych czasopism i baz komputerowych, 
informacje o nowych formach działalności informacyjnej i usługowej. Pracownicy 
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Biblioteki biorą także aktywny udział opracowaniu środowiskowych i centralnych 
katalogów czasopism. 

W opracowaniach bibliograficznych Biblioteki Głównej Akademii Medycznej 
udokumentowany został pełen dorobek naukowy wszystkich instytutów, katedr, 
zakładów i klinik działających w ramach Wydziału Lekarskiego i Oddziału 
Farmaceutycznego UP oraz Akademii Medycznej. 

Bibliografia publikacji za okres 1919-1939 zamieszczona jest w opracowaniu 
zbiorowym „Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego 
1919-1939. Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne”, wydanym w 1997 
roku jako T. 2 Biblioteki Prac Historycznych Akademii Medycznej im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Dorobek naukowy został w nim przedstawiony 
w ramach struktury organizacyjnej poszczególnych wydziałów, w obrębie której 
zastosowano układ chronologiczny. Bibliografia zawiera liczne indeksy, m.in. indeks 
autorski i przedmiotowy.

Działalność naukowa za lata 1945-1955 udokumentowana została w „Bibliografii 
publikacji z lat 1945-1955. Dziesięciolecie pracy naukowej Wydziału Lekarskiego 
i Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego oraz Akademii Medycznej 
w Poznaniu” (Poznań, PWN 1958), składa się z dwóch części: w pierwszej 
przedstawiono publikacje w układzie alfabetycznym nazwisk autorów, w drugiej 
- wykaz prac jednostek naukowych w układzie chronologicznym. Bibliografia 
wyposażona jest w skorowidz przedmiotowy.

Bibliografię publikacji za lata 1956-1957 zawiera „Kronika Akademii Medycznej 
w Poznaniu od 1 stycznia 1950 r. do 30 września 1957 r.” T. 1-3 (Poznań, AM 
1959). Wykazy opublikowanych prac zamieszczone są po materiałach kronikarskich 
dotyczących poszczególnych katedr i zakładów. W wykazach tych podano także 
skrócony opis bibliograficzny prac z lat 1950-1955, które zamieszczone zostały 
w wymienionej wyżej „Bibliografii publikacji z lat 1945-1955”.

Bibliografia za lata 1958-1964 stanowi samoistną część „Kroniki i bibliografii 
dorobku naukowego Akademii Medycznej w Poznaniu 1957/58-1963/64” (Poznań, 
PWN 1967). Opracowana jest w układzie chronologicznym według jednostek 
organizacyjnych Uczelni i opatrzona indeksem przedmiotowym. Indeks nazwisk jest 
wspólny dla części kronikarskiej i bibliograficznej.

Publikowany dorobek naukowy za lata 1965-1975 udokumentowany jest w rocznych 
bibliografiach, stanowiących stałą pozycję w „Rocznikach Akademii Medycznej 
w Poznaniu” T. 1-10 oraz w T. 1 (11) „Poznańskich Roczników Medycznych”. 
Bibliografia za lata 1965-1967 posiada indeksy przedmiotowe polskie i łacińskie, 
w latach 1968-1974 tylko w języku polskim.

Od roku 1976 dorobek naukowy Akademii prezentuje rocznik „Bibliografia 
prac Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”. Zachowano 
w niej tradycyjny układ według struktury organizacyjnej Uczelni. W latach 1975-1978 
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bibliografia ukazywała się bez indeksu przedmiotowego, który przywrócono od 
roku 1979. Od roku 1983 indeks przedmiotowy opracowywany jest również w wersji 
angielskiej, a od 1984 bibliografia ukazuje się w całości w wersji dwujęzycznej.

Od roku 2000 „Bibliografia prac...” publikowana jest na płycie CD jako rocznik 
w formacie PDF oraz jako baza bibliograficzna.

Biblioteka publikuje również wydawnictwa okolicznościowe, scenariusze wystaw 
oraz spra wozdania z najważniejszych imprez organizowanych przez Bibliotekę. 
Pracownicy Biblioteki mają znaczący udział w historycznych opracowaniach 
obrazujących rozwój poszczególnych wydziałów oraz całej Uczelni. Przez kilka lat 
Biblioteka opracowywała „Kronikę” oraz „Skład osobowy” Akademii. 

Pracownicy Biblioteki są także aktywnymi członkami zespołów redakcyjnych 
wielu czasopism zawodowych i uczelnianych. Zasiadali w redakcjach „Roczników 
Bibliotecznych”, „Roczników Akademii Medycznej w Poznaniu”, „Poznańskich 
Roczników Medycznych”, „Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej”, „Bibliotekarza”, 
„Nowin Lekarskich”, „Medicus Mundi Polonia”.

W publikowanym dorobku Biblioteki znajdują się też pozycje z zakresu prawa 
autorskiego (dwie publikacje książkowe: „Elementy prawa dla bibliotekarzy 
i dokumentalistów” 1980 i „Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej” 1997 
i liczne artykuły w czasopismach) oraz z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Udział w konferencjach i współpraca międzynarodowa
Pracownicy Biblioteki czynnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, 

zarówno w konfe rencjach bibliotek medycznych, jak i organizowanych przez inne 
biblioteki oraz stowarzyszenia krajowe. Biblioteka jest również organizatorem 
licznych konferencji, seminariów i warsztatów szkoleniowych.

Od roku 1999 Biblioteka prowadzi aktywną współpracę z bibliotekami europejskimi, 
co owocuje udziałem w szkoleniach zawodowych i aktywnym uczestnictwem 
w konferencjach zagranicznych. W 1999 r. dwie osoby uczestniczyły w wyjeździe 
szkoleniowym do bibliotek naukowych w Helsinkach, Talinie i Tartu (Estonia) oraz 
wzięły udział w warsztatach szkoleniowych w Biblio tece Uniwersyteckiej w Tartu 
zorganizowanych przez EAHIL European Association for Health Association and 
Libraries. Od tego czasu datuje się współpraca z bibliotekami medycznymi w Estonii, 
które korzystają z naszych serwisów elektronicznych. 

W roku 2000 nawiązane zostały kontakty z Biblioteką Uniwersytetu Medycznego 
w Grodnie, z którym nasza Uczelnia posiada umowę o współpracy. Pracownicy 
tej Biblioteki przebywali w Poznaniu na kilkudniowym szkoleniu, które miało na 
celu zapoznanie się z naszym elektronicznym systemem informacji, skorzystanie 
z doświadczeń w organizowaniu dostępu do światowych źródeł informacji 
i automatyzacji procedur bibliotecznych. Bibliotece medycznej w Grodnie przekazano 
kilkakrotnie dublety czasopism i dary książkowe. W początkowym okresie korzystała 
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ona z witryny internetowej i usług naszej Biblioteki, obecnie uczestniczy również 
w konferencjach bibliotek medycznych.

Na początku 2000 nawiązano ścisłą współpracę z medycznymi bibliotekami 
niemieckimi w Kolonii, Getyndze i Hanowerze, która zaowocowała stworzeniem 
dostępu wszystkich polskich bibliotek do elektronicznego systemu SUBITO, za 
pośrednictwem, którego uzyskiwane są kopie artykułów z zasobów czasopism 
niemieckich bibliotek. Pracownicy naszej Biblioteki biorą udział w seminariach 
organizowanych przez biblioteki niemieckie, a przedstawiciele strony niemieckiej byli 
gośćmi na dorocznej konferencji bibliotek medycznych w Szczecinie-Świnoujściu. 
Okazją do ponownego spotkania i wymiany doświadczeń był pobyt 4-osobowej grupy 
pracowników naszej Biblioteki na 8 Konferencji EAHIL w Kolonii we wrześniu 
2002 roku.

Kilkakrotnie podczas kongresów European Association of Health Information and 
Libraries pracownicy Biblioteki prezentowali działalność i dorobek własnej Biblioteki 
i polskich bibliotek medycznych. 

Wkład Biblioteki Głównej w automatyzację polskich bibliotek medycznych
Biblioteka Główna poznańskiej uczelni medycznej była jedną z pierwszych bibliotek 

naukowych, które już w latach osiemdziesiątych rozpoczęły proces automatyzacji. 
Z doświadczeń naszej Biblioteki korzystało wiele polskich bibliotek, zwłaszcza 
biblioteki medyczne.

Od początku lat dziewięćdziesiątych Biblioteka podejmowała różnorodne inicjatywy 
i wprowa dzała rozwiązania, które upowszechniły się w skali ogólnopolskiej.

Centralny katalog czasopism zagranicznych
Pod koniec lat 80., gdy nastąpiła decentralizacja prenumeraty zagranicznej 

i przestały się ukazywać centralne wykazy prenumerowanych czasopism, biblioteki 
zostały całkowicie pozbawione informacji o stanie posiadania bibliotek. Podjęto 
wówczas zobowiązanie do wzajemnego przesyłania co kwartał przez wszystkie 
biblioteki uczelniane informacji o uzyskanych z różnych źródeł czasopismach 
zagranicznych. Na ich podstawie Biblioteka poznańska opracowywała w latach 1990-
1992 katalog czasopism zagranicznych, który stanowił w tych trudnych latach jedyne 
źródło informacji o zasobach czasopism w bibliotekach medycznych.

Od roku 1993 prace nad katalogiem zostały zautomatyzowane, a dane przeniesiono 
do pakietu Micro CDS/ISIS, tworząc bazę komputerową, zawierającą informacje 
o zasobach czasopism zagranicznych w 59 bibliotekach medycznych, która 
pozwala lokalizować czasopisma na poziomie zeszytu. Początkowo baza czasopism 
rozprowadzana była na dyskietkach, a następnie przenie siona do systemu PROLIB 
i udostępniona w Internacie ze strony Głównej Biblioteki Lekarskiej jako Centralny 
Katalog Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych.
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Program komputerowy do tworzenia baz o charakterze bibliograficzno-
bibliometrycznym

Wraz z komputeryzacją bibliotek pojawiła się możliwość automatyzacji prac 
bibliograficznych. Na początku lat 90. niektóre biblioteki wykorzystały do tworzenia 
baz bibliograficznych standardowe oprogramowanie MicroISIS, inne zaczęły tworzyć 
własne programy. Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu w 1992 roku 
wdrożyła oryginalny system bibliograficzno-bibliometryczny, który umożliwiał nie 
tylko wyszukiwanie opisów bibliograficznych, ale pozwalał także na uzyskiwanie 
danych statystycznych i bibliometrycznych. W następnych latach kolejne wersje tego 
systemu pod nazwą EXPERTUS wprowadzone zostały przez wszystkie biblioteki 
akademii medycznych, wiele bibliotek innych uczelni i instytutów, a w roku 2001 do 
systemu tego przeniesiona została Polska Bibliografia Lekarska.

Kartoteka MeSh
W roku 1997 Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu dokonała 

konwersji ponad 16.000 rekordów z bazy katalogowej, utworzonej w programie SOWA, 
do systemu HORIZON. Ten zintegrowany system biblioteczny pozwala stosować do 
charakterystyki rzeczowej dokumentów m.in. język haseł przedmiotowych National 
Library of Medicine w Bethesda (Medical Subject Headings - MeSH), ale w oparciu 
o kartotekę haseł wzorcowych. Ponieważ w Polsce brak było takiej kartoteki, Biblioteka 
zdecydowała się na zaimplementowanie do systemu HORIZON rekordów oryginalnej 
kartoteki MeSH w języku angielskim.

Aby kartoteka jhp MeSH mogła stać się właściwym narzędziem w bieżącej 
charakterystyce rzeczowej dokumentów, podjęto prace nad dołączeniem do 
oryginalnych rekordów kartoteki ich wersji polskiej. Wiele polskich bibliotek 
zainteresowało się uzyskaniem dostępu do naszej kartoteki. Były to zarówno 
biblioteki pracujące w systemie HORIZON, jak i w innych zintegrowanych systemach 
bibliotecznych. 

Brak centralnego dofinansowania prac nad kartoteką uniemożliwił właściwe 
zorganizowanie prac nad rozbudową kartoteki oraz nieodpłatne jej udostępnienie 
wszystkim zainteresowanym bibliotekom. Na prośbę zainteresowanych bibliotek 
przygotowany został projekt stworzenia dostępu on-line do kartoteki na zasadach 
konsorcyjnych.

Po aktualizacji kartoteki do wersji MeSH 2001 kartoteka została posadowiona 
na niezależnej “platformie informatycznej” i zlokalizowana na serwerze Biblioteki. 
Było to możliwe dzięki opracowaniu oryginalnego oprogramowania - “polskiej 
przeglądarki MeSH”. Dzięki temu kartoteka nabrała uniwersalnego charakteru, gdyż 
nie jest związana z żadnym systemem bibliotecznym.

Sposób posadowienia kartoteki oraz wyposażenie jej w wiele dodatkowych 
narzędzi stwarza bibliotekom możliwość współpracy on-line. Był to punkt wyjścia do 
rozpoczęcia zdalnej współpracy bibliotek medycznych w celu stworzenia oficjalnej 
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polskiej wersji kartoteki MeSH. Trwają końcowe prace nad utworzeniem konsorcjum 
bibliotek medycznych, które będzie koordynowało prace nad aktualizacją kartoteki.

System elektronicznego dostarczania kopii dokumentów doc@med
W 2001 roku na serwerze Biblioteki uruchomiony został pierwszy w Polsce 

elektroniczny system dostarczania kopii dokumentów pod nazwą doc@med, w którym 
współpracuje 7 medycznych bibliotek akademickich, zaprojektowany i nadzorowany 
przez Bibliotekę Główną AM w Poznaniu. Jest to do dziś jedyny krajowy system 
elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów.

Projekt systemu doc@med został przygotowany i zaprezentowany przez Bibliotekę 
Główną Akademii Medycznej w Poznaniu na XX Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych w Szczecinie-Międzyzdrojach, 6-8 czerwca 2001 roku. W lipcu ustalone 
zostały zasady współpracy bibliotek w systemie, a jego uruchomienie nastąpiło po 
wstępnych testach z września 2001 roku.

System umożliwia przesyłanie drogą elektroniczną kopii artykułów z czasopism, 
które znajdują się w bibliotekach w wersji drukowanej. Baza czasopism obejmuje 
aktualnie zasoby ponad 5000 tytułów czasopism zlokalizowanych w 7 bibliotekach 
realizujących usługi w systemie i będzie się powiększała wraz z przystępowaniem do 
niego kolejnych bibliotek.

Wdrożenie systemu przyczyniło się do znacznego podniesienia poziomu usług 
bibliotecznych, zwłaszcza w zakresie czasu ich realizacji, ponieważ termin oczekiwania 
na realizację zamówień w tym systemie wynosi kilka godzin. Aktualnie większość 
zamówień międzybibliotecznych realizowana jest za pośrednictwem tego systemu. 

Współpraca z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC) jest wspólną inicjatywą poznańskiego 

środowiska akademickiego, a uczestnikami tego projektu są biblioteki naukowe 
i publiczne miasta Poznania. Biblioteka Główna rozpoczęła współpracę z WBC 
w 2005 roku i od tej pory umieściła w niej kilkaset pozycji. Są to głównie pełne 
teksty rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, udostępnione w wersji elektronicznej 
za zgodą autorów.

Baza lokalowa
Od czasu powstania Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w 1952 roku 

nigdy nie miała ona właściwych warunków lokalowych. Najpierw zorganizowano ją 
w sali o powierzchni 456 m2, w której przy pomocy regałów i szaf bibliotecznych 
wyodrębnione zostały dwie czytelnie, magazyny, wypożyczalnia i pracownia 
biblioteczna. W 1970 roku powiększyła się o 172 m2 powierzchnia magazynowa 
Biblioteki i w takich warunkach, w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 628 m2 
Biblioteka pracowała do grudnia 1984 roku. 

Od 1985 roku Biblioteka funkcjonuje w zaadaptowanym na cele biblioteczne 
budynku dawnej stołówki akademickiej, wybudowanym jako pawilon na Powszechną 
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Wystawę Krajową w 1929 roku. Z powodu trudnej sytuacji finansowej Uczelni, 
przeprowadzono tylko I etap adaptacji, w wyniku którego uzyskano 1400 m2 
powierzchni. W następnych latach zorganizowano 2 zewnętrzne magazyny zbiorów 
bibliotecznych o powierzchni 85 i 40 m2. Dopiero w 1996 roku, po uzyskaniu dotacji 
z programu LIBRARIUS Fundacji na Rzecz Upowszechniania Nauki, pojawiła się 
szansa na dokończenie prac adaptacyjnych. W latach 1996-1997 Biblioteka uzyskała 
300 m2 dodatkowej powierzchni, co umożliwiło zorganizowanie sali dydaktycznej 
i nowych pracowni bibliotecznych. W latach 2000-2001 udało się powiększyć 
powierzchnię magazynów zewnętrznych do 250 m2.

W efekcie dynamicznego rozwoju Uczelni szybko zaczęła wzrastać liczba 
użytkowników Biblioteki, która nie była w stanie na ograniczonej powierzchni 
stworzyć dla nich optymalnych warunków do nauki. Po wielu staraniach władze 
Uczelni przychyliły się do koncepcji dyrektora Biblioteki wybudowania obiektu 
przystosowanego do wymogów współczesnego bibliotekarstwa. Decyzję o zleceniu 
opracowania koncepcji centrum bibliotecznego i kongresowo-dydaktycznego ówczesny 
Rektor, prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz, ogłosił na uroczystej sesji z okazji 
jubileuszu 50-lecia Biblioteki 28 listopada 2002 roku. W następnym roku powstał 
program użytkowy nowej Biblioteki, a w 2004 roku zatwierdzony został projekt 
architektoniczny. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego miała miejsce 16 
września 2005 roku. Podczas konferencji prasowej podany został planowany termin 
oddania obiektu do użytku – początek roku akademickiego 2008/2009. Budowa 
obiektu w pierwszej fazie przebiegała bardzo sprawnie. Pierwszy etap budowy 
zakończony został uroczystością zawieszenia wieńca 3 października 2006 roku. 
Po roku, 3 października 2007, nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Kongresowo-
Dydaktycznego, które mieści się w jednym z ramion budynku, a w następnym roku 
miały zostać oddane do użytku pomieszczenia Biblioteki. Niestety, z powodu kryzysu 
finansowego, który ogarnął w tym czasie również nasz kraj, Uczelnia nie doczekała 
się obiecanej dotacji ministerialnej i końcowy etap inwestycji został zatrzymany. 
W wyniku intensywnych starań władz Uczelni dopiero w bieżącym roku udało 
się uzyskać dotację z unijnego programu rozwoju regionalnego na wyposażenie 
obiektu i jest nadzieja, że w przyszłym roku Biblioteka rozpocznie pracę w nowej 
lokalizacji.

System ochrony zbiorów
W ramach przygotowań zbiorów bibliotecznych do przeprowadzki do nowego 

obiektu Biblioteka rozpoczęła oznakowywanie kolekcji etykietami RFID systemu 
ARFIDO. Jest to nowoczesny system ochrony i kontroli księgozbioru, w którym 
identyfikacja materiałów bibliotecznych odbywa się przy pomocy fal radiowych. 
Przed przemieszczeniem zbiorów planowane jest oznakowanie kolekcji podręczników 
i skryptów oraz księgozbiorów podręcznych. Ułatwi to organizację kolekcji 
wolnodostępnych w nowych pomieszczeniach bibliotecznych. 
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Mgr Dagmara Budek
Szczecin – PAM

BIBlIOTeKA GŁóWNA POMORSKIej AKADeMII MeDYCzNej 
W SZCZECINIE

Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie jest jednostką 
pozawydziałową tworzącą wraz z Filią nr 1 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym nr 1 system biblioteczno-informacyjny uczelni.

Historia biblioteki jest ściśle związana z rozwojem Pomorskiej Akademii 
Medycznej. Biblioteka została powołana we wrześniu 1948 roku.

Dla biblioteki przeznaczono kilka pomieszczeń w gmachu rektoratu przy ul. 
Rybackiej 1. 

Pierwsze prace organizacyjne w bibliotece skupiały się na stworzeniu bazy 
materialnej oraz zgromadzeniu odpowiedniego księgozbioru. Jedyny pokój, w którym 
mieściła się początkowo biblioteka, służył przede wszystkim jako miejsce składowania 
i segregowania zbiorów wpływających z darów Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
Zbiornicy Zbiorów Zabezpieczonych, osób prywatnych oraz pierwszych zakupów. 
Biblioteką kierowały kolejno: Zofia Bem-Dobryszycka (1949 – 1951), Maria Quirini 
(1951 – 1953), mgr Maria Krogulska (1954 -1979), mgr Danuta Grad (1979 – 1982), 
mgr Krystyna Plewińska (1982 – 1984), mgr Weronika Nieznanowska (1984 – 1992), 
mgr Danuta Jaworska (1992 – 2003). Od października 2003 roku dyrektorem biblioteki 
jest mgr Dagmara Budek.

Równolegle do gromadzenia zasobów Biblioteki Głównej organizowano biblioteki 
podręczne w powstających klinikach i zakładach PAM. Biblioteka Główna oraz 
biblioteki katedr, klinik i zakładów stanowiły jednolitą sieć biblioteczną o strukturze 
scentralizowanej w odniesieniu do budżetu, gromadzenia i opracowania zbiorów.

Z biegiem lat zbiory biblioteczne klinik i zakładów powiększały się, lecz nie 
były udostępniane poza obrębem danej jednostki, a asystenci, którzy się nimi 
opiekowali, nie prowadzili statystyk dotyczących ruchu materiałów bibliotecznych. 
W listopadzie 1975 roku Komisja Biblioteczna podjęła decyzję o utworzeniu dwóch filii 
bibliotecznych, które miały przejąć zbiory z klinik i zakładów, z wyjątkiem biblioteki, 
która prowadzona była do roku 1992 w Instytucie Stomatologii przez etatowego 
pracownika biblioteki. W roku 1978 utworzono Filię nr 1 na terenie Państwowego 
Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej, a w roku 1980 Filię nr 2 przy 
Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach. Filie miały pełnić funkcje 
agend biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów oraz sprowadzania materiałów 
bibliotecznych niezbędnych w pracy naukowej i dydaktycznej drogą wypożyczeń 
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międzybibliotecznych. Księgozbiór gromadzono pod kątem prac naukowo-
badawczych prowadzonych w klinikach i zakładach w obydwu szpitalach klinicznych. 
Obecnie Filia nr 1 zajmuje powierzchnię 210 m2, dysponuje 30 miejscami pracy oraz 
4 stanowiskami komputerowymi dla użytkowników. Filia nr 2 od początku istnienia 
znajdowała się w pomieszczeniach piwnicznych na terenie szpitala klinicznego nr 
2. Znajdowała się tam czytelnia czasopism oraz magazyn zbiorów przejętych 
z klinik i zakładów znajdujących się na terenie szpitala klinicznego. W 1992 r. do filii 
przeniesiono czytelnię studencką, dotychczas mieszczącą się w budynku Rektoratu. 
Zwiększył się zakres udostępniania zbiorów, obejmując księgozbiór podręczników 
studenckich. W roku 2007 Filię nr 2 włączono w strukturę Biblioteki Głównej. 

Rewolucyjnym wydarzeniem w dziejach Biblioteki Głównej PAM było przeniesienie 
jej siedziby we wrześniu 2007 roku do zaadaptowanego budynku przy al. Powstańców 
Wielkopolskich 20, w pobliżu osiedla studenckiego oraz szpitala klinicznego nr 2. 
Pomysł znalezienia nowego lokum dla biblioteki sięga jeszcze lat 90-tych. Wówczas 
nie było możliwości budowy nowego gmachu, ani też adaptacji istniejącego budynku. 
Dopiero w 2003 r. ówczesny rektor PAM i wielki przyjaciel biblioteki prof. Wenancjusz 
Domagała przekonał społeczność uczelni, że niewykorzystywany w pełni budynek 
klubu studenckiego TRANS będzie najodpowiedniejszym miejscem na usytuowanie 
w nim biblioteki. Jesienią 2004 r. ogłoszony został konkurs na koncepcję adaptacji 
budynku na potrzeby biblioteki i już w 2005 r. rozpoczęły się prace budowlane. 
W ciągu niespełna 2 lat budynek został przebudowany i całkowicie wyposażony. 
W czerwcu 2007 r. rozpoczęto przenoszenie zbiorów bibliotecznych oraz wszystkich 
agend biblioteki i już 27 września otwarto nową siedzibę. 

Gruntownie wyremontowany i przebudowany obiekt umożliwił stworzenie 
nowoczesnych warunków pracy zarówno dla użytkowników, jak i pracowników 
biblioteki.

Powierzchnia biblioteki w nowej siedzibie jest niemal trzykrotnie większa od 
dotychczasowej i wynosi 3050 m2. Łącznie w bibliotece przygotowano 262 miejsca 
dla użytkowników, z tego ponad 100 w czytelni, trzy pokoje pracy grupowej i cztery 
pokoje pracy indywidualnej z pełnymi stanowiskami multimedialnymi. Jest tu ok. 
60 stanowisk komputerowych, w tym 44 z dostępem do internetu oraz internet 
bezprzewodowy. W budynku znajduje się także 30-osobowa sala dydaktyczna 
z 10 komputerami i niewielka kawiarnia. Zorganizowana w nowoczesny sposób 
wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów daje użytkownikom możliwość 
samodzielnego wyboru podręczników. Nowoczesny system przechowywania 
księgozbioru wykorzystujący jezdne regały kompaktowe zlikwidował największą 
dotychczasową bolączkę biblioteki, a mianowicie brak miejsca magazynowego 
i umożliwił przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach. Łączna długość 
półek wynosi 9 tys. metrów bieżących, z czego ok. 1,5 tys. znajduje się w wypożyczalni 
z wolnym dostępem do księgozbioru dydaktycznego.
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Obecnie Biblioteka Główna wraz z Filią nr 1 zatrudnia 33 pracowników (32 + 
¼ etatu), w tym: 1 kustosza dyplomowanego, 9 kustoszy, 3 starszych bibliotekarzy, 
8 bibliotekarzy, 5 młodszych bibliotekarzy, 3 magazynierów, 1 informatyka, 
1 pracownika technicznego, 1 pracownika administracyjnego oraz 1 pracownika 
obsługi. W grupie pracowników bibliotecznych ponad 83% osób ma wykształcenie 
wyższe. 

Biblioteka gromadzi literaturę z zakresu medycyny, stomatologii, nauk o zdrowiu 
i nauk pokrewnych: książki, czasopisma, prace doktorskie i habilitacyjne, zbiory 
elektroniczne, starodruki oraz filmy, normy, mapy. Zbiory biblioteki liczą ponad 230 
tys. woluminów druków zwartych oraz ponad 30 tys. woluminów czasopism.

Od 2000 roku biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH. 
Skomputeryzowane zostały wszystkie czynności biblioteczne, od gromadzenia 
i opracowania zbiorów do elektronicznej rejestracji udostępniania oraz zamawiania 
i rezerwacji wypożyczeń. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość sprawdzenia 
stanu swojego konta bibliotecznego (listy wypożyczonych książek, terminów 
zwrotów) oraz złożenia zamówienia przez internet do wypożyczalni i czytelni. Na 
ich konta e-mailowe przesyłane są informacje przypominające o terminie zwrotu 
wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz upomnienia po przekroczeniu tych 
terminów.

Obecnie w systemie jest ponad 44 tys. rekordów bibliograficznych oraz około 
150 tys. rekordów egzemplarzy. Od 2008 r. biblioteka jest aktywnym uczestnikiem 
NUKAT.

Biblioteka oferuje szeroki dostęp do baz komputerowych i elektronicznych 
źródeł informacji medycznej - polskich i zagranicznych baz bibliograficznych oraz 
baz pełnotekstowych - dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników. 
Wszystkie bazy dostępne są w uczelnianej sieci internetowej oraz dla zarejestrowanych 
użytkowników poprzez autoryzację na hasło. Użytkownicy pracujący w internetowej 
sieci akademickiej PAM mają dostęp do około 43 tys. czasopism pełnotekstowych 
w wersji elektronicznej oraz 44 baz danych.

Biblioteka tworzy bazę danych obejmującą publikacje naukowe pracowników 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Za lata 1948-1993 wydane zostały 
bibliografie retrospektywne w postaci suplementów do Roczników Pomorskiej 
Akademii Medycznej. Od roku 1994 bibliografia opracowywana jest w systemie 
komputerowym EXPERTUS i dostępna bezpośrednio ze strony www biblioteki. 
W bazie rejestrowane są następujące typy publikacji: artykuły w czasopismach 
polskich i zagranicznych, bibliografie, fragmenty polskie i zagraniczne, hasła/biogramy 
w encyklopedii/słowniku, komentarze, monografie, patenty, podręczniki, poradniki, 
recenzje, prace redaktorskie, skrypty, słowniki, streszczenia artykułów, streszczenia 
zjazdowe polskie, streszczenia zjazdowe zagraniczne, tłumaczenia. Baza obejmuje 
blisko 20 tys. opisów bibliograficznych. 



633 Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

W bibliotece prowadzone są także prace z zakresu bibliometrii umożliwiające ocenę 
dorobku naukowego pracowników PAM na podstawie publikacji. Przygotowywane 
są dane statystyczne dotyczące publikacji na potrzeby władz uczelni, oceny 
parametrycznej jednostek oraz ministerstwa.

Od 1998 r. biblioteka ma własną stronę internetową, na której zamieszczane są 
informacje bieżące. Strona domowa jest również platformą udostępniania baz danych, 
czasopism i książek elektronicznych oraz innych źródeł informacji. Z tej strony 
dostępny jest również katalog biblioteczny w systemie ALEPH oraz bibliografia 
publikacji pracowników Pomorskiej Akademii Medycznej.

Biblioteka pełniąc także funkcję dydaktyczną prowadzi zajęcia z przysposobienia 
bibliotecznego oraz naukowej informacji medycznej ze studentami pierwszego 
roku, mające na celu umożliwienie im swobodnego poruszania się po bibliotece 
i kształcące umiejętność korzystania z jej zasobów. Takie same zajęcia odbywają się 
w języku angielskim dla studentów obcojęzycznych. Od 2008 r. zajęcia realizowane 
są w postaci szkolenia elektronicznego. Studenci Studium Doktoranckiego PAM 
uczestniczą w zajęciach z naukowej informacji medycznej, w czasie których 
szczególny nacisk kładzie się na umiejętność przeszukiwania baz danych oraz zasady 
tworzenia bibliografii załącznikowej do prac naukowych. Od 2009 r. zajęciami 
z naukowej informacji medycznej objęci są również studenci wszystkich kierunków 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Biblioteka prowadzi także cykliczne 
szkolenia z zakresu metodyki korzystania z komputerowych baz danych dla 
wszystkich zainteresowanych oraz zapewnia indywidualną pomoc w zaspokajaniu 
potrzeb informacyjnych użytkowników, w tym doskonalenia umiejętności w zakresie 
korzystania z elektronicznych źródeł informacji medycznej.

Pracownicy biblioteki biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach bibliotekarskich, 
a w szczególności organizowanych corocznie od 1981 roku konferencjach 
problemowych bibliotek medycznych. W 1988 i 2001 roku biblioteka PAM była 
organizatorem takich konferencji. Aktywnie współpracuje zarówno z bibliotekami 
Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek ze Szczecina, Koszalina i Kołobrzegu, 
jak i z innymi bibliotekami szkół wyższych w Polsce.

W grudniu 2007 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek 
Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w 90-lecie istnienia SBP w Polsce przyznał Bibliotece Głównej PAM złotą Odznakę 
Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.
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Mgr Irmina Utrata
Warszawa – WUM

TAK TO SIę WŁAśNIe zACzęŁO. PRzeSzŁOść, TeRAŹNIejSzOść
 I PRzYSzŁOść BIBlIOTeKI GŁóWNej 

WaRSZaWSKIEgO UNIWERSYTETU MEDYCZNEgO

Niniejsza praca stanowi zarys najważniejszych wydarzeń z historii Biblioteki 
Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W okresie minionego 50-lecia 
byliśmy świadkami istotnych przemian jakie dokonały się w Bibliotece Uczelnianej. 
Przez te wszystkie lata Biblioteka przeistaczała się z tradycyjnego zbioru ksiąg 
i czasopism w wirtualny system źródeł piśmienniczych. 

Dziś Biblioteka wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne zapewniając 
natychmiastowy dostęp do zasobów światowego piśmiennictwa, możliwy w domu, 
klinice, zakładzie, w każdym miejscu świata.

Historia Biblioteki sięga lat 50-tych XX wieku i ściśle związana jest z działalnością 
i pasją profesora medycyny sądowej, uczonego, bibliofila Wiktora Grzywo-
Dąbrowskiego. Korzeni powstania Biblioteki można doszukać się już w 1921 r., kiedy 
to z inicjatywy profesora rozpoczęto budowę gmachu przeznaczonego na Zakład 
Medycyny Sądowej przy ulicy Oczki 1. Prace związane z budową i organizacją zakładu 
łączył prof. z działalnością dydaktyczną, naukową, gromadzeniem różnego rodzaju 
pomocy naukowych: książki, czasopisma, zbiory muzealne, zdjęcia. 

Pod koniec 1944 r. Niemcy rozgrabili i spalili budynek Medycyny Sądowej. 
Znaczna część zgromadzonych zbiorów uległa zniszczeniu i zaginięciu. W lutym 1945 
r. profesor z pasją rozpoczął odbudowę Zakładu. Mieszkając na jego terenie doglądał 
wszystkiego osobiście, prowadził działalność dydaktyczną, nadal gromadził pomoce 
naukowe, preparaty muzealne i kompletował bibliotekę zakładową.

Przed II wojną światową Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, 
z którego wywodzi swój rodowód Akademia Medyczna, nie posiadał własnej biblioteki. 
W okresie powojennym profesor został członkiem pierwszej Komisji Bibliotecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego, której głównym zadaniem była odbudowa warsztatu 
bibliotecznego Uczelni. W 1946 r. został przewodniczącym Komisji Bibliotecznej 
Wydziału Lekarskiego i podjął starania mające na celu utworzenie biblioteki. Uchwała 
Rady Wydziału Lekarskiego z 1947 r. powołała bibliotekę tego wydziału. Początkowo 
mieściła się ona w jednym pokoju w suterynie Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala 
przy ul. Nowogrodzkiej 57. Dzięki zapobiegliwości i trosce profesora zgromadzono 
odpowiednie fundusze pochodzące z dotacji Ministerstwa Zdrowia i składek personelu 
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nauczającego. Wykorzystano je na wykonanie podstawowych prac stolarskich, zakup 
mebli i adaptację pomieszczeń. Na początku roku akademickiego 1946/1947 profesor 
jako bibliotekarz Wydziału rozesłał pismo informujące, że” Biblioteka Wydziału 
Lekarskiego jest czynna codziennie w godz. od 1200 do 1500 w gmachu II-ej Kliniki 
Wewnętrznej (Szpital Dzieciątka Jezus) – po stronie lewej w wysokiej suterenie”. 

Pierwszym kierownikiem Biblioteki został prof. dr Andrzej Biernacki. Pod 
koniec 1947 r. Rada Wydziału mianowała na to stanowisko profesora W. Grzywo-
Dąbrowskiego, który pełnił tę funkcję do końca1950 r. a następnie był krótko jej 
kuratorem. Dzięki usilnym zabiegom profesora w październiku 1948 roku zgromadzone 
zbiory zostały przeniesione do odbudowanego gmachu Zakładu Medycyny Sądowej. 
Początkowo Biblioteka zajmowała powierzchnię 65 m 2. W trzech pokojach mieściła 
się czytelnia, magazyn i kancelaria. Podejmowane przez profesora działania zmierzały 
do zapewnienia bibliotece odpowiednio wysokiego poziomu. Wspólnie z prof. 
A. Biernackim opracował statut Biblioteki, w którym zawarte zostały podstawowe 
zasady jej funkcjonowania. 

Dnia 24 października 1949 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy 
którego została utworzona w Warszawie Akademia Lekarska. Niebawem, bo już 
3 marca 1950 r. uległa reorganizacji i została przekształcona w samodzielną Szkołę 
Wyższą – Akademię Medyczną a bibliotekę wydziału przemianowano na Bibliotekę 
Główną AM. Zmiana nazwy była nie tylko pociągnięciem formalnym, niosła ze 
sobą nowe zadania i obowiązki. Od tej pory Biblioteka Główna stała się nadrzędną 
jednostką systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, sprawując kierownictwo 
i opiekę nad podległymi jej bibliotekami zakładów i klinik.

Z dniem 1 stycznia 1951 r. na stanowisko kierownika Biblioteki Głównej został 
powołany mgr Samuel Klarreich, który po wprowadzeniu w życie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 roku w sprawie ustalenia stanowisk służbowych 
i uposażeń pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w bibliotekach szkół 
wyższych zostaje dyrektorem. Pełniąc funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji 
Bibliotecznej skupił się głównie na rozbudowie bibliotek poszczególnych zakładów 
i klinik jako filii Biblioteki Głównej. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia 
zorganizował wraz z komisją przydział kredytów bibliotecznych poszczególnym 
zakładom i klinikom oraz centralne zaopatrywanie ich w czasopisma i książki, głównie 
zagraniczne. W tym celu w części sali kolumnowej, gdzie obecnie mieści się Czytelnia 
Główna, zorganizował rozdzielnię czasopism. 

W 1951 r. zaadaptowano dwie sale w sąsiadującym klubie studentów Dom Medyka. 
Na powierzchni ok. 120 m 2 urządzono i uruchomiono wypożyczalnię podręczników 
i beletrystyki dla studentów oraz salę cichej nauki z czytelnią książek i czasopism 
na miejscu. 

Powiększający się z roku na rok księgozbiór wymagał nowej powierzchni 
magazynowej, na ten cel przeznaczono drugą część sali kolumnowej, korytarz i strych. 
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Mgr Klarreich zainicjował też powstanie centralnego katalogu bibliotek zakładowych. 
W 1954 r. kancelaria Wydziału Farmacji zwolniła trzy pokoje. Uzyskaną powierzchnię 
53 m2 przeznaczono na czytelnię czasopism bieżących dla 6-ciu użytkowników, 
kancelarię kierownika i sekretariat. Mimo to Biblioteka nadal odczuwała brak 
odpowiednich pomieszczeń na stale rosnący księgozbiór. Brak czytelń, sal nauki, 
pracowni bibliotecznych, np. dla działu uzupełniania zbiorów, informacji naukowej, 
bibliotek zakładowych, pracowni foto- i mikrofilmowej hamował rozwój biblioteki. 
Nawet przejęcie mieszkań zwolnionych przez pracowników Zakładu Medycyny 
Sądowej, nie poprawiło znacząco warunków lokalowych, które nadal były bardzo 
trudne. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników służby bibliotecznej, 
Biblioteka osiągała bardzo dobre wyniki pracy. 

Od 1954 roku Biblioteka Główna rozszerzyła zakres wykonywanych zadań, została 
włączona w ogólnokrajowy system wypożyczeń międzybibliotecznych. Rozpoczęto 
udostępnianie księgozbioru Biblioteki Głównej oraz bibliotek zakładowych 
bibliotekom krajowym i zagranicznym.

W Bibliotece prowadzona była działalność naukowa, polegająca przede 
wszystkim na: naukowym opracowaniu własnego księgozbioru, udzielaniu pomocy 
w opracowaniu naukowym księgozbiorów zakładów i klinik oraz opracowywaniu 
bibliografii zawartości czasopism lekarskich. W wyniku tych prac powstał katalog 
alfabetyczny i przedmiotowy druków zwartych i czasopism Biblioteki Głównej, 
bibliografia zawartości zagranicznych czasopism lekarskich oraz katalog centralny 
nabytków bibliotecznych zagranicznych książek i czasopism klinik i zakładów. 
Ponadto regularnie publikowane były wykazy nabytków, które powielano w nakładzie 
100 egz. i rozsyłano klinikom i zakładom własnym oraz Bibliotekom Głównym 
Akademii Medycznych. 

W 1957 r. na wniosek dyr. S. Klarreicha wprowadzono uchwałą Senatu 
przysposobienie biblioteczne pierwszego stopnia dla studentów pierwszego roku 
wszystkich wydziałów i przysposobienie biblioteczne drugiego stopnia dla studentów 
trzeciego roku Wydziału Lekarskiego i piątego roku Wydziału Farmaceutycznego. 
Akademia Medyczna w Warszawie stała się jedną z pierwszych uczelni w kraju, 
gdzie studenci mogli zapoznać się podstawami informacji naukowej i techniki 
bibliotecznej.

Kolejne lata przyniosły znaczny przyrost zbiorów, zwiększyła się ilość 
wykonywanych usług dla użytkowników. 

Z dniem 1 czerwca1973 r. na stanowisko dyrektora Biblioteki powołany został 
dr n. hum. Janusz Kapuścik. Obowiązki zastępcy dyrektora powierzono mgr 
Irenie Komasarze. W tym czasie w Bibliotece Głównej zatrudnionych było trzech 
bibliotekarzy dyplomowanych na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz 16 
pracowników służby bibliotecznej. Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej 
przedstawiała się następująco:
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1. Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
2. Odział Opracowania Druków Zwartych
3. Oddział Udostępniania Zbiorów
4. Oddział Czasopism
5. Oddział Bibliotek Zakładowych
6. Sekretariat
Jednym z priorytetowych zadań Biblioteki stała się konieczność utworzenia 

Oddziału Informacji Naukowej i Pracowni Reprograficznej, którego istnienie było 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki i zabezpieczenia warsztatu 
naukowego pracowników Uczelni. W tym celu wygospodarowano dodatkowe etaty 
i zakupiono kserograf, co pozwoliło m.in. na sukcesywne wydawanie biuletynu 
nowości i tematycznych zestawień bibliograficznych.

Znacznie rozrosła się sieć bibliotek zakładowych, które powstawały samoistnie 
wraz z powołaniem danej jednostki organizacyjnej. W tym czasie istniało 76 bibliotek 
zakładowych. W większości były to niewielkie księgozbiory liczące od 100 do 5.000 
woluminów. Opiekę nad nimi powierzano najczęściej asystentowi lub sekretarce. 
Biblioteka Główna chcąc zapewnić odpowiedni poziom pracy poszczególnym 
bibliotekom, prowadziła okresowe instruktaże, delegowała swoich pracowników 
w celu uporządkowania większych księgozbiorów. W związku ze stale zwiększającą 
się liczbą bibliotek zakładowych, Rektorska Komisja Biblioteczna opracowała 
projekt reorganizacji sieci bibliotek zakładowych. Utworzono biblioteki instytutowe, 
które scalały księgozbiory poszczególnych klinik i zakładów wchodzących w skład 
danego instytutu. Umożliwiło to prowadzenie oszczędnej gospodarki funduszami 
oraz pozwoliło uniknąć zakupów zbędnych dubletów. Liczba bibliotek zakładowych 
zmniejszyła się do 20. Powstawały również samoistne biblioteki:

● Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego, która objęła księgozbiory dwóch 
instytutów: Instytutu Nauki o Leku i Instytut Biofarmacji

● Biblioteka Instytutu Biostruktury, która powstała na bazie biblioteki Zakładu 
Anatomii Patologicznej

● Biblioteka Instytutu Medycyny Społecznej- z wydzielonym ze względu na 
lokalizację księgozbiorem Zakłady Historii Medycyny i Farmacji

● Biblioteka Instytutu Wenerologii
Oprócz tych bibliotek zarządzeniem nr 4/73 Rektora AM powołano jeszcze 

następujące biblioteki instytutowe:
● Bibliotekę Instytutu Nauk Fizjologicznych
● Bibliotekę Instytutu Pediatrii
● Bibliotekę Instytutu Położnictwa i Ginekologii
● Bibliotekę Instytutu Stomatologii
● Bibliotekę Instytutu Chirurgii
● Bibliotekę Instytutu Radiologii
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● Bibliotekę Zakładu Dydaktyki
Ponadto część tzw. miniksięgozbiorów przejęła Biblioteka Główna, pozostawiając 

poszczególnym jednostkom tylko niezbędne do pracy naukowej czy dydaktycznej 
wydawnictwa spisane na rewersach. Istotną sprawą dla prawidłowego funkcjonowania 
bibliotek zakładowych stało się zapewnienie wykwalifikowanej kadry. Biblioteki 
o zbiorach liczących ponad 10.000 woluminów prowadzone były przez fachowych 
pracowników bibliotecznych. Ogółem w bibliotekach zakładowych zatrudnionych 
było 14 osób. 

Opracowany przez dyrekcję Biblioteki „Regulamin Biblioteki Głównej oraz sieci 
bibliotek zakładowych AM” czy „Wskazówki dla prowadzących biblioteki zakładowe 
„ przyczyniły się do uporządkowania wielu spraw związanych z funkcjonowaniem 
biblioteki i stały się wytyczną dla codziennej pracy bibliotekarzy.

W sierpniu 1971 r. decyzją władz Uczelni Wypożyczalnia Studencka została 
przeniesiona do budynku przy ul. Oczki 1, łącząc w ten sposób wszystkie działy 
Biblioteki Głównej. Głównym źródłem informacji o zawartości księgozbioru 
Wypożyczalni były katalogi: alfabetyczny i działowy. Dużym powodzeniem cieszyły 
się również drukowane „Wykazy nowych nabytków Biblioteki Głównej oraz bibliotek 
zakładowych Akademii Medycznej w Warszawie”. Księgozbiór uszeregowano według 
działów nauk medycznych a w ramach działów alfabetycznie.

W dniu 1 I1974 r. pracę w Bibliotece Głównej rozpoczęła mgr Irena Komasara 
obejmując stanowisko kierownika Oddziału Bibliotek Instytutowych i Zakładowych. 
Od 1 maja 1975 r. powierzono jej stanowisko zastępcy dyrektora, które piastowała 
do 1981 r. W okresie 1 X 1981-31VIII 1984 r. pełniła obowiązki dyrektora, 
z dniem 1 września tego roku powołano ją na stanowisko dyrektora. Zajęła się 
głównie zreformowaniem uczelnianej sieci bibliotek zakładowych. Tworzyła na nowo 
strukturę Biblioteki Głównej, przyjmując nowe kwalifikowane siły, poprawiając 
system organizacji pracy, zwłaszcza w zakresie gromadzenia zbiorów. Zabiegała 
o prestiż biblioteki jako placówki naukowej w sieci bibliotek medycznych i zawodu 
bibliotekarza. Przez wiele lat prowadziła instruktaż zawodowo-metodyczny dla 
bibliotekarzy sieci AM, rozwijała zakres obowiązkowego szkolenia bibliotecznego 
dla studentów wszystkich wydziałów Akademii Medycznej, prowadziła zajęcia 
z informacji naukowej, do programu własnych zadań wprowadziła szkolenie lekarzy 
doktorantów. W tym okresie przeprowadzono pierwsze w dziejach Biblioteki Głównej 
i jej sieci skontrum. Narastające trudności z przechowywaniem i udostępnianiem 
zbiorów spowodowane dramatyczną sytuacją lokalową skłoniły dyrekcję do podjęcia 
usilnych starań o rozpoczęcie budowy nowego gmachu. Dnia 27 kwietnia 1994 r. 
powołano Społeczny Komitet Budowy Biblioteki AM. 

 Biblioteka Główna pozostając ciągle w tych samych pomieszczeniach, realizowała 
swoje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Prowadzone były szkolenia 
z „Przysposobienia bibliotecznego”, czy z „Podstaw informacji naukowej” dla 
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studentów III-go roku Wydziału Farmacji (1988 r.) prowadzono praktyki wakacyjne 
studentów Instytutów Bibliotekoznawstwa, praktyki zawodowe dla słuchaczy 
policealnych studiów czy pracowników innych bibliotek. Opracowywano bibliografię 
publikacji pracowników naukowych AM, organizowano wystawy, odczyty. 
Pracownicy Biblioteki Głównej byli autorami wielu artykułów i książek, m.in. 
ówczesny dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej BAM J. Kapuścik wydał 
książkę „Józef Maksymilian Ossoliński – mecenas i uczony”, I. Komasara - „Książka 
na dworach Wazów w Polsce”. Wydawano drukiem „Wykazy nabytków Biblioteki 
Głównej i bibliotek zakładowych, opracowywano zestawienia tematyczne na potrzeby 
użytkowników. Prowadzono działalność informacyjno-bibliograficzną, współpracę 
z innymi bibliotekami naukowymi w celu wymiany materiałów bibliotecznych 
i doświadczeń. Kontynuowano prace związane z dokumentacją publikacji 
pracowników AM. W 1982 r. zakupiono i włączono do ogólnokrajowej sieci telex, 
który „był wykorzystywany do przesyłania informacji bibliograficznej oraz uzgadniania 
wypożyczeń międzybibliotecznych. Wysyłanie rewersów międzybibliotecznych 
pocztą znacznie wydłużało przebieg informacji a także zdarzały się przypadki 
zaginięcia przesyłek”. 

Przez te wszystkie lata dzięki ofiarności innych bibliotek, towarzystw naukowych 
czy indywidualnych osób Biblioteka Główna zgromadziła 100 woluminów starych 
druków, najstarszy pochodzi z 1586 r. W 1987 r. rozpoczęto prowadzenie księgi 
inwentarzowej starych druków i druków dziewiętnastowiecznych. 

Lata 90-te przynoszą istotne zmiany w korzystaniu z Biblioteki. Powoli wkracza 
komputeryzacja zbiorów i automatyzacja procesów udostępniania. Już w kwietniu 
1991 r. uruchomiono bibliograficzną bazę danych Current Contess J-600, w czerwcu 
udostępniono bazę Medline na dyskach CD-ROM. Dzięki dużej pomocy absolwenta 
Akademii Medycznej zamieszkałego w USA - prof. Stanisława Jaszczaka utworzono 
ośrodek audio-video. Na ten cel profesor przekazał Bibliotece telewizor, magnetowid 
i kasety z filmami medycznymi, oraz kasety audio z materiałami ze zjazdów, wykładów 
i dyskusji w języku angielskim. Z inicjatywy Senackiej Komisji ds. Informacji 
i Wydawnictw rozpoczęto wydawanie biuletynu „Z życia Akademii Medycznej 
w Warszawie”. Redakcja tego ogólnouczelnianego pisma została zlokalizowana 
w Bibliotece Głównej, a jej dyrektorzy przez wiele lat wchodzili w skład zespołu 
redakcyjnego. W czerwcu tego samego roku Biblioteka Główna zorganizowała 
ogólnopolską konferencję problemową bibliotek medycznych nt. „Współpraca 
bibliotek medycznych w zakresie udostępniania zbiorów i informacji naukowej”. 

W 1992 roku Biblioteka posiadała 3 komputery. W następnym roku działalność 
rozpoczęła Pracownia Reprograficzna, która w lipcu otrzymała z Fundacji Volkswagena 
kserograf „OCE 2225” firmy holenderskiej wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz 
czytnik laserowy NEC do CD-ROM. Ze środków Akademii zakupiono komputer 
PC-386 oraz fax. W końcu 1993 r. zakupiono program informacyjno-wyszukiwawczy 
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„SOWA” obejmujący moduł udostępniania zbiorów, zestawień, gromadzenia 
druków zwartych i bibliografii. Kolejnym krokiem było zainstalowanie komputera 
w magazynach Wypożyczalni wraz z programem wypożyczania książek WYP-SOWA. 
Rozpoczęto mozolną pracę wprowadzania księgozbioru Wypożyczalni. W 1996 r. 
podjęto decyzję o zakupie programu do tworzenia bibliografii dorobku naukowego 
pracowników AM – EXPERTUS. Istotną zmianą w korzystaniu z Biblioteki było 
uruchomienie w październiku 1997 r. Komputerowej Wypożyczalni Książek, 
użytkownicy otrzymali nowe legitymacje z kodem kreskowym, w czwartym kwartale 
uzyskano dostęp do INTERNETU, powstała pierwsza strona internetowa Biblioteki 
Głównej. W tym samym roku rozpoczęto wprowadzanie do komputerowej bazy 
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (opracowanej w Głównej Bibliotece 
Lekarskiej) tytułów czasopism znajdujących się w Zbiorach Biblioteki Głównej AM 
począwszy od 1993 r.

W 1998 r. dzięki wygranej w konkursie „Internet dla lekarzy” ogłoszonym przez 
Fundację im. Stefana Batorego, biblioteka uzyskała dotację w wysokości 140.000 zł 
na organizację Multimedialnej Czytelni Internetowej. Zakupiono 20 stacji roboczych, 
serwery, skanery, drukarkę, nagrywarkę CD ROM, oprogramowanie. Uroczyste 
otwarcie odbyło się 15 grudnia. W tym też roku uzyskano dotację z KBN na zakup 
nowej wersji sieciowej systemu informacyjno-bibliotecznego SOKRATES-SOWA. 
Rozpoczęto prowadzenie wykładów dla studentów I roku „Medyczny Internet”, 
wykładów dla pracowników służby zdrowia i pracowników warszawskich bibliotek 
medycznych „Internet w medycynie” oraz kursy dla pracowników Biblioteki 
Głównej i bibliotek zakładowych – wyszukiwanie informacji w sieci Internet, 
baza Medline w Internecie. W grudniu tego roku udostępniono sieciową wersję 
dla 8 jednoczesnych użytkowników bazy Medline za lata 1992-1998. Na stronie 
internetowej Biblioteki pojawił się serwis Lekarski Poradnik Językowy autorstwa 
dr n. med. Piotra Műldnera- Nieckowskiego. W cieszącym się ogromnym powodzeniem 
serwisie, funkcjonującym do dziś, można uzyskać m.in. porady z zakresu budowy 
tekstów, stylu i poprawności językowej. W 1999 r. opracowano dostępną w Internecie 
własną bazę danych „Katalog Wypożyczalni Studenckiej”. W 2002 r. Biblioteka dla 
potrzeb użytkowników wypożyczalni międzybibliotecznej rozpoczęła sprowadzanie 
materiałów bibliotecznych niedostępnych w Polsce przez niemiecki elektroniczny 
serwis biblioteczny SUBITO. W maju 2003 r. przystąpiła do polskiego systemu 
zamawiania i dostarczania artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach 
bibliotek medycznych przez Internet – doc@med. Uruchomiono katalog Księgozbioru 
Biblioteki Głównej i bibliotek sieci. Katalog informuje o zasobach i umożliwia 
sprawdzanie stanu konta użytkownika przez Internet. Istotnym wydarzeniem w życiu 
Biblioteki była organizacja 22 Konferencji Szkoleniowej Bibliotek Medycznych 
nt. „Rozwój zintegrowanych usług bibliotecznych”. Rozpoczęto współpracę 
z elektroniczną kartoteką haseł wzorcowych Medical Subject Heading /MESH/.
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W latach 1998 -2007 dyrektorem Biblioteki Głównej była mgr Mirosława Műldner-
Kurpeta, której priorytetowym celem była dalsza komputeryzacja Biblioteki i jej sieci, 
rozbudowa i uaktualnianie zasobów na stronie www, dokumentowanie działalności 
naukowo-badawczej Uczelni poprzez internetową bazę danych Bibliografia publikacji 
pracowników AM od roku 2003, oraz budowa nowoczesnego gmachu. Dzięki jej 
ogromnemu zaangażowaniu i pracy powstał realizowany dziś projekt użytkowy 
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Akademii Medycznej.

Od października 2007 r. obowiązki dyrektora pełni mgr Irmina Utrata.
Ważnym elementem działalności placówki były i są systematycznie organizowane 

szkolenia użytkowników naukowej informacji medycznej. Zajęcia ze studentami 
pierwszego roku mają na celu przygotowanie do samodzielnego korzystania 
z systemu biblioteczno-informacyjego Uczelni, zapoznanie się z możliwościami 
oferowanymi przez Bibliotekę w zakresie dostępu do literatury medycznej. Zajęcia 
z naukowej informacji medycznej, poszerzone od 2008 r. o nową grupę odbiorców 
– doktorantów służą przekazaniu słuchaczom informacji na temat dostępności 
i architektury tradycyjnych oraz elektronicznych źródeł informacji z zakresu medycyny 
i nauk pokrewnych. Coraz częściej, z inicjatywy samych lekarzy czy pracowników 
naukowych, wykwalifikowani bibliotekarze przekazują wiedzę m.in. na temat 
dostępu do baz subskrybowanych przez Bibliotekę Główną i baz ogólnodostępnych 
czy możliwości wykorzystania Internetu jako źródła informacji naukowej. Dział 
Informatyki WUM uruchomił dostęp do sieci uczelnianej za pomocą narzędzi 
SSL-VPN. Dostęp ten pozwala na korzystanie m.in. ze wszystkich zakupionych 
medycznych baz danych. Po uzyskaniu odpowiedniego hasła, niezależnie od miejsca 
uruchomienia aplikacji SSL-VPN komputer uprawnionego użytkownika widziany 
jest jako jeden z komputerów Biblioteki Głównej. 

Integralną częścią działalności Biblioteki jest promocja zbiorów i świadczonych 
usług, organizowanie wystaw nowości książkowych oraz wystaw tematycznych 
urządzanych zarówno w Bibliotece jak i Rektoracie. Materiały z wystaw opracowywane 
są elektronicznie i udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej 
Biblioteki Głównej.

Bardzo zaawansowane są starania o zakup nowego, zintegrowanego systemu 
bibliotecznego umożliwiającego całościowy proces zarządzania biblioteką. 

Z dniem 22 marca 2008 r. Akademia Medyczna w Warszawie zmieniła nazwę na 
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Biblioteka Główna stała się więc Biblioteką 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowa nazwa podkreśla rangę Uczelni, 
nawiązując jednocześnie do jej tradycji i korzeni.

Biblioteka Główna mieszcząca się od ponad pół wieku w tych samych 
pomieszczeniach zabytkowego gmachu Zakładu Medycyny Sadowej pracuje 
w warunkach wyjątkowo trudnych. Budynek od dawna jest za ciasny dla stale 
powiększającego się księgozbioru Uczelni. Obecnie nie można w pełni zaspokoić 
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potrzeb studentów i pracowników Uniwersytetu, którzy mają niezwykle utrudniony 
dostęp szczególnie do zbiorów, które przechowywane są w magazynach poza 
budynkiem głównym. Po wielu latach podejmowania starań o budowę nowego gmachu, 
inwestycja ruszyła. Została zlokalizowana w centralnym miejscu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, przy Rektoracie, z którym na poziomie pierwszego piętra 
zostanie zespolona łącznikiem. 

W dniu 18 czerwca 2009 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę nowoczesnego Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjnego, 
które zagwarantuje studentom, pracownikom uczelni oraz wszystkim innym 
użytkownikom optymalne warunki do korzystania z usług Biblioteki. 

Realizacja budowy nowoczesnego, funkcjonalnego i dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych gmachu potrwa do 2011 r. 

Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjne to czterokondygnacyjny 
budynek o powierzchni zabudowy16700 m2 . Powierzchnia użytkowa wynosi 7525 
m2 a kubatura budynku 34250 m3. Inwestycja jest finansowana z dotacji budżetu 
państwa w wysokości 25 mln zł przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia, pozostała 
kwota to środki własne Uczelni. Biblioteka rozwijać się będzie jako centrum 
informacji naukowej i medycznej, wykorzystując najnowocześniejsze formy realizacji 
przekazu wiedzy i informacji. Łącząc elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej 
realizować będzie nowe zadania. Zwiększy się liczba miejsc dla użytkowników 
z wolnym dostępem do zbiorów, liczba stanowisk obsługi w Wypożyczalni Studenckiej. 
Wypożyczanie odbywać się będzie również w systemie samoobsługowym. Powstaną 
sale seminaryjne, boksy pracy indywidualnej czy grupowej, pracownie digitalizacji, 
muzeum Uczelni, informatorium. Nowoczesna organizacja przestrzeni magazynowej 
pozwoli na wprowadzenie magazynowania zwartego. 

W nowym budynku Biblioteka będzie mogła realizować w pełni zadania 
informacyjne, dydaktyczne, usługowe i naukowe. Będzie upowszechniać osiągnięcia 
Uniwersytetu Medycznego, prowadzić promocję wiedzy medycznej i promocję zdrowia, 
czy obsługę informacyjno-czytelniczą grup specjalnych (np. niepełnosprawnych). 
Z myślą o nich znajdą się w budynku windy, pochylnie, specjalne toalety. Na ostatnim, 
trzecim piętrze w zaprojektowanym tarasie z pergolą i zielenią użytkownicy będą 
mogli odpocząć, spotkać się ze znajomymi, szklana piramida usytuowana na dachu, 
zapewni dodatkowy dopływ światła dziennego do wnętrza biblioteki. 

Przewiduje się, że Centrum Dydaktyczno – Biblioteczno - Informacyjne 
przyciągnie nowych użytkowników spośród szpitali klinicznych WUM, lekarzy, 
farmaceutów i innych pracowników służby zdrowia z Warszawy, studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego i innych warszawskich uczelni wyższych, pracowników 
PAN i instytutów naukowych, mieszkańców Warszawy, pacjentów szpitali klinicznych 
WUM.
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Przedstawiony zarys historii i działalności Biblioteki Głównej wiąże przeszłość 
z teraźniejszością i przyszłością tworząc ciekawy obraz przemian dokonanych na 
polu doskonalenia technik gromadzenia, udostępniania czy przetwarzania informacji 
naukowej. 
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Mgr Renata Sławińska
Wrocław – AM

BIBlIOTeKA AKADeMII MeDYCzNej We WROCŁAWIU.
W OCZEKIWaNIU Na CENTRUM NaUKOWEj

INFORMaCjI MEDYCZNEj

Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu prawie od początku swojego 
istnienia (1950-1952 r.) mieściła się w obecnej siedzibie, tj. w willi przy ul. Parkowej 
1/3, wzniesionej w 1892 r. według projektu Hermann Wolframa dla producenta 
czekolady Oswalda Püschela. Przez lata obiekt dostosowywany był do zmieniających 
się potrzeb bibliotecznych. Ze względu na coraz większe trudności lokalowe na 
przestrzeni lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych podjęto starania o wybudowanie 
dodatkowego magazynu, na znajdującej się nieopodal działce przy ul. Parkowej 
11, który został przejęty do użytku w 1981 r. i istniał do czasu powodzi, tj. 1997 r., 
kiedy to zniszczenia okazały się na tyle poważne, że pawilon został przeznaczony 
do rozbiórki. Na jego miejscu wzniesiono piętrowy nowoczesny obiekt, do którego 
powróciły magazyny, katalogi i wypożyczalnia (2000 r.).

Dnia 20 stycznia 2000 r. Akademia Medyczna utraciła prawa własności 
nieruchomości przy ul. Parkowej 1/3 (budynek główny Biblioteki). Ugoda przed 
pierwszym Zespołem Orzekającym Komisji Regulacyjnej w Warszawie została 
zawarta na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktu wykonawczego 
do tej ustawy, tj. zarządzenia Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 
października 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego 
w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części. Z jej postanowień 
wynikało, iż nieruchomość zostanie oddana niezwłocznie po wybudowaniu budynku 
Biblioteki Akademii Medycznej sfinansowanej z budżetu centralnego, a Wojewoda 
Dolnośląski zobowiązuje się, że wystąpi do dysponentów środków finansowych 
o rozszerzenie zakresu finansowania inwestycji centralnej jaką jest Akademia 
Medyczna o dodatkowe środki finansowe zabezpieczające wybudowanie Biblioteki 
Akademii Medycznej. 

Zapisy ugody napawały optymizmem. Wydawało się, że nie będzie problemów 
z pozyskaniem środków na budowę nowej Biblioteki i obiekt ma szanse powstać 
stosunkowo szybko. Rozpoczęła się wymiana korespondencji i informacji pomiędzy 
Uczelnią a urzędami i potencjalnymi dysponentami środków, która przez pierwszych 
pięć lat nie przyniosła wymiernych efektów. W 2005 roku nowy właściciel zwrócił się 
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do nas o określenie przybliżonego terminu wydania użyczonej Akademii Medycznej 
nieruchomości, ze wstępną zgodą korzystania z niej do końca 2006 r. Nastąpiło 
pewne przyspieszenie podejmowanych działań, które były niezależne od instytucji 
zewnętrznych. W czerwcu 2005 r. Senat AM podjął decyzję o przekazaniu działki 
w sąsiedztwie tzw. starego kampusu (katedry teoretyczne) o powierzchni ponad 
3 800 m², u zbiegu ulic Jana Mikulicza-Radeckiego i Karola Marcinkowskiego, na 
cele związane z realizacją budowy nowej Biblioteki AM, która ma powstać pod 
nazwą „Centrum Naukowej Informacji Medycznej”. Jej położenie w centrum miasta, 
w niedalekiej odległości od domów studenckich AM oraz w bliskości innych uczelni 
państwowych Wrocławia, stanowi bardzo dobrą lokalizację.

Ryc. 1-2. Położenie i zagospodarowanie działki
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Na początku 2006 r. Kanclerz AM powołał czteroosobowy zespół (poszerzony 
później o kolejne dwie osoby), mający za zadanie przygotowanie procedury 
rozpoczęcia procesu budowy Biblioteki AM, desygnując na jego przewodniczącego 
dyrektora Biblioteki AM. Zespół rozpoczął działalność w marcu 2006 r. od ustalenia 
harmonogramu prac. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów w połowie kwietnia 
2006 r. wystąpiono do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
o informacje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanej 
nieruchomości. Równolegle trwały prace nad przygotowaniem projektu funkcjonalno-
użytkowego oraz określeniem warunków postępowania konkursowego na koncepcję 
Biblioteki Akademii Medycznej. W lipcu tegoż roku zakończono opracowywanie 
dokumentu „Program inwestycji, analiza celowości inwestycji, wartość kosztorysowa 
inwestycji dla Budowy Centrum Naukowej Informacji Medycznej”. W listopadzie 
2007 r. ogłoszono konkurs mający wyłonić najlepszy projekt budowy „Centrum 
Naukowej Informacji Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu”. Zakres pracy 
konkursowej obejmował opracowanie koncepcji architektonicznej budynku wraz 
z parkingiem podziemnym oraz koncepcją programowo-przestrzenną zagospodaro-
wania terenu wokół obiektu. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników miało 
miejsce pod koniec lutego 2008 r. W skład komisji konkursowej weszło 8 osób, 
w tym dwóch ekspertów - architektów. Zainteresowanie konkursem wyraziło siedem 
pracowni architektonicznych. Ostatecznie na konkurs wpłynęły cztery prace: dwie 
z pracowni niemieckich i dwie w kooperacji: polsko-niemiecka i polsko-duńska. 
Laureatami I nagrody zostały firmy: Heinle, Wischer u. Partner Freie Architekten 
GbR z Drezna i Polswiss-Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia. Nagrodzone prace nadal 
można oglądać w hallu Biblioteki AM przy ul. Parkowej 1/3. Zawarcie umowy 
z projektantami rozpoczęło kolejny etap prac. W październiku 2008 r. dokonaliśmy 
odbioru projektu wstępnego. Prace projektowe i uzgodnienia z urzędami trwały 
od listopada 2008 r. do lutego 2009 r. W kwietniu 2009 r. został złożony wniosek 
o wydanie pozwolenia na budowę. 

Projektowany obiekt to obiekt wielofunkcyjny o całkowitej powierzchni ponad 
13 tys. m² przy 2 900 m² powierzchni zabudowy. Program funkcjonalno-użytkowy 
zakłada, iż obok Centrum Naukowej Informacji Medycznej (ok. 5 200 m²) znajdą się 
tam: zespół ogólnodostępny (dydaktyczno-konferencyjny), część administracyjno-
techniczna, Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni oraz podziemny parking (ok. 
2 000 m²). Bryła obiektu składa się z dwóch części: zewnętrznej na planie litery L oraz 
wewnętrznej, prostokątnej, niższej o jedną kondygnację. W części zewnętrznej znajdą 
się pracownie, ciągi komunikacyjne, administracja, pomieszczenia socjalne. Część 
wewnętrzna to magazyny z wolnym dostępem i magazyny zamknięte, czytelnie oraz 
sale konferencyjne. Zaprojektowana fasada poprzez zachowanie linii okien nawiązuje 
do elewacji sąsiadujących kamienic, a wycięcia w górnej części fasad kontynuują 
linię gzymsu otaczających budynku. 
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Ryc. 3-4. Elewacje: południowa i zachodnia – widok od strony ul. Karola  
Marcinkowskiego

Projekt zakłada, iż obiekt będzie sześciokondygnacyjny:
-1 – parkingi, pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne,
 0 – zespół wejściowy (hall wejściowy, szatnie, hall wystawowy z zapleczem, 

kawiarnia z  zapleczem, księgarnia z zapleczem), zespół konferencyjno-
dydaktyczny (2 sale   konferencyjne amfiteatralne, 150-osobowe, z możliwością 
połączenia, zaplecze, sale   seminaryjne), Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni 
(pokoje redakcyjne, pracownia   grafiki, magazyny, powielarnia, introligatornia, 
pokój spotkań), zaplecze socjalne i   sanitarne, ciągi komunikacyjne, 
dostawa,

+1 – informatorium, katalogi tradycyjne i komputerowe, wypożyczalnia, 
punkt samodzielnej obsługi wypożyczeń i zwrotów, magazyn z wolnym 
dostępem z miejscami pracy  indywidualnej i wypoczynku, czytelnia główna 
(dwukondygnacyjna otwarta przestrzeń   wzdłuż wewnętrznej północnej fasady), 
pracownie biblioteczne (wzdłuż zewnętrznej   fasady), pokoje pracy grupowej, 
część administracyjna, zaplecze socjalne i sanitarne,   ciągi komunikacyjne,
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+2 – magazyn z wolnym dostępem z miejscami pracy indywidualnej i wypoczynku, 
pokoje  pracy indywidualnej i grupowej, pracownia multimedialna, pracownie 
biblioteczne,  część administracyjna, zaplecze socjalne i sanitarne, ciągi 
komunikacyjne,

+3 – magazyny zamknięte, zbiory specjalne, czytelnia zbiorów specjalnych, sala 
dydaktyczna,   pracownie biblioteczne, część administracyjna, zaplecze socjalne 
i sanitarne, ciągi   komunikacyjne,

+4 – pracownie biblioteczne, magazyn, część administracyjna, zaplecze socjalne 
i sanitarne,   ciągi komunikacyjne.

Ryc. 5. Rzut kondygnacji +1 z oznaczeniem funkcji powierzchni 

Planowana część biblioteczna zapewni równocześnie miejsca pracy 300 
użytkownikom, a powierzchnia magazynów pomieści rozproszony księgozbiór 
z budynków Biblioteki Głównej AM (ok. 270 000 woluminów) i bibliotek 
zakładowych (ok. 50 000 woluminów) oraz uwzględni rezerwę magazynową. Część 
administracyjno-techniczna oraz Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni będzie 
stanowić wydzielony pion komunikacyjny.
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Ryc. 6. Wizualizacja obiektu (od strony ul. Karola Marcinkowskiego)

Ryc. 7. Wizualizacja klatki schodowej
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Ryc. 8. Wizualizacja czytelni głównej

*Ryciny i wizualizacje: Heinle, Wischer u. Partner Freie Architekten GbR
Przez cały ten czas Akademia Medyczna, nie dysponując funduszami pozwalającymi 

na realizację tego przedsięwzięcia, wielokrotnie podejmowała starania, występowała 
i występuje z wnioskami o zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji. Ponieważ 
początkowo starania nie przynosiły efektów Uczelnia wykonała wiele prac z własnych środków 
finansowych: wniosła działkę, na której zostanie zrealizowana inwestycja, poniosła koszty: 
opracowania programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji, konkursu na koncepcję architektoniczną 
i wykonania prac projektowych. Ostatecznie w 2009 r. otrzymaliśmy zapewnienie finansowania 
50 % kosztów realizowanego projektu. I tak to, co na początku wydawało się proste i wynikało 
z zapisów ugody okazało się, że proste nie jest i nie gwarantuje realizacji inwestycji.

Nasza jednostka pełni funkcje specjalistycznej biblioteki medycznej dla całego regionu Dolnego 
Śląska. Obsługuje wzrastającą liczbę użytkowników o różnorodnych potrzebach informacyjnych, 
w zależności od zawodu, specjalizacji, prowadzonej pracy naukowej – lekarzy, pielęgniarki, 
menagerów służby zdrowia, naukowców, studentów studiów doktoranckich, magisterskich 
i licencjackich. W dotychczasowej siedzibie, niezależnie od utraty prawa własności i wzrastającej 
liczby studentów, nie ma już możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek zmian funkcjonalnych 
i organizacyjnych. Dlatego też przedłużający się okres oczekiwania na rozpoczęcie działalności 
w nowych warunkach napawa niepokojem. Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie 
obiekt łączący funkcje biblioteczne, informacyjne, dydaktyczne, wydawnicze 
i usługowe. Nowy budynek umożliwi swobodny, wolny dostęp do zbiorów, zapewni ogólnie 
dostępne obszary pracy grupowej i indywidualnej, zabezpieczy właściwe warunki środowiskowe, 
niezbędne dla należytej ochrony zbiorów. Dzięki nowoczesnej architekturze zachowana zostanie 
możliwość dokonywania zmian funkcjonalnych i organizacyjnych, w zależności od ewaluujących 
potrzeb informacyjnych. Tak zorganizowana przestrzeń sprawi, że nowa Biblioteka stanie się bardziej 
przyjazna dla użytkowników, pozwoli na rozszerzenie oraz podwyższenie jakości oferowanych usług 
i zabezpieczy odpowiedni poziom realizowanych procesów dydaktyczno-naukowych.
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Dr Jolanta Przyłuska
Mgr Anna Radomska
Łódź – IMP

BIBlIOTeKI MeDYCzNYCh INSTYTUTóW NAUKOWYCh 
W POlSCe– hISTORIA, TeRAŹNIejSzOść, PRzYSzŁOść

Wstęp
W tradycyjnym bibliotekarstwie akademickim kluczową rolę odgrywają duże 

biblioteki uczelniane ze obszernymi zbiorami drukowanymi. Dla użytkowników 
cenne są również zbiory niewielkich bibliotek  instytutowych. Coraz częściej  nie 
patrzy się na  wielkość biblioteki mierzoną liczbą książek na półkach, liczbą etatów 
bibliotecznych czy  liczbą zarejestrowanych czytelników. Ważna jest dostępność do 
zbiorów, szybkość obsługi i wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych. 
Cechy te może spełniać biblioteka cyfrowa dostępna z dowolnego miejsca i o dowolnej 
godzinie. Na razie potrzeby informacyjne użytkowników bibliotek medycznych 
realizowane są dwutorowo: cześć zbiorów jest udostępniana w postaci drukowanej, 
a część w cyfrowej. Zarówno biblioteki akademickie jak i instytutowe wpisują się 
w nurt przemian technologicznych. Użytkownicy mają też dwojakie oczekiwania 
od bibliotek – w formie cyfrowej częściej wykorzystują czasopisma natomiast 
w postaci drukowanej –  książki. Ta dwoistość potrzeb bibliotecznych jest elementem 
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przemian następujących z naszym uczestnictwem. Jaka będzie przyszłość bibliotek 
medycznych pokażą najbliższe lata. Powstają portale wiedzy, biblioteki cyfrowe,  
inteligentne wyszukiwarki dopasowane do potrzeb czytelnika, czynne  przez całą dobę 
i obsługiwane zdalnie. Nadchodzące zmiany skłaniają do dokonywania podsumowań 
i spojrzenia na funkcjonujące biblioteki przez pryzmat historii, oceny teraźniejszości 
i przygotowania się do nowych wyzwań. 

historia
Dzieje bibliotek instytutów medycznych nierozerwalnie łączą się z rozwojem 

medycyny i potrzebą tworzenia bazy edukacyjnej dla rozwijającej się nauki 
w powojennej Polsce. Jak pisał w 1948 r. Stanisław Konopka los bibliotek w Europie 
był: „ściśle związany z losami poszczególnych narodów”1. Historia bibliotek 
instytutowych wpisuje się w skomplikowaną historię kraju. Powstawanie instytutów 
naukowych w okresie powojennym i tworzenie w nich bibliotek naukowych było 
niejednokrotnie formalnym przypisaniem do danej instytucji księgozbioru, który 
wcześniej miał już swoją tradycję. Były to często prywatne zbiory, podręczne zasoby 
bibliotek lekarskich, zbiory wydziałów uczelni  medycznych, towarzystw lekarskich. 
Rolę bibliotek instytutowych, w początkowym okresie ich powstawania, można 
porównać do znaczenia bibliotek towarzystw lekarskich, o których Ludwik Zembrzuski 
w 1947 r. pisał: „Niepodobna bowiem wyobrazić sobie, ażeby towarzystwo lekarskie, 
jako instytucja naukowa, mająca za zadanie podnoszenie poziomu zawodowego 
członków, ułatwienie im ich pracy naukowo-piśmienniczej i śledzenie za postępami 
wiedzy w innych krajach, mogło się obejść bez posiadania własnej pracowni ze 
zbiorem wielojęzycznych książek i wydawnictw periodycznych”2.

Plan sieci bibliotek lekarskich z 1946 r. obejmował  Główną Bibliotekę Lekarską 
(GBL), biblioteki akademii medycznych, biblioteki zakładów i klinik akademii 
medycznych, biblioteki instytutów naukowo-badawczych, biblioteki naukowe 
w szpitalach3. Biblioteki instytutów naukowo-badawczych według tego planu powinny 
gromadzić i udostępniać zbiory tylko z tej dziedziny medycyny jakiej instytut jest 
poświęcony. Zakładano, że miały to być biblioteki użytkowe a nie archiwalne, 
o księgozbiorze do 10 000 tomów. Taką instytucją miał kierować  fachowy bibliotekarz 
z pomocą najwyżej dwóch osób. Biblioteki te powinny posiadać katalog alfabetyczny 
i przedmiotowy opracowany pod kierunkiem lekarza. Do ich zadań należała także praca 
naukowa obejmująca opracowywanie bibliografii, katalogów, zbiorów specjalnych, 
zagadnień z historii bibliotekarstwa medycznego i ruchu wydawniczego. Założenia 

1 Stanisław K o n o p k a: Biblioteki lekarskie w Polsce – ich rozwój i ich potrzeby. Pol Tyg Lek. 
1951 Vol. 6 nr 15/16 s. 535

2 Ludwik Z e m b r z u s k i: Biblioteki lekarskie w Polsce. Pol Tyg Lek. 1948 Vol. 3 Nr 11 s. 349
3 Stanisław K o n o p k a: Biblioteki lekarskie w Polsce – ich rozwój i ich potrzeby. Pol Tyg Lek. 

1951 Vol. 6 nr 17 s. 593-597
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te realizowane były przez kolejne lata, w wyniku czego porządkowano istniejące 
księgozbiory lub zakładano nowe biblioteki. 

Biblioteki instytutów medycznych  
Powstawanie bibliotek instytutowych wplata się w historię samych instytutów. 

Przez wiele lat w każdej jednostce  naukowo-badawczej funkcjonowała tradycyjna 
biblioteka naukowa stanowiąca zaplecze edukacyjno-informacyjne dla prowadzonych 
badań. Zakres zadań opierał się na  założeniach Stanisława Konopki – posiadały 
wyspecjalizowany księgozbiór tematyczny, często były to jedyne egzemplarze 
książek i czasopism zagranicznych w kraju. Jako biblioteki użytkowe wspierały 
wąskie dziedziny badań nie tylko we własnej jednostce, ale także w innych ośrodkach 
włączając się w nurt wypożyczeń międzybibliotecznych. Same także korzystały ze 
zbiorów innych ośrodków akademickich. Wraz z rozwojem komputeryzacji zaczęła 
się zmieniać rola i zadania bibliotek. Jednym pierwszych zwiastunów nowych 
funkcji było utworzenie Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych (CKCZ) 
posadowionego w GBL, w którym każda biblioteka zaczęła informować przez Internet 
o swoich zasobach czasopism zagranicznych. Kolejnym krokiem było tworzenie stron 
internetowych prezentujących zbiory i usługi danej jednostki.  Stopniowo zaczął 
zmieniać się zakres zadań bibliotecznych, obok gromadzenia dokumentów ważne stały 
się nowe usługi informacyjne z wykorzystaniem Internetu, dostępem do zewnętrznych 
zbiorów i dokumentacją elektroniczną publikacji pracowników instytutów.

Obecnie w resorcie ochrony zdrowia funkcjonuje 15 instytutów, które posiadają 
zaplecze biblioteczne dopasowane do potrzeb instytutowych  i ich  możliwości 
finansowych:

● Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
● Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
● Instytut Hematologii i Transfuzjologii
● Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego
● Instytut Matki i Dziecka
● Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
● Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera
● Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
● Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
● Instytut Psychiatrii i Neurologii
● Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
● Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła
● Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
● Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka“
● Narodowy Instytut Leków. 
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Zmiany technologiczne i zapewnienie dostępu do zbiorów w postaci elektronicznej 
zasadniczo zmienia oblicze małych bibliotek. Ważniejsze niż własne bogate zbiory 
tematyczne stają się usługi informacyjne i posiadanie prawa korzystania  z kolekcji  
cyfrowych posadowionych w odległych miejscach na świecie.

Biblioteki instytutów naukowych podległych Ministerstwu Zdrowia oraz biblioteki 
naukowe PAN o tematyce medycznej a także biblioteka Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego w 2009 r. posiadały swoich zbiorach  łącznie ok. 500 tys. 
vol. książek i czasopism. W większości bibliotek był wdrożony system biblioteczny 
typu: Horizon, Prolib, Sowa, lub ISIS. Tematyka zbiorów obejmował takie dział 
jak:

farmakologia, neurobiologia, biochemia, fizjologia, immunologia, biotechnologia, 
genetyka, wirusologia, chemia organiczna, ginekologia, położnictwo, neonatologia, 
pediatria, toksykologia, epidemiologia, psychologia pracy, ekotoksykologia, ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, biocybernetyka, fizyka biomedyczna, 
pneumonologia, gruźlica, kardiologia, alergologia, hematologia, transfuzjologia, 
endokrynologia, neurologia, ortopedia, dermatologia, rehabilitacja, zdrowie publiczne, 
żywienie, medycyna lotnicza, medycyna pracy, medycyna wsi, nauki społeczne.

Zapewnienie dostępu do czasopism elektronicznych, wykup licencji do baz danych, 
kolekcje książek w postaci cyfrowej, utrzymanie komputerowego katalogu, aktualnej 
strony internetowej z nawigacją do nowych usług i zasobów zewnętrznych sprawiły, 
że biblioteki instytutowe stanęły przed problemami w postaci: 

● Określenia kosztów utrzymania i zakresu funkcjonalności
● Ustalenia rozległości tematyki  zbiorów
● Utrzymywania jednocześnie zbiorów drukowanych i elektronicznych
● Utrzymywania zbiorów własnych  czy wykupu licencji do zbiorów 

zewnętrznych
● Określenia kierunku zmian tradycyjnej biblioteki  na usługi informacyjne 

i możliwości realizowania ich (sprzęt, umiejętności, nowe zadania dla 
bibliotekarzy).

Przyszłość bibliotek instytutowych
W bibliotekach instytutowych borykających się z rosnącymi kosztami utrzymania 

jednocześnie księgozbioru drukowanego i wdrożenia kosztownego dostępu do kolekcji 
cyfrowych pojawia się perspektywa korzystania z dokumentów elektronicznych 
dostarczanych na życzenie użytkownika. Kierunki zmian można przedstawić jako:

● Redukcję księgozbiorów drukowanych
● Udostępnianie a nie wypożyczanie
● Zapewnienie dostępu do zbiorów zewnętrznych (prenumerata elektronicznych 

książek i czasopism, licencje, abonament na określony pakiet a nie na całą 
bazę)
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● Rozwój dodatkowych usług informacyjnych (tematyczne listy dyskusyjne, 
porady specjalistów)

● Tworzenie portali tematycznych z określonej dziedziny (wirtualna biblioteka 
dziedzinowa)

● Tworzenie wyszukiwarek dopasowanych do potrzeb specjalisty z danej 
dziedziny 

● Zmiana roli czytelnika z biernej na aktywną poprzez  współtworzenie zasobów, 
komentowanie i recenzowanie treści.

Przemiany te następują stopniowo, ale rozwój technologii dyktuje zasady 
współpracy z użytkownikiem. Nowoczesne usługi informacyjne zastąpią typowe 
usługi biblioteczne a sentyment do książek i czasopism drukowanych pozostanie 
i rdzenna część księgozbioru tematycznego w każdej z bibliotek będzie świadczyć 
o jej  indywidualnym charakterze i rozwoju danej dziedziny. 
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  WNIOSKI I POSTULaTY Z XXvII KONFERENCjI PROBLEMOWEj 
BIBLIOTEK MEDYCZNYCH

„Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan i perspektywy rozwoju 
bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce”

Łódź, 14-15 IX 2009 r.

1. Podjęcie współpracy nad stworzeniem wspólnej platformy edukacyjnej 
w zakresie dydaktyki bibliotecznej

2. Opracowanie jednolitych treści kursu w zakresie medycznej informacji naukowej 
do realizacji dydaktyki podyplomowej przez wszystkie medyczne biblioteki 
akademickie

3. Zastosowanie jednakowej ankiety do oceny efektywności szkoleń 
bibliotecznych

4. Zorganizowanie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
począwszy od roku akademickiego 2010/2011, cyklu szkoleń w formie warsztatów 
dla bibliotekarzy realizujących dydaktykę w bibliotekach medycznych

5. Biblioteki powinny poszukiwać skutecznych form promocji swojej bogatej 
oferty zasobów i usług, np. poprzez stworzenie narzędzia umożliwiającego 
jednoczesne przeszukiwanie bibliograficznych baz publikacji pracowników uczelni 
medycznych
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akty prawne

Mgr Bolesław Howorka
Poznań – UM

jAK KSzTAŁTOWAŁA SIę WSPóŁPRACA 
DYReKTORóW BIBlIOTeK GŁóWNYCh 

aKaDEMII MEDYCZNYCH

Dnia 4 grudnia 1981 roku, w Sali Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku 
zebrali się dyrektorzy bibliotek głównych akademii medycznych i podjęli decyzję 
o nawiązaniu ścisłej współpracy podległych im zakładów. Podstawowym celem 
tej współpracy miało być udoskonalenie dostępu pracowników naukowych 
uczelni medycznych do zasobów wszystkich naukowych bibliotek medycznych 
w naszym kraju, a przede wszystkim pozyskiwanie dla ich potrzeb treści artykułów 
z zagranicznych czasopism naukowych. Sprawa ta była wówczas niezwykle aktualna 
wobec drastycznego ograniczenia środków dewizowych na prenumeratę czasopism 
z zagranicy. Do rozwiązania tego problemu zobowiązała dyrektorów tych bibliotek 
Konferencja Rektorów Akademii Medycznych. Dyrektorzy zdecydowali, że konieczna 
jest bardzo ścisła współpraca między naukowymi bibliotekami medycznymi, a także 
przygotowanie planu prenumeraty czasopism „dewizowych” opracowano w taki 
sposób, aby nie dublować zakupów niektórych tytułów, a w interesie użytkowników 
wymieniać informacje o ich treści między bibliotekami. Szczegóły tej współpracy 
miały być (i były) opracowane w czasie kolejnego spotkania, które odbyło się, przy 
udziale pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za sprawy prenumeraty, 
w Białymstoku. 

Ustalono także na tym spotkaniu, że co roku odbywać się będą spotkania 
dyrektorów, a głównym punktem programu ich narad, konferencji, nazwanych dwa lata 
później – konferencjami problemowymi, będą najistotniejsze, nurtujące bibliotekarzy 
medycznych problemy, a przede wszystkim wymiana doświadczeń. Ponieważ 
wymiana doświadczeń nie powinna odbywać się wyłącznie w gronie dyrektorów, 
uznano, że co dwa lata konferencje te będą odbywać się w poszerzonym składzie, 
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przy udziale nie tylko zainteresowanych pracowników bibliotek głównych, ale także 
osób kierujących naukowymi bibliotekami medycznymi instytutów działających 
w resorcie zdrowia i opieki społecznej oraz Polskiej Akademii Nauk. Takie spotkania 
– konferencje problemowe odbywały się (i odbywają od 1981 r.) w każdym roku, 
a naradom dyrektorów. Ponadto, w czasie między tymi konferencjami organizowane 
były narady dyrektorów (o ile dobrze pamiętam w każdym roku miały miejsce co 
najmniej dwie takie narady: jedna, na której podsumowywano poprzednią konferencję 
i analizowano podjęte na niej wnioski i ustalano sposób ich realizacji oraz druga, 
zwana programową, na której akceptowano program kolejnej konferencji i wstępnie 
akceptowano przygotowywane przez referentów tematy ich wystąpień). Naradom 
odbywającym się w okresie między konferencjami oraz konferencjom przewodniczyli 
dyrektorzy bibliotek – organizatorów konferencji (ich zastępcami byli dyrektorzy 
bibliotek, w których odbyły się poprzednie konferencje). 

Taki stan rzeczy funkcjonował do 1988 r. Konferencje odbywały się nadal, ale 
inaczej ukształtował się zespół osób - organizatorów współpracy bibliotek i konferencji 
problemowych. Na początku 1985 r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej ogłoszone zostało zarządzenie Ministra w sprawie organizacji 
i działalności informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w resorcie zdrowia 
i opieki społecznej. Zarządzenie to stanowiło, że centralnym ośrodkiem informacji 
naukowej w resorcie jest Główna Biblioteka Lekarska i mówiło o zadania tej instytucji. 
W związku z tymi przepisami dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej powołał jako 
swój organ opiniodawczy i doradczy Międzybiblioteczną Komisję Koordynacyjną 
Bibliotek Medycznych [regulamin tej Komisji opublikowany został w numerze 343 
z 1989 r. (s. 137-138) Biuletynu GBL].

Międzybiblioteczna Komisja Koordynacyjna Bibliotek Medycznych została 
rozwiązana po wejściu w życie obowiązującej obecnie ustawy o bibliotekach, 
w 1997 r. W marcu 1998 r. dyrektorzy bibliotek głównych akademii medycznych, na 
naradzie w Bydgoszczy, postanowili, że wobec powołania Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Szkół Wyższych utworzą Konferencję Dyrektorów Bibliotek Medycznych. 
Jednocześnie stwierdzili, że najlepszych sposobem na sformalizowanie działalności 
tego zespołu będzie uznanie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Medycznych za 
Sekcję Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. Opracowano potrzebne 
do podjęcia stosownych działań materiały, z którymi można się zapoznać czytając 
uchwałę z dnia 23 marca 1998 r. i dnia 5 czerwca tego roku. Sprawa ta ponownie 
była przedmiotem obrad dyrektorów bibliotek uczelni medycznych w Poznaniu, 
w dniu 5 czerwca 1998 r. Wniosek w sprawie powołania Sekcji Medycznej Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych z nieznanych nam bliżej powodów nie został 
załatwiony pozytywnie (a szkoda). O ile mi wiadomo, nie przekazano nam nawet 
oficjalnego stanowiska Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych w tej 
sprawie. 

W tej sytuacji organem koordynującym współpracę bibliotek uczelni medycznych 
była (i jest nadal) Konferencja Dyrektorów Bibliotek Uczelni Medycznych. 
Początkowo Konferencja działała w oparciu o ustalenia przyjęte w Poznaniu. Obecnie 
Konferencja pracę swoją opiera o postanowienia regulaminu Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych uchwalonego w październiku 2009 
roku w Warszawie.
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UChWAŁA DYReKTORóW UCzelNI MeDYCzNYCh PRzYjęTA NA 
NARADzIe W BYDGOSzCzY DNIA 23 MARCA 1998 ROKU

Dyrektorzy bibliotek medycznych, wobec sytuacji, w której doszło po wejściu 
w życie nowej ustawy o bibliotekach, likwidującej biblioteczno-informacyjne sieci 
resortowe, przekonani o konieczności zintegrowania swoich działań i utrzymania 
współpracy między bibliotecznej, postanawiają:

1. Powołać Konferencję Dyrektorów Bibliotek Uczelni Medycznych.
2. Uznać, że cele, które postawiła przed sobą Konferencja Dyrektorów Bibliotek 

Szkół Wyższych, są, odpowiednio, także celami Konferencji, o której mowa 
w pkcie 1.

3. Powołać organa Konferencji:
1) Zebranie Plenarne Konferencji, w którym uczestniczą dyrektorzy 

(kierownicy) bibliotek uczelni medycznych bądź ich zastępcy oraz inne 
osoby zaproszone przez Zespół Wykonawczy Konferencji (emerytowani 
dyrektorzy, przedstawiciele innych naukowych bibliotek medycznych).

2) Zespół Wykonawczy Konferencji Dyrektorów Bibliotek Uczelni Medycznych, 
składający się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, 
przewodniczących komisji problemowych powoływanych przez Zebranie 
Plenarne Konferencji (np. ds. współpracy z zagranicą, „seniorów”), a także 
przedstawiciela bibliotek uczelni medycznych w Radzie Wykonawczej 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych.

4. Zobowiązać członków Zespołu Wykonawczego Konferencji Dyrektorów 
Uczelni Medycznych do przedstawienia Radzie Wykonawczej Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych wniosku o przyjęcie na najbliższym 
plenarnym posiedzeniu tej Konferencji uchwały w sprawie: 
1) uznania Konferencji Dyrektorów Bibliotek Uczelni Medycznych jako Sekcji 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych,
2) uzupełnienia treści Regulaminu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 

Wyższych o rozdział III w brzmieniu:
„III. Sekcje Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych

§ 7
Dyrektorzy bibliotek szkół wyższych nadzorowanych przez innych 

właściwych ministrów (art. 31 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym) oraz 
bibliotek szkół wyższych związanych ze sobą określonym przedmiotem 
działalności dydaktycznej i badawczej mogą powoływać odpowiednie 
„Konferencje”, tworzące sekcje Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych, które odpowiednio realizować będą cele Konferencji.
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§ 8
Organami sekcji są:
1) zebranie plenarne sekcji w którym uczestniczą dyrektorzy (kierownicy) bibliotek uczelni 

medycznych bądź ich zastępcy oraz inne osoby zaproszone przez Zespół Wykonawczy 
Konferencji (emerytowani dyrektorzy, przedstawiciele innych naukowych bibliotek 
medycznych),

2) zespół wykonawczy powoływany przez zebranie plenarne sekcji i składający się 
z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, przewodniczących 
komisji problemowych powoływanych przez Zebranie Plenarne Konferencji, a także 
przedstawiciela bibliotek uczelni medycznych w Radzie Wykonawczej Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkól Wyższych.

5. Powołać Zespół Wykonawczy Konferencji Dyrektorów Bibliotek Uczelni Medycznych 
w składzie:
1) przewodniczący
2) zastępca przewodniczącego
3) sekretarz
4) przedstawiciel w Radzie wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkól 

Wyższych
5) przewodniczący Komisji .....
6) przewodniczący Komisji .....
7) przewodniczący Komisji .....

6. Zobowiązać przewodniczącego Konferencji, aby poinformował rektorów uczelni 
medycznych o zawiązaniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Uczelni 
Medycznych, o celach Konferencji i jej organach (ich składzie osobowym) 
i prosił o zrozumienie dla jej działań, a także wsparcie jej inicjatyw, których podstawowym 
celem jest rozwijanie, udoskonalanie i promowanie uczelnianych systemów biblioteczno-
informacyjnych w celu osiągania jak najlepszych wyników w działaniach służących 
społeczności akademickiej i dobru uczelni oraz społecznemu, m. in. w działaniach na rzecz 
podnoszenia kwalifikacji absolwentów uczelni wykonujących swoją odpowiedzialną pracę 
w zakładach opieki zdrowotnej.

7. Zobowiązać przewodniczącego i zespół wykonawczy Konferencji, aby informował rektorów 
uczelni medycznych oraz inne organa zainteresowane działalnością bibliotek uczelni 
medycznych i innych naukowych bibliotek medycznych,

8. Zobowiązać przewodniczącego i zespół wykonawczy Konferencji do 
wydawania „Biuletynu Informacyjnego Naukowych Bibliotek Medycznych” 
ukazującego się co najmniej 3 razy do roku i zawierającego istotne informacje 
o działalności naukowych bibliotek medycznych, a w szczególności materiały 
z organizowanych w każdym roku konferencji problemowych połączonych 
z zebraniami plenarnymi Konferencji.

9. Upoważnić przewodniczącego i zespół wykonawczy Konferencji do 
reprezentowania bibliotek medycznych wobec zainteresowanych organów 
i władz.
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UChWAŁA DYReKTORóW UCzelNI MeDYCzNYCh PRzYjęTA NA 
NARADzIe W POzNANIU W DNIU 5 CzeRWCA 1998 ROKU
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ReGUlAMIN KONFeReNCjI DYReKTORóW BIBlIOTeK 
AKADeMICKICh UCzelNI MeDYCzNYCh  PRzYjęTY NA 

NARADzIe W WARSzAWIe DNIA 23 PAŹDzIeRNIKA 2009 ROKU

Rozdział 1. Członkostwo
§ 1

1. Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych 
(KDBAUM) tworzą dyrektorzy bibliotek uczelni należących do Konferencji 
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM).

2. Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej i kierownicy innych naukowych 
bibliotek  o profilu medycznym, posiadają status członków stowarzyszonych 
KDBAUM    i mogą uczestniczyć we wszystkich pracach KDBAUM z głosem 
doradczym. Członkowie stowarzyszeni mogą uczestniczyć we wszystkich 
inicjowanych  i realizowanych przez KDBAUM przedsięwzięciach. 

3. Osoby wymienione w ust. 1-2 potwierdzają członkostwo w KDBAUM, składając 
deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Dyrektor biblioteki może zrezygnować z członkostwa w KDBAUM, składając 
wniosek o wykreślenie go z grona członków.

5. KDBAUM może nadawać emerytowanym dyrektorom bibliotek akademickich 
uczelni medycznych godność członków honorowych.

Rozdział 2. Cele i środki działania
§ 2

Celem działania KDBAUM jest:
1) wypracowywanie wspólnego stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach 

dotyczących bibliotek medycznych oraz funkcjonowania naukowej informacji 
medycznej;

2) wyznaczanie ogólnych kierunków działania, uwzględniających wspólne 
interesy bibliotek akademickich uczelni medycznych oraz podejmowanie 
działań integrujących biblioteki o profilu medycznym wokół wspólnych 
przedsięwzięć;

3) rozwijanie i koordynowanie współpracy bibliotek publicznych wyższych szkół 
medycznych;

4) inicjowanie i realizowanie wspólnych zadań z zakresu gromadzenia, 
opracowania i udostępniania zbiorów oraz usług informacyjnych, w tym 
przedsięwzięć wymagających wnoszenia składek i/lub ponoszenia wspólnych 
kosztów realizacji zadania;

5) wspólne występowanie w sprawach związanych z negocjowaniem warunków 
i konsorcyjnym zakupem produktów informacji naukowej;
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6) podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia 
funkcjonowania bibliotek akademickich uczelni medycznych; 

7) reprezentowanie interesów pracowników bibliotek akademickich uczelni 
medycznych;

8) dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika medycznej 
informacji naukowej. 

§ 3
Działania wymienione w § 2 pkt. 1-7, które stosownie do bieżących potrzeb 

wiążą się z koniecznością ponoszenia zobowiązań finansowych, podejmowane są 
przez członków KDBAUM na podstawie odpowiednich pełnomocnictw,  zgodnie 
ze statutami poszczególnych Uczelni, obowiązującymi przepisami i w granicach 
określonych dodatkowymi uregulowaniami w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia 
rozwijanego z inicjatywy KDBAUM.

§ 4
Powyższe cele KDBAUM realizuje poprzez:
1) inicjowanie konferencji problemowych, szkoleń, warsztatów i seminariów 

w celu wymiany doświadczeń zawodowych;
2) podejmowanie starań o pozyskanie środków finansowych na realizację 

wybranych przedsięwzięć;
3) prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości świadczonych 

usług wykonywanych przez poszczególne biblioteki;
4) wypracowywanie i opiniowanie standardów dotyczących organizacji 

i funkcjonowania bibliotek akademickich uczelni medycznych oraz 
bibliotek szpitalnych, w tym również w aspekcie prowadzonej działalności 
dydaktycznej;

5) tworzenie zespołów zadaniowych, opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów 
prowadzonych przedsięwzięć;

6) wspieranie działań w celu zabezpieczenia platformy sprzętowo-narzędziowej 
dla prowadzonych przedsięwzięć; 

7) podejmowanie działań na rzecz współpracy w zakresie opracowywania analiz 
bibliometrycznych;

8) współdziałanie z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 
Polskich na rzecz rozwoju bibliotek polskich; 

9) współpracę z innymi bibliotekami, stowarzyszeniami i organizacjami 
zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju medycznej informacji  naukowej 
w Polsce i na forum międzynarodowym. 

§ 5
W inicjowanych i realizowanych przez KDBAUM przedsięwzięciach mogą 

uczestniczyć wszystkie biblioteki uczelni medycznych oraz biblioteki stowarzyszone, 
lub tylko ich część.
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Rozdział 3. Organizacja KDBAUM
§ 6

1. KDBAUM wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego       
i jego Zastępcę.

2. O wyborze decyduje zwykła większość głosów ogólnego składu KDBAUM.
3. Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępcy trwa 4 lata.
4. W uzasadnionych przypadkach KDBAUM może odwołać Przewodniczącego 

lub Zastępcę przed upływem kadencji na posiedzeniu zwołanym na wniosek 
co najmniej trzech członków KDBAUM, większością 2/3 głosów członków 
KDBAUM wymienionych w  § 1 ust. 1.

§ 7
1.  Przewodniczący KDBAUM:

1) reprezentuje KDBAUM na zewnątrz;
2) ustala plan pracy na kolejne lata kadencji i opracowuje roczne plany 

rzeczowo-finansowe;
3) przedstawia członkom roczne sprawozdania z działalności KDBAUM; 
4) prowadzi bieżącą kontrolę działalności zespołów zadaniowych i przyjmuje 

od nich sprawozdania z realizacji poszczególnych przedsięwzięć;
5) ustala projekt porządku posiedzeń;
6) przewodniczy obradom; 
7) podpisuje uchwały KDBAUM;
8) zatwierdza dokumenty finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego 

paragrafu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego 

zadania wykonuje Zastępca.
3. Zatwierdzanie dokumentów finansowych wymaga kontrasygnaty Kwestora 

Uczelni, która prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, umożliwiającą 
rejestrację przychodów i kosztów KDBAUM.

§ 8
1. KDBAUM zbiera się w miarę potrzeb, jednak przynajmniej raz w roku. 
2. Posiedzenia KDBAUM zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek co najmniej 2 członków KDBAUM. 
3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad Przewodniczący 

przekazuje członkom KDBAUM co najmniej z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem.

4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi 
i stowarzyszeni, o których mowa w § 1 ust. 2 i 5 oraz zaproszeni goście.

5. Każde posiedzenie KDBAUM jest protokołowane.
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§ 9
1. KDBAUM wyraża swoje stanowisko lub opinie w formie uchwał.
2. Uchwały stanowią dokument, w którym zawarte są:

a) numer, data i tytuł podjętej uchwały,
b) podstawa prawna podjęcia uchwały,
c) merytoryczna treść uchwały,
d) podpis Przewodniczącego KDBAUM.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ogólnego składu KDBAUM. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego KDBAUM. Dopuszcza się możliwość głosowania 
przez pełnomocników upoważnionych przez Dyrektora biblioteki - członka 
KDBAUM. 

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:

a) w sprawach personalnych,
b) na wniosek Przewodniczącego KDBAUM,
c) na wniosek członka KDBAUM wymienionego w § 1 ust. 1 przyjęty 

w głosowaniu.
6. Uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdza KDBAUM 

w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego każdy rok kalendarzowy. 
7. W kwestiach finansowych realizowanego zadania obowiązkowa jest 

jednomyślność wszystkich uczestników danego przedsięwzięcia. 
§ 10

1. W sprawach pilnych Przewodniczący KDBAUM z własnej inicjatywy lub 
na wniosek co najmniej dwóch członków może zarządzić głosowanie nad 
projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (przez pocztę elektroniczną) 
– zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 3.

2. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie korespondencyjnym, 
Przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez 
członków KDBAUM.

3. Warunkiem ważności głosowania, o którym mowa w ust. 1, jest przesłanie 
wszystkim członkom KDBAUM projektu uchwały oraz innych dokumentów 
niezbędnych do podjęcia uchwały na 3 dni przed wskazanym terminem 
zakończenia głosowania.

4. Uchwała jest podjęta w ostatnim dniu głosowania wskazanym przez 
Przewodniczącego KDBAUM.

5. O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zamieszcza 
się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KDBAUM.
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Rozdział 4. Zasady gospodarki finansowej KDBAUM 
§ 11

1. KDBAUM koszty swojej działalności pokrywa ze składek wnoszonych przez 
uczelnie członkowskie. 

2. KDBAUM prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-
finansowego i zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 i 7.

3. Składki w jednakowej wysokości dla każdej uczelni członkowskiej na każdy 
rok kalendarzowy określa uchwała KDBAUM. 

4. Wpłata składek dokonywana jest przez uczelnie członkowskie na wyodrębniony 
na ten cel rachunek bankowy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku 
kalendarzowego.

5. Środki uzyskane ze składek przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej 
działalności KDBAUM, m.in. obsługę prawną, opłacenie konsultacji 
i analiz. 

6. Rachunek bankowy oraz wszystkie rozliczenia finansowe prowadzone są 
w Uczelni, w której zatrudniony jest Przewodniczący KDBAUM. 

7. Koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz dokonywanych operacji 
finansowych (przelewy) pokrywane są ze środków zgromadzonych na tym 
rachunku. 

8. Dokumenty finansowe wystawiane są na Uczelnię, która prowadzi wyodrębniony 
rachunek bankowy KDBAUM. 

9. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z uchwałami KDBAUM. 
10. Wszystkie dokumenty finansowe z wydatkowania środków KDBAUM 

zatwierdza Przewodniczący i kontrasygnuje Kwestor Uczelni, w której 
prowadzony jest rachunek bankowy KDBAUM.

§ 12
1. Poszczególne przedsięwzięcia inicjowane przez KDBAUM są realizowane 

przez koordynatorów poszczególnych zadań na podstawie uchwał KDBAUM 
i w oparciu o regulaminy określające organizację danego przedsięwzięcia, 
w tym szczegółowe zasady finansowania, rozliczania i raportowania.    

2. Koszt przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, ponoszą tylko te biblioteki, 
które zadeklarują w nich swój udział.

3. Jeśli tak postanawia uchwała, Przewodniczący KDBAUM może upoważnić 
koordynatora realizującego dane zadanie, do prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej w uczelni, w której jest zatrudniony koordynator zadania. 
W takim przypadku obowiązują zasady analogiczne do § 11 ust. 7-10 oraz 
odrębne uregulowania. 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe. 
§ 13

1. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga uchwały KDBAUM oraz 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez KDBAUM.
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Załącznik nr 1.

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA 
W 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych

.................................... 
imię i nazwisko 

.................................... 
nazwa instytucji 

.................................... 
adres instytucji 

.................................... 
tel. służb. / fax 

.................................... 
e-mail  

.................................... 
adres www instytucji 

Ja, niżej podpisany, deklaruję członkostwo w Konferencji Dyrektorów Bibliotek 
Akademickich Uczelni Medycznych jako członek / członek stowarzyszony 
(niepotrzebne skreślić). 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem   się  z  Regulaminem KDBAUM 
i akceptuję jego treść.

...............................      .................................. 
data        podpis
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Dr Ryszard Żmuda 
Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Mgr Anna Strumiłło 
Zastępca dyrektora ds. bibliotekoznawstwa

Mgr inż. Witold Kozakiewicz 
Zastępca dyrektora ds. komputeryzacji

Dyrekcja biblioteki uczelnianej

serwis fotograficzny
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Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Paweł Górski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

Najwyższe Władze Łódzkiej Uczelni Medycznej
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Prof. dr hab. Michał Karasek 
Przewodniczący Rady Bibliotecznej AM/UM (1986-2008) 
i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych (2008)

Prof. dr hab. Jacek Bartkowiak 
Przewodniczący Rady Bibliotecznej UM (2008-) 

i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych (2009-)

Szefowie organu opiniodawczo-doradczego Rektora
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Rada Biblioteczna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Od lewej: siedzą – prof. Michał Karasek, prof. Elżbieta Czarnecka, dr Ryszard Żmuda, stoją – mgr 
Anna Strumiłło, prof. Jacek Bartkowiak, prof. Grażyna Śmiech-Słomkowska, prof. Magdalena Wochna-
Sobańska, prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska, prof. Lech Polis, prof. Grażyna Broniarczyk-Dyła, 
mgr Ewa Wieczorek, prof. Elżbieta Waszczykowska, Michał Matyjaszczyk, mgr Izabela Nowakowska, 
lek. Maciej Białas, mgr inż. Witold Kozakiewicz (2006-2008)

    Od lewej: stoją – mgr inż. Witold Kozakiewicz, mgr Izabela Nowakowska, dr Ryszard Żmuda, mgr Anna 
Strumiłło, mgr Piotr Cichocki, siedzą –  prof. dr hab. Katarzyna Winczyk, prof. dr hab. Elżbieta Pastwa, 
prof. dr hab. Jacek Bartkowiak, prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska, prof. dr hab. Elżbieta 
Waszczykowska (2008-2012)
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Sekretariat XXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych

Od lewej: mgr Monika Opioła, mgr Magdalena Najder, Łódź - UM

Jadwiga Ścierwicka 
Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego Biblioteki Głównej 

Unwersytetu Medycznego w Łodzi
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Od lewej: mgr Lidia Solecka (Pura), Jadwiga Ścierwicka, mgr Monika Opioła, 
mgr Magdalena Najder (Kaźmierczak), Łódź - UM

Od lewej: Zbigniew Jóźwiak i Tadeusz Grabowski, Łódź - UM
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Mgr Grzegorz Marek Święćkowski przed Sekretariatem Konferencji 

Zespół organizatorów Konferencji z lotu ptaka
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Powitanie Gości, Uczestników i Sponsorów Konferencji
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Wystąpienia Władz Uczelni

Prof. dr hab. Paweł Górski 
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Radzisław Kordek 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM
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Prof. dr hab. Jacek Bartkowiak 
Przewodniczący Rady Bibliotecznej UM

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i dr Ryszard Żmuda, dyrektor 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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Aula prof. Aleksandra Pruszczyńskiego w Rektoracie UM
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Mgr David Morsch, mgr Hanna Greene, Londyn
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Mgr Jadwiga Piotrowska i mgr Anna Strumiłło, Łódź - UM
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Autorzy referatów, prezentacji i komunikatów

Mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, Białystok - UM

Mgr Małgorzata Slesar, Bydgoszcz - CM UMK
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Mgr inż. Anna Grygorowicz, Gdańsk - GUMed

Mgr Elżbieta Kraszewska, Gdańsk - GUMed
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Mgr Katarzyna Dorocińska, Gdańsk - GUMed

Dr Krzysztof Noga. Katowice - SUM
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Mgr Renata Birska, Lublin - UM

Mgr Ewa Busse-Turczyńska, Lublin - UM
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Mgr Krystyna Breker, Łódź - UM

Dr Maria Jakubowska, Łódź - UM
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Mgr Jadwiga Piotrowska, Łódź - AM/UM

Dr Jadwiga Przyłuska, Łódź - IMP
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Dr Ryszard Żmuda, Łódź - UM

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź - UŁ
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Dr Scholastyka Baran, Olsztyn, UW-M

Mgr Bolesław Howorka, Poznań - AM/UM
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Mgr Aniela Piotrowicz, Poznań - UM

Doc. dr Zdzisław Piotr Szkutnik, Poznań - WSUS
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Mgr Dagmara Budek, Szczecin - PAM

Mgr Irmina Utrata, Warszawa - WUM
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Mgr Renata Sławińska, Wrocław - AM

Veli-Pekka Hyttinem, Finlandia - Science Information International Ltd.
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Sponsorzy - prezentacje firm
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Mgr Krzysztof Szymański, Warszawa - Thomson Routers

Erik-Jan van Kleef, Londyn-Thomson Routers
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Mgr Piotr Antczak, Warszawa - ABE Marketing

Mgr Teresa Górecka-Kleijs, Aalsmeer - EBSCO
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Mgr Patrycja Grudzińska, Praha - Suveco

Mgr Hanna Greene, Londyn - The East European Project Limited
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Mgr Dorota Mor, Warszawa - Ovid

Mgr Aleksandra Wołoszczuk, Warszawa - Wyd. Lek. PZWL
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Mgr Jacek Głębocki, Poznań - Splendor

Dr Pavol Batalik, Praha - Suveco
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Dr Krzysztof Murawski, Warszawa - ProQuest

Mgr Artur Grboś, Amsterdam - Elsevier
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Mgr Piotr Latawiec, Warszawa i dr Ryszard Żmuda, Łódź

Mgr Edyta Burczyk, Warszawa i Erik Jan van Kleef, Londyn
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Narada dyrektorów
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Kawa / herbata

Mgr Jolanta Stasiak, mgr Grażyna Łukasiewicz, Łódź - AM/UM
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Restauracja Green’ski w hotelu Centrum
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Restauracja „Klub Spadkobierców”

Mgr Marek Kłębocki, mgr Dorota Rożek, Warszawa - Wyd. Lek. PZWL

Mgr Bolesław Howorka, mgr Aniela Piotrowicz, Poznań, 
mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, Białystok, mgr Renata Birska, Lublin
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Mgr inż. Piotr Szefliński, Łódź - PŁ, dr Maria Jakubowska, Łódź - UM

Mgr Piotr Cichocki, Łódź - UM
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Mgr Barbara Grala, mgr Grażyna Łukasiewicz, mgr Krystyna Breker, Łódź - UM
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    Siedzą: Mieszko Falana, Łódź - UM, Piotr Kowalczyk, Marta Łaszek, 
Łódź - UM, Katarzyna Starosta, stoją: Łukasz Kwiatkowski

Nasi Artyści
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Mgr Piotr Kowalczyk, solista Teatru Muzycznego w Łodzi

Marta Łaszek, Piotr Kowalczyk
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Finisz XXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w Łodzi

Od lewej: mgr Renata Sławińska, Wrocław - AM, mgr inż. Witold Kozakiewicz, 
mgr Anna Strumiłło, dr Ryszard Żmuda, Łódź - UM, 

dr Krzysztof Noga, Katowice - SUM

Od lewej: mgr Renata Birska, Lublin, mgr Aniela Piotrowicz, Poznań, 
dr Krzysztof Noga, Katowice i dr Ryszard Żmuda, Łódź
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recenzja

Prof. dr hab. Ewa Głowacka
Toruń  – UMK

forum bibliotek medycznych  2010 R. 3 nr 1 (5)

Piąty zeszyt Forum Bibliotek Medycznych jest bardzo bogaty pod względem 
zawartości. Jego strukturę wyznaczają logicznie zestawione części: dwie przedmowy, 
artykuły, materiały pokonferencyjne oraz rozporządzenia prawne.

Część artykułową stanowi osiem tekstów. Większość z nich przedstawia różne 
aspekty działalności, szczególnie informacyjnej bibliotek medycznych, rezultaty 
badań prowadzonych w bibliotekach oraz zaprojektowane w nich szkolenia on-
line. Wprowadzeniem jest artykuł Marzeny Ś w i e r c z y n y  w interesujący sposób 
przedstawiający funkcję zespołów zadaniowych w bibliotekach medycznych. 
Szczegółowo omówiono w nim rolę i działania takiego zespołu w zakresie realizacji 
zadań w systemie doc@med. Ważnym tekstem precyzyjnie objaśniającym narzędzia 
i możliwości zastosowania bazy SCOPUS do analiz bibliometrycznych jest artykuł Jolanty 
P rzy łu sk i e j . Kolejne dwa artykuły: Barbary N iedźwiedzk i e j , Irene Hunska r : 
Educational needs and selfperceived skills of teaching librarians – a comparative 
Polish-Norwegian study oraz Wioletty D y j a s , Justyny S e i f f e r t : Measuring library 
information services by sampling method prezentują międzynarodowe inicjatywy 
badawcze. Pierwszy dotyczy studiów porównawczych potrzeb pracowników bibliotek 
medycznych w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych, szczególnie tych, 
które związane są z pracą z użytkownikami i ich szkoleniem. Badania te stanowią wstęp 
do wypracowania założeń i programu odpowiedniego kursu dla polskich i norweskich 
bibliotekarzy. Drugi z wymienionych artykułów to krótki tekst sygnalizujący trudności 
w badaniach usług informacyjnych bibliotek i generowaniu danych statystycznych 
z tego zakresu celem wypełnienia ankiety AFBN. Kolejny tekst Bogumiły B r u c 
i Witolda Kozak iewicza  dotyczy kształcenia informacyjnego on-line użytkowników 
Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Artykuł przedstawia w jaki sposób – za 
pośrednictwem systemu kursów on-line - wymieniona biblioteka wypełnia tak ważną 
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obecnie rolę edukacyjną w zakresie kształtowania umiejętności informacyjnych. Część 
związana z informacyjnymi i edukacyjnymi funkcjami bibliotek medycznych kończy 
się opracowaniem referującym prace przy tworzeniu repozytorium tematycznego 
publikacji powstałych w ramach sieci doskonałości ECNIS. Całość części artykułowej 
zwieńcza tekst o kampanii „Pola Nadziei” Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Prezentowane w zeszycie artykuły dotyczą istotnej i aktualnej problematyki, 
stanowią przegląd ważniejszych problemów oraz zadań współczesnych bibliotek 
naukowych. Sposób ich ułożenia w omawianej części nie budzi zastrzeżeń. Ważna, 
interesująca oraz dobrze udokumentowana jest ich zawartość merytoryczna. 
W niektórych przypadkach dobrze byłoby pogłębić zakres przedstawianego 
i analizowanego tematu, gdyż teksty są krótkie.

Bardzo obszerna objętościowo część zeszytu to część zatytułowana Pokłosie zjazdu 
naukowego XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Działalność 
dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek 
uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce. Łódź, 14-15 IX 2009 r. 

Na konferencji – jak zwykle w omawianym cyklu spotkań – poruszono szereg 
najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem bibliotek medycznych. 
W sposób szczególny skupiono się na problematyce kształcenia użytkowników 
informacji. Jest to problematyka obecnie bardzo ważna społecznie. Biblioteki 
medyczne w Polsce bardzo dużą wagę przykładają do projektowania i realizacji takich 
szkoleń, wiele z nich prowadzonych jest online. Trzeba przyznać, że są one w dużej 
mierze placówkami wiodącymi pod tym względem wśród bibliotek akademickich. Na 
konferencji dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie e-learningu, zapewniania 
dostępu i wykorzystania przez użytkowników różnych zasobów elektronicznych, 
efektywnego przetwarzania informacji o zbiorach.

Zawartość merytoryczna materiałów jest bardzo dobra, przekazywane treści ważne 
i aktualne. Przemyślenia ze strony wydawcy zeszytu wymaga jednak forma prezentacji 
materiałów. Sugeruję, aby materiały przedstawiające sponsorów konferencji oraz ilustracje 
(zdjęcia z konferencji) zostały zamieszczone na końcu tej części tomu. Zdecydowanej 
korekty wymaga też forma referatów. W przypadku czasopisma wymaganą formą artykułów 
(także wystąpień na konferencji) jest zwarty, uporządkowany, zaopatrzony w aparat 
naukowy tekst. Zamieszczanie slajdów prezentacji komputerowej wystąpień, zamiast albo 
obok treści referatów, nie jest dobrym rozwiązaniem. Zdaniem recenzentki w przyszłości 
dobrze będzie też rozdzielić czasopismo od materiałów konferencyjnych i wydawać je 
w postaci osobnych jednostek wydawniczych.

Zatem otrzymujemy wartościowy pod względem treści kolejny tom Forum Bibliotek 
Medycznych. Wskazuje on po raz kolejny na dużą aktywność naukową, profesjonalną 
i edukacyjną bibliotek medycznych w Polsce. Zeszyt jest bardzo obszerny – warto być 
może w przyszłości pokusić się o wprowadzenie sugerowanych zmian formalnych. 
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summary

Mgr Barbara Skalska
Łódź – UM

SUMMaRY OF THE medical library forum

The Polish semi-annual journal Medical Library Forum (ISSN 1899-5829) has 
been published since 2008 with a circulation of 300 and is available on the web side 
of the Main Medical Library of the Medical University of Lodz (http://www.bg.umed.
lodz.pl).

PhD Ryszard Ż m u d a  is the Editor-in-Chief and the Chairman of the Programme 
Council is Prof. Jacek B a r t k o w i a k .

The foreword for the first number (No 5) of the 3rd annual volume has been written 
by His Excellency Bishop of Lodz Archidiocese PhD Ireneusz P ę k a l s k i .

The issue covers articles, announcements, archival materials (Resolutions, 
Regulations) and materials of the XXVIIth Problem Conference of Medical Libraries 
“Didactic activity and the history, the present and prospects for development of 
university and other scientific libraries”  which was organized in Lodz 14-15.09. 2010 
by PhD Ryszard Ż m u d a , the director of the Main Medical Library of the Medical 
University of Lodz.

The authors are teachers of the University of Lodz, of the University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn, The Poznan School of Social Sciencies as well as other young, 
active, talented university teachers with outstanding scientific achievements, future 
managers and scientific information brokers.

The Editorial Office has received articles written for the 12th Conference EAHIL 
which was held in Lisbon (Portugal) 14- 18.06. 2010: PhD Barbara N i e d ź w i e c k a , 
Irene H u n s k a r  – Librarians’ Education, MA Wioletta D y j a s , MA Justyna S e i f f e r t 
– Statistical methods in the library, MA Bogumiła B r u c , MSc Witold K o z a k i e w i c z 
– Online tutorials and PhDJolanta P r z y ł u s k a  SCOPUS database, MA Marzena 
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Świe rczyna  –Doc@med system, PhD Jolanta P r zy łu ska , MA Anna Radomska 
- Repositorium ECNIS, PhD Maria J a k u b o w s k a  – Fields of hope.

Speeches were given by: Prof. Hanna Ta d e u s i e w i c z  – Exams for candidates 
for the certified librarians and certified workers of the documentation and scientific 
information departments, Prof. Zdzisław Piotr S z k u t n i k  - E-learning in education of 
Polish librarians and library users, PhD Krzysztof N o g a  – Training of the scientific 
library workers, MA Renata B i r s k a , MA Renata S ł a w i ń s k a : Efficiency of 
traditional and on-line training, PhD Scholastyka B a r a n  – Didactics and scientific 
research in medical sciences of the staff and students of the University of Warmia and 
Mazury, MA Bolesław H o w o r k a : Legal status of users of university library, MA 
Jadwiga P i o t r o w s k a : The Main Medical Library of the Medical University of Lodz 
the memories of a retired worker, MA Anna G r y g o r o w i c z : Trends in development 
of the Main Medical Library of the Medical Academy of Gdansk in 2005-2010 as 
seen in 2009 year, Ma Aniela P i o t r o w i c z : Library and information system of the 
Karol Marcinkowski Medical University in Poznan, MA Irmina U t r a t a : That’s how 
it originated. The past the present and the future of the Main Medical Library of the 
University of Warsaw, PhD Jolanta P r z y ł u s k a , MA Anna R a d o m s k a : Medical 
libraries of the Scientific Research Institutes.

It is surprising that the Stanisław Konopka Central Medical Library in Warsaw 
subordinated to the Ministry of Health for many years has not participated in the 
Problem Conferences of Medical Libraries.

Interesting presentations were made by the sponsors from: ABE Marketing – Piotr 
A n t c z a k , EBSCO – Anna A b r a m o w s k a , Teresa G ó r e c k a - K l e i j s, Elsevier 
– Artur G r a b o ś , IFIS- International Food information Service, IPS- International 
Publishing Service, ProQuest – Krzysztof M u r a w s k i , Splendor – Systemy 
Informacyjne – Jacek G ł ę b o c k i , Grzegorz P i e t r u s z e w s k i ,, SUWECO – Pavol 
B a t a l i k , Patrycja G r u d z i ń s k a , The East European Project Limited – Hanna 
G r e e n e , Thomson Reuters – Erik Jan van K l e e f , Krzysztof S z y m a ń s k i , Wolters 
Kluwer/Ovid – Edyta B u r c z y k , Dorota M o r, Wydawnictwo Lekarskie PZWL – 
Aleksandra Wo ł o s z c z u k .

Prof. Ewa G ł o w a c k a  Head of the Scientific Information Department at the 
Institute of Scientific Information and Biology of the Mikołaj Kopernik University 
in Torun was the reviewer of the presented material.
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autorzy – instytucje – miejscowości

Piotr Kołodziejski
Łódź – UM

WYKAz AUTORóW

Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów, który 
opracowano w układzie alfabetycznym nazwisk. Podano aktualne nazwy instytucji. 
Wymieniono również miejscowości

Mgr Piotr A n t c z a k  - ABE Marketing, Warszawa
Dr Scholastyka B a r a n  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jacek B a r t k o w i a k  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr Pavol B a t a l i k  - Suveco, Praha
Mgr Renata B i r s k a  - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Paweł B o j k o  - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Mgr Krystyna B r e k e r  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr Bogumiła B r u c  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr Dagmara B u d e k  - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Mgr Ewa B u s s e - Tu r c z y ń s k a  - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tomislaw D a l i c  - ProQuest, Holandia/Warszawa
Mgr Danuta D ą b r o w s k a - C h a r y t o n i u k  - Uniwersytet Medyczny  

w Białymstoku
Mgr Katarzyna D o r o c i ń s k a  - Gdański Uniwersytet Medyczny
Mgr Wioletta D y j a s  - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Mgr Jacek G ł ę b o c k i  - Splendor, Poznań
Prof. dr hab. Ewa G ł o w a c k a  - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mgr Teresa G ó r e c k a  - EBSCO Publishing w Aalsmer
Prof. dr hab. Paweł G ó r s k i  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr Artur G r a b o ś  - Elsevier, Wrocław
Mgr Hanna G r e e n e  - The East European Project Ltd., Londyn
Mgr Patrycja G r u d z i ń s k a  - Suveco, Praha
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Mgr Małgorzata G r u s z k a  - Drukarnia i Introligatornia. Łódź
Mgr inż. Anna G r y g o r o w i c z  - Gdański Uniwersytet Medyczny
Mgr Bolesław H o w o r k a  - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Irene H u n s k a r  - Haraldsplass Deaconess University College Library, Bergen
Dr Maria J a k u b o w s k a  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Erik-Jan v a n  K l e e f  - Thomson Reuters, Londyn
Piotr K o ł o d z i e j s k i  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr Elżbieta K r a s z e w s k a  - Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Radzisław K o r d e k  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr inż. Witold K o z a k i e w i c z  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr Barbara M i k u l s k a  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr Dorota M o r  - Ovid Technologies, Warszawa
Dr Krzysztof M u r a w s k i  - ProQuest, Holandia/Warszawa
Dr Barbara N i e d ź w i e d z k a  - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

 w Krakowie
Dr Krzysztof N o g a  - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Mgr Małgorzata O m i l i a n - M u c h a r s k a  - Gdański Uniwersytet Medyczny
Mgr inż. Grzegorz P i e t r u s z e w s k i  - Splendor, Poznań
Mgr Aniela P i o t r o w i c z  - Uniwersytet Medzyczny w Poznaniu
Mgr Jadwiga P i o t r o w s k a  - Akademia Medyczna w Łodzi
Bp dr Ireneusz P ę k a l s k i  - Archidiecezja Łódzka
Dr Jolanta P r z y ł u s k a  - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Mgr Anna R a d o m s k a  - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Mgr Justyna S e i f f e r t  - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Mgr Barbara S k a l s k a  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mgr Małgorzata S l e s a r  - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Mgr Renata S ł a w i ń s k a  - Akademia Medyczna we Wrocławiu
Doc. dr Zdzisław Piotr S z k u t n i k  - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych  

w Poznaniu
Mgr Krzysztof S z y m a ń s k i  - Thomson Reuters, Warszawa
Mgr Marzena Ś w i e r c z y n a  - Akedemia Medyczna we Wrocławiu
Prof. dr hab. Hanna Ta d e u s i e w i c z  - Uniwersytet Łódzki
Mgr Irmina U t r a t a  - Warzawski Uniwersytet Medyczny
Mgr Aleksandra Wo ł o s z c z u k  - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa
Dr Ryszard Ż m u d a  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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skorowidze

Mgr Barbara Mikulska
Łódź – UM

INDEKS OSOBOWY 
I NaZW gEOgRaFICZNYCH

Wstęp
Forum Bibliotek Medycznych/Medical Library Forum jest udostępniane 

Czytelnikom w wersji drukowanej i elektronicznej.
Pragnąc podnieść wartość informacyjną półrocznika opracowano do wersji on-line 

dwa skorowidze: indeks osobowy i nazw geograficznych. Pierwszy zawiera w układzie 
alfabetycznym nazwiska osób wymienionych na łamach czasopisma, a drugi nazwy 
miejscowości, krajów i innych nazw geograficznych. Zamieszczono również Wykaz 
skrótów. Skorowidze powinny ułatwić korzystanie z zarejestrowanych materiałów.

Wersja elektroniczna w/w ogólnopolskiego periodyku jest dostępna w pliku pdf ze 
strony internetowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (http://
www.bg.umed.lodz.pl). Do jego otworzenia należy wykorzystać program Adobe 
Acrobat Reader (www.adobe.com/products/acroat/resdstep2.html). 

Wykaz skrótów

al. – aleja
AM – Akademia Medyczna
art. – artykuł
BG – Biblioteka Główna
bibliogr.– bibliografia
BM – Biblioteka Medyczna
CM  – Collegium Medicum
cm  – centymetr
CMKP  – Centrum Medyczne   
     Kształcenia Podyplomowego

CMUJ  – Collegium Medicum   
     Uniwersytetu Jagiellońskiego
doc.  – docent
dr  – doktor
ds.  – do spraw
dyw.  – dywizji
Dz.U.  – Dziennik Ustaw
egz.  – egzemplarz
GBL  – Główna Biblioteka Lekarska
gen.  – generał
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godz.  – godzina
hab.  – habilitowany
IF  – Imapct Factor
il.  – ilustracja
im.  – imienia
inw.  – inwentarz
inż.  – inżynier
ISSN  – International Standard Serial  
     Number
jedn.      – jednostek
JM  – Jego Magnificencja
k.  – koło
KBN  – Komitet Badań Naukowych
lek.  – lekarz
lic.  – licencjat
ŁASB  – Łódzka Akademicka Sieć  
     Biblioteczna
m2  – metry kwadratowe
m3  – metry sześcienne
med.  – medyczny
mgr  – magister
n.med.  – nauk medycznych
n.przyr.  – nauk przyrodniczych
np.  – na przykład
nr  – numer
Oddz.  – Oddział
oprac.  – opracowane
PAM      – Pomorska Akademia   
      Medyczna
PBL  – Polska Bibliografia   
      Lekarska
pkt  – punkt
PŁ  – Politechnika Łódzka
płk  – pułkownik
portr.  – portret

poz.   – pozycja
ppłk   – podpułkownik
prof.   – profesor
pt.   – pod tytułem
R.   – rocznik, rok
rozdz.   – rozdział
s.   – strona
Sum.   – Summary 
supl.   – suplement
SUM   – Śląski Uniwersytet Medyczny
T.            – tom
tab.         – tabela
tel.          – telefon
tyt.   – tytuł
tzw.   – tak zwany
UJ   – Uniwersytet Jagielloński
ul.   – ulica
UM   – Uniwersytet Medyczny
UMK   – Uniwersytet Mikołaja  
      Kopernika
ust.   – ustęp
UW-M   – Uniwersytet Warmińsko- 
      Mazurski
vol.   – wolumin
WAM   – Wojskowa Akademia  
      Medyczna
WSUS   – Wyższa Szkoła 
      Umiejętności Społecznych 
WUM    – Warszawski Uniwersytet  
       Medyczny
wydz.   – wydział
wykr.   – wykres
z.    – zeszyt
zł   – złoty
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Indeks osobowy

abramowska Anna 9, 66, 74, 780 
Abtowa J. 379 
Adamiak Marzena 247, 272 
Alpi Kristine 162 
Altenberger Krystyna 567 
Ambroszczyk Jacek, ks. 51, il. 51 
Andrejów-Kubów Anna 515 
Andrzejczyk Mirosława 574, 596, 598,

il. 574, 596, 598 
Andrzejewska Anna 595, 596, il. 595,

596 
Anholcer Marcin 379 
Antczak Piotr 4, 9, 65, 74, 282, 745, 

780, 745 il. 80, 745
Antczak-Sabala Beata 115, 132, 135, 

red. 115, 118, 134 
Antonowicz-Kościukowicz Izabela 574

574, 575, 596, il. 574, 575, 596 
Arezum A. 368 
Armstrong Michael 207 
Aszkiełoniec Lilianna 596, il. 596 
Augustynowicz Danuta 361 
Avezum A. 368 

Balcerska Anna B. 367 
Balinsky C. 290 
Bańkowska Jadwiga 574, 575, 596, 574,

il. 574, 575, 596 
Baran Scholastyka 5, 9, 67, 74, 600, 

604, 735, 780, 735 il. 735, 780,
Barg Leszek 667 
Bartkowiak Danuta 573, 574, il. 573, 

574 
Bartkowiak Jacek 2, 4, 64, 73, 79, 

591-594, 711, 712, 719, 779, il. 593,
594, 712, 719, portr. 592, 593, 711 

Batalik Pavol 4, 9, 65, 74, 748, 780, 
il., 381, 748, 780

Bednarek Józef 105, 120, 123 -126, 
128, 130, 131, 157 

Bednarek-Michalska Bożena 162 
Bedrick S. D. 162 
Bem-Dobryszycka Zofia 630 
Betlejewski Stanisław 475 
Białas Maciej 593, 712, il. 593, 712 
Białek T., red. 538 
Bieniek Ewa 367 
Biernacki Andrzej 640 
Birska Renata 2, 4, 9, 65, 198, 199, 207, 

208, 731, 758, 776, 780, il. 731, 758,
776

Blagden Pauline 162 
Bochenek Adam 601 
Bogulska Mariola 574, 575, il. 574, 575
Bojko Paweł 5, 66, 534
Bołtuć Piotr 125, 135
Borek-Modelska Cecylia 118, 132
Borges Jorge Luis 515, 533
Bradford Kevin D. 163 
Bramley Peter 200, 201, 207, 210
Breker Krystyna 5, 66, 547, 565, 574, 

575, 596, 732, 761, il. 547, 575, 596,
732, 761

Brewczyńska Magdalena 114, 136
Bręborowicz Grzegorz H. 629 
Brieger D. 368 
Broniarczyk-Dyła Grażyna 593, 712, 

il. 593, 712
Bruc Bogumiła 3, 8, 35, 596, 597, 777, 

779, il. 596, 597, portr. 35
Bruzgielewicz A. 376 
Buczko Włodzimierz 455 
Budaj A. 368 
Budek Dagmara 2, 5, 66, 630, 737, 

il. 737
Burchard Maria 250, 277
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Burczyk Edyta 9, 65, 74, 750, 780, 
il. 750

Burszta Józef, red. nacz. 378 
Busse-Turczyńska Ewa 5, 66, 541, 552,

731, il. 731
Buszman Maciej 369 

Cempel Czesław 163 
Chadaj Anna 163 
Chamienia Andrzej 372 
Chloravicius S. 368 
Chmielecka-Konieczna Bożenna 596, 

597, il. 596, 597
Chosia Maria 2 
Chróścielewski Edward 648 
Chyla Maria 573 - 575, il. 573-575
Cichocki Piotr 594, 712, 760, il. 594,

712, 760
Cimoch Urszula 104, 135
Ciosek Joanna 369 
Cleveland Anna D. 551 
Clyde Laurel A. 163 
Copland I. 368 
Cristobal Romero 37, 41
Curie-Skłodowska Maria 454 
Cwer Jolanta 595, 596, il. 595, 596
Cybulska-Dziechcińska Anna 372 
Cygan Beata 248, 274
Cymerys Maciej 267 
Czarnecka Elżbieta 593, 712, il. 593,

712
Czauderna Piotr 367 
Czekalski Stanisław 244, 267
Czepiel A. 368 
Członkowska Anna 363 

Dalic Tomislaw 4, 288
Dauerman H. 368 
Dawidowicz Aleksander 265, 274, 

red. 249, 250, 275, 276

Dawidowicz Maria 249, 265
Dawidowski-Budzyna Przemysław 249,

265
Dawidziak-Podolak Maria 249, 265
Dąbrowska Janina 250 
Dąbrowska-Charytoniuk Danuta 2, 4, 

66, 434, 459, 728, 758, il. 728, 758,
portr. 459

Dąbrowski Jan 118, 120, 132
Dąbrowski Marcin 121, 124-126, 

128,  131,  135,  red.  124-127, 
132 -137

Dembowska Maria red. 24, 30 
Derfert-Wolf Lidia 115 -117, 132, 163
DeTrana N. 290 
Dixon Brian E. 551 
Dmitrowicz Julian 562, 590, il. 590
Domagała Wenancjusz 631 
Dorocińska Katarzyna 4, 66, 504, 516,

730, il. 730
Drążek Lucyna 127, 132
Drewa Gerard 2 
Dróżdż Andrzej 692 
Dubrowin Danuta 573, il. 573
Duława J., red. 538 
Dunn Kathel 164 
Dupla D. 376 
Dusińska Halina 648 
Dyjas Wioletta 3, 8, 33, 119, 132, 777,

779, portr. 33
Dyrda Jerzy M. 163, 536-539, red. 538
Dziugan Iwona 596, il. 596

Eagle K.A. 368 
Eco Umberto 505, 515
Eikelboom J.W. 368 
Elżanowski Marek 85, 93
Eseryel Deniz 207 

Falagas Matthew 26, 30
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Falana Mieszko 75, 772, il. 772
Fedorowicz Anna 363 
Feret Błażej 74 
Filiciak Mirosław, red. 111, 133 
Filipowicz Sylwia 573, il. 573
Filonik Adam 458, portr. 458
Flak Olaf 207 
Fotyga Paulina 596, 598, il. 596, 598
Fox K. 368 
Fraczek M. 376 
Frąckowiak Tadeusz 247, 273
Frontczak Maria 372 
Frontczakowa Wanda 372 

ganińska Halina 89 
Garbarski Lechosław 515 
Garcia Enrique 37, 41
Garczyńska Maria 163 
Gasiński Józef 538 
Gądek Andrzej 563 
Gibiński Kornel 538, red. 534
Giuse Nunzia B. 163 
Głębocki Jacek 4, 9, 65, 74, 352, 362,

748, 780, il. 748
Głowacka Ewa 10, 777, 780, portr. 777, 

rec. 2, 6
Głowacki Marek, rec. 372 
Głuś Bronisław 572, 573, il. 573, 

portr. 572
Golańska Ewa 367 
Gold Ann M. 163 
Goldberg R. 368 
Goodman S.G. 368 
Gore J. 368 
Górecka Teresa 4, 9, 66, 74, 397, 745,

780, il. 745
Górski Henryk 572, 574, 575, il. 574,

575, portr. 572
Górski Paweł 4, 64, 73, 76, 591, 592, 

710, 718, il. 718, portr. 592, 710

Grabińska Barbara 596, il. 596
Graboś Artur 4, 9, 65, 74, 309, 780
Grabowski Tadeusz 596, 714, il. 596,

714
Grad Danuta 630 
Grad-Grudzińska Małgorzata 124, 132
Grala Barbara 596, 761, il. 596, 761
Granger C. 368 
Greene Hanna 4, 9, 66, 74, 391, 726, 

746, 780, il. 726, 746
Grodzka Hanna 361 
Grudzińska Patrycja 4, 9, 74, 381, 

746, 780, il. 746
Gruszka B., red. 538 
Gruszka Małgorzata 10 
Grygorowicz Anna 2, 4, 9, 64, 66, 

119, 135, 169, 198, 207, 477, 490, 
504, 516, 729, 780, il. 729

Grządzielewska Ewa 15, 23, 198
Grzelak Marcin, ks. 51, 52, 54, 57, 

il. 52
Grzywo-Dąbrowski Wiktor 639, 640,

648, 649, portr. 649
Gurfinkiel E. 368 
Gutenberg Jan 691 
Gwoździńska Agnieszka 2, 10, 73

Hager-Małecka Bożena 538 
Haines Margaret 163 
Hałasa Maciej 369 
Hamera M. 376 
Hanson S. 290 
Harland Wiesław 573, il. 573
Hasiewicz Christian 163 
Hasse Marcin 120, 121, 133
Heine Michael 25, 30
Helms Alison J. 163 
Hersch W. R. 162 
Hidas Fryges 47 
Hilger-Ellis Julia 164 
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Hirsch Jorge E. 28, 30, 231, 236
Howorka Bolesław 4, 5, 9, 64, 74, 80, 

81, 88, 91, 695, 701, 735, 758, 780, 
il. 735, 758, portr. 695

Hullet Heather 37, 41
Hunskar Irene 3, 8, 31, 777, 779, 

portr. 31
Hunt D. 368 
Hyla Marek 207 
Hyttinem Veli Pekka 75, 738, il. 738

Ilnicki Stanisław 371 
Inoue Torno 163 

jachimczyk Adam 112, 146
Jachowicz Stanisław 505 
Jackson E. 368 
Jakubowska Maria 3, 4, 8, 46, 53, 59, 

65, 239, 251, 596, 732, 760, 780,
il. 53, 596, 732, 760, portr. 46

Jan Paweł II papież 7 
Janiec Ilona 363 
Jankau Jerzy 513 
Jankowska Maria A. 163 
Janowicz Eugeniusz 461, 701, 702, 

il. 461
Jaroszyński M. 85 
Jasińska Magdalena 124, 132
Jassem Ewa 367 
Jassem Jacek 367 
Jaszczak Stanisław 644 
Jaworska Anna 648 
Jaworska Danuta 630, 701
Jazdon Artur, red. 264, 265
Jesiń Emilia 367 
Jędralska Monika 118, 129, 135
Jędryczkowski Jacek 126, 133
Johnston M. 368 
Jóźwiak Zbigniew 596, 714, il. 596, 714
Jurowski Marcin 511, 515 

Juskowiak G. 290 

Kaczmarek Elżbieta 573, 574, il. 573,
574

Kaczmarek Emilia 516 
Kaczmarek Krzysztof 573, il. 573
Kaczmarek Piotr 120, 133
Kaczorowski W. 538 
Kamińska Joanna 516 
Kaniak Barbara 535 
Kapuścik Janusz 641, 644, 648, 652,

portr. 652
Karasek Michał 564, 591-593, 711, 712, 
il. 593, 711, portr. 593, 711
Karasiewicz Karol 507, 516, 518
Karbownik-Lewińska Małgorzata 593,

712, il. 593, 712
Karczewska K., red. 538 
Karwasiński Piotr 516 
Kasparek F. 82 
Kasperska-Grams Beata 595, 596,

il. 596, portr. 595
Kawalec Grażyna 574, 575, il. 574, 575
Kayzer Wojciech 596, il. 596
K a ź m i e r c z a k  M a g d a l e n a  z o b . 

Najder Magdalena 
Kaźmierski Maciej 369 
Keltai M. 368 
Kirkpatrick Donald L. 200, 207, 209
Klarreich Samuel 640, 641, 648, 651,

portr. 651
Kleef Erik Jan van 4, 9, 66, 74, 393, 

744, 750, 780, il. 744, 750
Kocójowa Maria 132, red. 106, 132
Kokot Franciszek 538 
Kolberg Oskar 359, 360, 362, 378
Kołodziejski Piotr 2, 10, 781, portr. 781
Komasara Irena 641, 643, 644, 653,

portr. 653
Konopka Elżbieta 596, il. 596
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Konopka Stanisław 675, 676, 680, 
681, 780

Koonce Taneya 163 
Kordek Radzisław 4, 51-55, 57, 58, 

64, 73, 78, 367, 590-592, 710, 718,
il. 52, 53, 57, 718, portr. 592, 710

Kornaszewska Jadwiga 573, il. 573
Korniłowicz Edward 371 
Kossowska Małgorzata 23 
Kostak Wojciech 367 
Kowalczyk Piotr 75, 772, 773, il. 772,

773
Kowalik Marian 568, 574, 575, il. 574,

575, portr. 568
Kozak Agnieszka 15, 23 
Kozakiewicz Witold 3, 8, 35, 593-596, 

709, 712, 776, 777, 779, il. 593-596,
712, 776, portr. 35, 594, 709

Kozielska Maria 102, 132, red. 102, 
103, 122, 132-134

Krajka Andrzej 250, 277
Krajnik Małgorzata 59 
Krakowiak Piotr, ks. 58 
Kraszewska Elżbieta 4, 64-66, 119, 135,

169, 198, 504, 516, 729, il. 729
Krecicki T. 376 
Krogulska Maria 630 
Król Marek 369 
Krukowska-Jastrzębska Iwona 363 
Krupińska-Stachera Barbara 596, il. 596
Krymarys Barbara 573 -575, il. 573-575
Krzewińska Lucja 574, 575, 596, 

il. 574, 575, 596
Krzyżaniak Piotr 13, 15, 23, 198, 250,

277
Krzyżanowski Julian 378 
Kubala Krystyna 458, portr. 458
Kubicka Anna 596, il. 596 
Kubizon Waldemar 573, 574, il. 573,

574 

Kucia Magda 369 
Kuczyńska Dorota 648 
Kudrycka Barbara 100 
Kuklińska A. 368 
Kulakowski P. 368 
Kulczycka Dominika 367 
Kulikowski Juliusz L. 163 
Kupis Agnieszka 596, il. 596 
Kupnicka Dorota 367 
Kurkowska Ewa J. 104, 112, 116, 135
Kwiatkowska Genowefa 596, il. 596 
Kwiatkowska Maria 107 
Kwiatkowska Wanda 106 
Kwiatkowska Wioletta 132 
Kwiatkowska-Boryś Agnieszka 535 
Kwiatkowski Łukasz 75, 772, il. 772

Labuda Gerard 378 
Latawiec Piotr 750, il. 750
Leczycki Stanisław 667 
Lengiewicz Ilona Wiktoria 454 
Lengiewicz Jerzy 450, 451
Lepkowska Emilia 89 
Lessen Monika 595, 596, 598, il. 595,

596, 598
Leszczyńska Renata 596, 597, il. 596,

597
Lévinas Emmanuel 247, 272
Lewiński Andrzej 591, 592, portr. 592
Lewowicki Tadeusz red. 103, 106, 125, 

126, 132-134
Liberski Paweł Piotr 367, 590-592, 

portr. 592
Lichocka Halina 248, 273
Liniecki Julian 590, portr. 590
Lipko Brunon 567 
Lison Barbara 505 - 507, 516
Lopez de Sa E. 368 
Lopez-Alonzo V. 163 
Lopez-Campos G. 163 
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Lopez-Sedon J. 368 
Lorinser Karol Ignacy 538 
Lubina Ewa 102, 120, 123-126, 128,

131, 133, 
Lyon Jackie 163 

Łaszek Marta 75, 772, 773, il. 772, 773
Łuczak Jacek 59 
Łuczyński Henryk 573-575, il. 573-575
Łukasiewicz Grażyna 591, 594-596, 

761 ,  i l .  591 ,  595 ,  596 ,  761 , 
portr. 594

Machaliński Bogusław 369 
Maciejewski P. 368 
Mackiewicz Zygmunt 475 
Macmullen John W. 164 
Maj Jerzy 264 
Majchrzak Maciej 122, 133 
Majewska-Piątkowska Anna 163 
Makarewicz Wiesław 477 
Malajka Maria 537 
Malietzis George 26, 30
Malinowska Alicja 2, 596, 597, il. 596,

597
Marchowski Grzegorz 513 
Marcin Dąbrowski 102 
Marcinkowski Karol 780 
Marszakowa-Szajkiewicz Irena 25, 30
Marszałek Adam 107, 132-134
Marszałek Beata 101, 131
Martin-Blas Teresa 37, 41
Martin-Sanchez F. 163 
Matusiak Marek 572, portr. 572
Matusiak Ryszard 574, 575, il. 574, 575
Matuszewski Bolesław 391 
Matyjaszczyk Michał 593, 712, il. 593,

712
McGowan Julie J. 551 
Memling Hans 513 

Metha S. 368 
Michajłowski Igor 367 
Mickiewicz Adam 353 
Midro Alina 454 
Mikulska Barbara 2, 10, 783, portr. 783
Miłkowska Narcyza 596 il. 596
Miozga J., red. 538 
Mischke Jerzy 102, 108, 112, 122, 131,

133, red. 103, 106, 120, 133, 134
Misiewicz Maria 110, 135
Mitra S. 290 
Moczadło Rafał 117, 135
Modrzejewska Lucyna 461, portr. 461
Moore Margaret E. 164 
Mor Dorota 4, 9, 65, 75, 298, 747, 780, 

il. 747
Morańska Danuta 122, 133
Morawska Iwona 111, 133
Morsch David 726, il. 726
Müldner-Kurpeta Mirosława 646, 656, 

portr. 656
Müldner-Nieckowski Piotr 645 
Mura A. 538 
Murawski Krzysztof 4, 9, 65, 74, 288, 

749, 780, il. 749
Murphy Jeanette 164 
Musial W. 368 

Nahotko Marek 264 
Najder Magdalena 595, 713, 714, 

il. 713, 714, portr. 595
Niedbała Paulina 595, portr. 595
Niedźwiedzka Barbara 2, 3, 8, 31, 207,

777, 779, portr. 31
Niemiec Jerzy 567, 568, portr. 568
Niemierko Bolesław 128, 132
Nierzwicki Krzysztof 2, 462, il. 462, 

red. 474, red. nacz. 474
Nieznanowska Weronika 630 
Noga Krzysztof 2, 4, 9, 64, 163, 535, 
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730, 776, 780, il. 730, 776
Norman Francesca 164 
Nosek Anna 516 
Nowaczyk-Potaż Ewa 164 
Nowak Marek 23 
Nowakowska Izabela 593-596, 712, 

il. 593-596, 712
Nowakowska Janina 563 
Nowakowski Brunon 534 
Nowicki Krzysztof 120, 121, 133, 158
Nowicki Roman J. 367 
Nyka Walenty Michał 367 

Ochała Andrzej 369 
Ochendowski Eugeniusz 81-84, 92, 93
Oderfeld-Nowak Barbara 363 
Olbromski Jan 458, portr. 458
Omilian-Mucharska Małgorzata 4, 64,

169
Opioła Monika 2, 10, 595, 596, 713, 

714, il. 596, 713, 714, portr. 595
Orlińska Grażyna 513 
Osborne Liz 164 
Osmańska-Furmanek Wielisława 126, 

133
Ossoliński Józef Maksymilian 644 
Ostrowski Tomasz 596, il. 596
Osuch-Wójcikiewicz E. 376 

Paciorkiewicz Maurycy 648 
Paczkowska Edyta 369 
Pająk Wawrzyniec 567 
Pappas Georgios 26, 30
Paprzycka Katarzyna 125, 128, 133
Pastwa Elżbieta 594, 712, il. 594, 712
Pawełczak Adam 121, 134
Pawlak Zofia 50, 54, il. 50
Pawłowska E., red. 538 
Pazia-Redłowska Elżbieta 574, il. 574
Penkowska Grażyna 103, 107, 134

Petrinic T. 164 
Pędziwiatr Maria 596, il. 596
Pękalski Ireneusz, bp 3, 7,9, 47, 779, 

il. 47, portr. 7
Phil D. 368 
Philbrick Jodi L. 551 
Phillips Ray 164 
Piasecki Krzysztof 379, red. 379
Piaskowski Sylwester 367 
Piątkowska Danuta 51, 52, 58, il. 52, 58
Piechota Jolanta 596, il. 596
Pierzchała W., red. 534, 538
Pietruszewski Grzegorz ski Grzegorz 4,

9, 65, 74, 352, 362, 780
Pietrzak Anna 103, 134
Pigla Marlena, red. 516 
Pilc Halina 573, il. 573
Pioterek Paweł 12, 16, 23
Piotrowicz Aniela 2, 4, 5, 9, 15, 23, 

65-67, 74, 194, 198, 250, 277, 
614, 701, 702, 736, 758, 776, 780, 
il. 736, 758, 776

Piotrowska Jadwiga 5, 9, 66, 73, 74,
560, 563, 590, 727, 733, 780, 
il. 590, 727, 733

Piotrowski Andrzej 507, 516, 518
Pitsouni Eleni 26, 30
Plewińska Krystyna 630 
Płonka-Syroka B., red. 122, 133
Podgórska Małgorzata 515 
Podoba P. 368 
Podpora Ryszard 127, 134
Pogorzelska E. 368 
Polis Lech 593, 712, il. 593, 712
Potempa Arkadiusz 115, 117, 125, 129,

134, 136
Pritchard Alan 24, 30
Prokopowicz Danuta 455 
Próchnicka Maria 111, 116, 136
Przewieś Urszula 596, il. 596
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Przyłuska Jadwiga 733, il. 733
Przyłuska Jolanta 2 -5, 8, 9, 24, 42, 65, 

67, 122, 123, 134, 151, 224, 674, 
678, 777, 779, 780, portr. 24, 42

Ptaszek Grzegorz, red. 111, 133
Pupek-Musialik Danuta 267 
Pura Lidia zob. Solecka Lidia 
Puscheld Oswald 659 
Puzio Alfred 535, red. 535, 538, 539

Quandt Richard E. 590, 591, il. 591
Quirini Maria 630 
Qureshi Azra 159, 164

Raczak G. 368 
Radomska Anna 3, 5, 8, 9, 42, 674, 678,

780, portr. 42
Radziecka Joanna 164 
Ratajczak Janina 369 
Ratajczak Mariusz Z. 369 
Ratajewski J., red. 537 
Rezler J. 368 
Rieske Piotr 367 
Robak  Tadeusz  590 ,  591 ,  592 , 

portr. 592
Roberts Sue 551 
Robinson Lyn 164 
Robowski Józef 591, il. 591
Rogowska Anna 516 
Rosiak Janina 574, 575, il. 574, 575
Roszkiewicz Jadwiga 367 
Rowlands Jane 164 
Rowley Jennifer 551 
Rożek Dorota 758, il. 758
Rutkowski Bolesław 367 
Rutkowski Ireneusz 515 
Rybi Stefan 453 
Rydel Iwona 57, il. 57
Ryl-Zaleska Marlena 199, 207, 209, 
Rynkiewicz Andrzej 367 

Sabat D., red. 538 
Sackers Nicole 37, 41
Sadiq I. 368 
Safian Agata 114, 136
Sarosiek Jolanta 459, portr. 459
Sarosiek Krystyna 701 
Saryusz-Wolski Tomasz 108, 109, 131, 

136
Schwartz Diane G. 163 
Secomb Bess 37, 41 
Seiffert Justyna 3, 8, 33, 119, 132, 777,

779, portr. 33 
Serrano-Fernandez Ana 37, 41 
Seweryniak Renata 2 
Siemieniecki Bronisław red. 103, 106, 

125, 126, 132-134 
Sienicki M. 368 
Sitarska Iwona 49, 51, 52, 55, il. 49, 

52, 55
Skalska Barbara 6, 10, 596, 779, il. 596,

portr. 779 
Składziński Jan 648 
Skonieczko Romana 574, il. 574 
Slesar Małgorzata 4, 66, 460, 728, 

il. 728 
Sławińska Renata 2, 4, 5, 9, 65, 67, 

199, 207, 208, 659, 666, 667, 738, 
776, 780, il. 738, 776 

Smith Janet M. 164 
Sobianek Michał 367 
Soból Piotr o., CP 51, 52, il. 51, 52 
Sokołowska-Wojdyło Małgorzata 367 
Solecka Lidia 596, 714, il. 596, 714
Sołtysińska Iwona 23 
Stachowska-Musiał Ewa, red. 265 
Stanisławska-Mischke Anna K. 106, 

122, 127, 133, 136
Starosta Katarzyna 772, il. 772
Stasiak Jolanta 595, 596, il. 595, 596
Stasiewicz Maria 436, 458, portr. 436,
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458
Staszczak M., red. 122, 133
Stawski Robert 367 
Stąporek Marta 164 
Stec S. 368 
Steg P.H.G. 368 
Stegmann Johannes 25, 30
Stempel Andrzej 568, 573, 574, il. 573, 

574, portr. 568
Stępień Marian 648 
Stokłosa Jolanta 48, il. 48
Stopczyk Kazimierz 574, 575, il. 574, 

575
Strahl Danuta 110, 136
Strożecka-Tichy Zofia 667 
Strumiłło Anna 2, 58, 593-596, 709, 

712, 727, 776, il. 58, 593-596, 712, 
727, 776, portr. 594, 709

Strzelczyk Małgorzata 596, 597, il. 596,
597

Strzoda Marek 12, 15, 23
Sullivan C. 368 
Supady Jerzy 563 
Szaflarska Ewa 163 
Szaykowska Berta 458, portr. 458
Szczędzina Ewa 537 
Szefer Piotr 367 
Szefliński Piotr 760, il. 760
Szeszenia-Dąbrowska Neonila 228 
Szkutnik Zdzisław Piotr 4, 9, 64, 73, 74, 

101, 137, 736, 780, il. 736
Szmurło Jan 561, 563 
Szybka Małgorzata 367 
Szymańska Halina 574, 575, il. 574,
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