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Prof. dr hab. Jacek Nikliński
Białystok – UM

przedmowa rektora
uniwersytetu medycznego w białymstoku
Szanowni Państwo,
To wielki zaszczyt móc Państwa gościć w murach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, najstarszej uczelni wyższej na Podlasiu. Uczelni, która niezwykłą wagę przywiązuje do jakości kształcenia swoich studentów, nowoczesnych badań realizowanych
przez naukowców, a co za tym idzie do otwartego dostępu do innowacyjnej wiedzy.
Dlatego myślę, że UMB będzie świetnym miejscem na 34. Konferencję Problemową
Bibliotek Medycznych „Biblioteka przyszłości”.
Biblioteki medyczne to szczególne miejsca: przechowują i udostępniają dorobek
naukowy z przeszłości, by współtworzyć przyszłość. Wszak dostęp do informacji
w obecnym świecie to kluczowy czynnik rozwoju nie tylko samej nauki, ale też gospodarki, czy kultury. To posiadanie wiedzy decyduje o naszym postępie, o rozkwicie
uczelni wyższych, szkół, urzędów, czy przedsiębiorstw. W społeczeństwie informacyjnym wiedza staje się cennym produktem. I to od Państwa, jako bibliotekarzy i osób
decydujących o kształcie bibliotek, będzie zależało czy dostęp do informacji będzie
zagwarantowany dla jak największej rzeszy odbiorców.
Współczesny świat wymusza na nas, byśmy nadążali za tymi wszystkimi zmianami
technologicznymi. To co raz częściej od tego jakie systemy informatyczne ma biblioteka, do jakich baz publikacji, czasopism i danych ma dostęp, a także jak szybkie ma
łącza internetowe, zależy to, jak jest oceniana przez swoich czytelników. Dziś biblioteka jako miejsce tylko gromadzenia i udostępniania książek oraz czasopism, wydaje się
nie mieć racji bytu. Z drugiej strony, czy „biblioteka bez książek” – jak głoszą ostatnio media - działająca tylko w oparciu o nowoczesne technologie, będzie faktycznie
miejscem z którego nowoczesny użytkownik będzie chciał korzystać? Czy faktycznie
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kluczowy staje się możliwy do osiągnięcia maksymalny zasięg dostarczanych przez
bibliotekę informacji?
Współczesny czytelnik wymaga więcej od biblioteki. To dlatego przed Państwem
ciągle stoi szereg nowych wyzwań. Jednak tym w całym technologicznych zalewie nowości, nie można zapomnieć o najważniejszych funkcjach jakie ma spełniać biblioteka: to dostęp do informacji. To zapewnienie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej,
to także pomoc w kształceniu studentów oraz kadry naukowej.
Funkcję pomocniczą w tym zakresie pełni również wydawany przez medyczne biblioteki uczelniane półrocznik Forum Bibliotek Medycznych.
Szanowni Państwo, życzę Wam owocnych obrad, merytorycznych dyskusji, stawiania odważnych tez i celnych wniosków.
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM

dziewiąty rocznik forum bibliotek medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest wydawcą od 2008 roku czasopisma pt. Forum
Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum (ISSN 1899-5829, e-ISSN 2450-0437).
Półrocznik ma profil naukowy, zasięg ogólnopolski i międzynarodową Radę Programową. Periodyk jest recenzowany przez profesorów z różnych uczelni i punktowany
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukazuje się zarówno w wersji drukowanej w nakładzie 300 egzemplarzy (niezbędnych m. in. na wymianę wydawnictw
i tzw. egzemplarz obowiązkowy), jak również elektronicznej, na platformie Łódzkiej
Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl/dlibra) oraz na stronie
internetowej Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (http://forum.bg.umed.lodz.pl/).
W pierwszym (17) numerze, 9 rocznika za 2016 rok prezentujemy Czytelnikom
– użytkownikom informacji naukowej: artykuły, sprawozdania i inne materiały oraz
serwis fotograficzny z XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, która
odbyła się w 2016 roku w Białymstoku.
Autorami byli bibliotekoznawcy, historycy, informatycy, lekarze i farmaceuci. Należeli do nich nauczyciele akademiccy (profesorowie, adiunkci, starsi kustosze dyplomowani, asystenci oraz inni pracownicy z wielu uczelni, instytutu naukowo-badawczego oraz bibliotek naukowych, z następujących miejscowości: B i a ł y s t o k
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, mgr
inż. Monika Fiedorowicz, mgr Agnieszka Janucik, prof. dr hab. Jacek Nikliński, inż.
Wojciech Więcko); – Uniwersytet w Białymstoku (mgr Łukasz Wołyniec, dr Katarzyna Zimnoch); G d a ń s k – Gdański Uniwersytet Medyczny (mgr Paulina Biczkowska,
mgr Elżbieta Tymińska, lek. Przemysław Waszak); K a t o w i c e – Uniwersytet Śląski w Katowicach (mgr inż. Aleksandra E. Adamczyk, mgr inż. Andrzej Koziara, mgr
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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Michał Tomaszek); K i e l c e – Oddział GBL (mgr Ewelina Mszal, mgr Anna Paszkowska); – Uniwersytet Jana Kochanowskiego (mgr Joanna Nowak); L u b l i n – Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dr Anastazja Śniechowska-Karpińska); Ł ó d ź – Instytut
Medycyny Pracy w Łodzi (dr Jolanta Przyłuska, mgr Anna Radomska); – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (mgr Mateusz Gholamy, prof. dr hab. Czesław Jeśman, dr
Krzysztof Kopociński, dr Zbigniew Kopociński, mgr inż. Witold Kozakiewicz, mgr
Anna Wiśniewska, dr Ryszard Żmuda; – Uniwersytet Łódzki (prof. dr hab. Stanisława
Kurek-Kokocińska, dr Tomasz Stolarczyk); O l s z t y n – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dr inż. Scholastyka Baran, mgr Katarzyna Bikowska); P o z n a ń
– Politechnika Poznańska (dr inż. Jacek Willecki); S z c z e c i n – Pomorski Uniwersytet Medyczny (mgr Dagmara Budek, mgr Anna Cymbor, mgr inż. Edyta Rogowska);
T o r u ń – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (mgr Agnieszka Dwornik, mgr
Grzegorz Szturo); W a r s z a w a – Główna Biblioteka Lekarska (dr Wojciech Giermaziak); – Politechnika Warszawska (mgr Weronika Kubrak, mgr Dorota Szczęsna); –
Uczelnia Łazarskiego (dr Henryk Hollender); – Uniwersytet Warszawski (prof. dr hab.
Jadwiga Woźniak-Kasperek); – Warszawski Uniwersytet Medyczny (mgr Agnieszka
Czarnecka, mgr Irmina Utrata); W r o c ł a w – Politechnika Wrocławska (mgr Karolina Borzyńska, mgr Marek Dubiński, mgr Katarzyna Jamrozik, mgr Urszula Anna Wojtasik, mgr Jolanta Wróbel); – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (mgr Emilia
Czerniejewska); Z i e l o n a G ó r a – Oddział GBL (mgr Izabella Przyłuska).
Tematyka artykułów była poświęcona: bibliologii, informacji naukowej, bibliotekarstwu, czasopiśmiennictwu, naukom medycznym i pokrewnym, biografistyce oraz
konferencjom naukowym.
Jestem bardzo wdzięczny prof. dr hab. Jackowi N i k l i ń s k i e m u , Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za skierowane słowa do
pracowników bibliotek medycznych.
Uprzejmie dziękuję prof. dr hab. Jadwidze W o ź n i a k - K a s p e r e k , Kierownikowi Katedry Bibliografii i Dokumentacji Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, za zrecenzowanie kolejnego numeru półrocznika.
Zainteresowanych Autorów serdecznie zapraszam na łamy naszego czasopisma,
które do 2017 roku będzie radagowane i wydawane w Łodzi, a od 2018 roku w Warszawie – WUM. Istnieje również możliwość otrzymania niektórych numerów Forum
Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum z lat 2008-2016. Proponuję zobaczyć
stronę internetową półrocznika (http://forum.bg.umed.lodz.pl/).
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BIBLIOLOGIA

Prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska
Łódź – UŁ

Kariery kobiet w nauce o książce, bibliotece
i informacji w świetle ksiąg jubileuszowych,
publikacji dedykowanych i autobiografii

Abstract
The article discusses academic careers of women who assumed their position in the Polish scientific world after the Second World War. The discipline currently referred to as bibliology and information science, which gained ground in post-1945 universities and was since known under many names,
is the area of exemplification. Source database consists of published autobiographical materials and
jubilee books, memorial books, studies devoted to commemorate a person and collections of works
dedicated to scientists.The content of the article relates to eleven women whose professional and academic activity encompasses several decades of the 20th and 21st century. It considers aspects such as
social advancements in terms of gender, ways to enter the road of scientific achievements for women,
course of academic career confirmed by gained titles, career path depicting full-time employment in
research facilities, situations and facts regarding personal and professional life mentioned in the publications, which shed light on the circumstances of executing ambitious undertakings and preserving
the privacy of a female scientist.
Streszczenie
Tematem artykułu są dokonania kobiet w nauce polskiej po II wojnie światowej w dyscyplinie, która
zdobyła miejsce na wyższej uczelni po 1945 r., przechodziła różne nazwy, a obecnie jej oficjalną nazwą
jest bibliologia i informatologia. Bazą źródłową uczyniono opublikowane materiały autobiograficzne oraz
księgi jubileuszowe, księgi pamiątkowe, studia poświęcone upamiętnieniu postaci i zbiory prac dedykowane uczonym.
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Treść artykułu dotyczy kobiet, których praca zawodowa i naukowa rozciąga się w okresie kilku dekad
XX i XXI wieku. Uwzględniono aspekty, jak awans społeczny w kategorii płci, sposoby wejścia kobiet na
drogę wiodącą do osiągnięcia sukcesów naukowych, przebieg drogi naukowej (potwierdzony uzyskaniem
stopni naukowych), drogi zawodowej (zatrudnienie etatowe w placówkach naukowych) oraz momenty
z życia osobistego i zawodowego, o których wzmiankowano w publikacjach, a które rzucają światło na
uwarunkowania w drodze do realizacji ambitnych zamiarów oraz prywatność kobiety naukowca.

Wprowadzenie
Temat kobiet był dyskutowany m.in. w związku ze światowymi konferencjami, które poświęcono kobietom1 oraz decyzjami, tzw. równościowymi, Unii Europejskiej2.
Był również przedmiotem debat, np. w Polsce podczas pierwszego Kongresu Kobiet
w 2009 r. i w czasie kolejnych spotkań organizowanych corocznie3. Wzbudził zainteresowanie i spowodował inicjatywy podejmowane m.in. w środowisku Polskiego Stowarzyszenia Kobiet i innych organizacji4.
W literaturze naukowej problematyka kobiet wystąpiła wcześniej. Istnieje Bibliografia polskiej literatury dotyczącej dziejów kobiet w Polsce międzywojennej5, która
ułatwia rozeznanie w obszarze zainteresowań badaczy. Jak można się zorientować, jednym z wątków w ramach wieloaspektowej tematyki dotyczącej kobiet, jest ich uczestnictwo w nauce. Udział kobiet w nauce w kolejnych okresach historii współczesnej
również był przedmiotem badań, co potwierdziła przeprowadzona kwerenda6. Tą kwestią zajmowała się m.in. Renata Siemieńska. W artykule pt. Kariery akademickie i ich
Pierwsza Światowa Konferencja w Sprawie Kobiet odbyła się w Meksyku w 1975 r. Spotkanie to
zainicjowało działania międzynarodowe na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn. Kolejne konferencje w sprawie kobiet, podczas których dyskutowano problemy o kluczowym znaczeniu dla podniesienia ich statusu, odbywały się w odstępach kilkuletnich w różnych miastach świata: w Kopenhadze
w 1980 r., Nairobi w 1985 r., w Pekinie w 1995 r., w Nowym Jorku (2000 r.), w Pekinie w 2005 r. Zob.
Konferencje w sprawach kobiet [online] http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/konf_123.php [odczyt 29.04.2017]
2
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn została włączona w prawo wspólnotowe wraz z Traktatem Amsterdamskim (1997 r.). Na ten temat oraz na temat kolejnych dokumentów równościowych
Wspólnoty Europejskiej oraz innych instytucji zob. Anna K oz łow s ka : Kwestia kobieca w kontekście
idei zrównoważonego rozwoju W: Kobiety i ich identyfikacje: między sferą publiczną i prywatną. Red.
Jolanta Gładys-Jakóbik, Anna Kozłowska. Warszawa 2013 s. 21-36
3
VIII Kongres Kobiet odbył się w 2016 r. Na ten temat i innych działań Polskiego Stowarzyszenia Kobiet zob. Kongres kobiet https://www.kongreskobiet.pl [odczyt 18 stycznia 2017]
4
Należy do nich m.in. Obserwatorium Równości Płci, zob. Równość płci [online] http://rownoscplci.
pl/o-projekcie,2.html [odczyt 18 stycznia 2017]
5
Dorota Z a m o j sk a , Bibliografia polskiej literatury dotyczącej dziejów kobiet w Polsce międzywojennej (wybór).W: Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc. Warszawa 2000 s. 301-318
6
Np. E. C h o d k o wsk a: Problemy realizacji karier zawodowych kobiet zatrudnionych w uniwersytecie.
W: Kobieta w kulturze i społeczeństwie. Red. Barbara Jedynak. Lublin 1990; Marzena Sulik: Kobiety
w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania. Katowice 2010
1

12

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

kontekst7 podała dane liczbowe, które pokazały, jak kształtował się udział kobiet wśród
kadry naukowców na różnych stanowiskach. Wynika z nich, że w okresie od 1970 do
2000 r. udział ten mieścił się w granicach od ok. 30 do 38% (kobiet profesorów: od
8,6 – 18,4%; kobiet docentów: 13,2 – 20,1%).
Inne spojrzenie na zagadnienie karier akademickich kobiet wniosła perspektywa
wybranej dyscypliny naukowej. Omawiano np. udział kobiet w naukach filozoficznych8, historycznych9, społeczno-politycznych10, przyrodniczych11.
Prezentowany artykuł podejmuje temat kariery kobiet w świecie nauki zakresowo
obejmującej problematykę książki, informacji i bibliotek. Ten obszar badań ma związek z dyscypliną, która zdobyła miejsce na wyższej uczelni po 1945 r., przechodziła
różne nazwy, a obecnie jej oficjalna nazwa brzmi bibliologia i informatologia.
Metoda, źródła
Próba charakterystyki karier kobiet naukowców wymaga wyjaśnienia użytej terminologii. „Kariera naukowa jest ściśle związana ze zdobywaniem stopni i tytułów
naukowych, dając podstawy do zajmowania coraz wyższej pozycji w świecie nauki
oraz związanych z tym uprawnień (np. do samodzielnego wychowywania młodych
naukowców), ale też pewnych obowiązków”12.
W literaturze rozróżnia się dwa rodzaje kariery: pionowa i pozioma. Model awansu
nazwany poziomym „wiąże się z rozwojem naukowym i w konsekwencji zdobywaniem stopni oraz tytułów naukowych”. Drugi model, nazwany karierą akademicką,
„należy postrzegać jako rodzaj kariery zawodowej pionowej, polegającej na zdobywaniu i zajmowaniu coraz wyższych stanowisk w społeczności akademickiej”13.
W części wstępnej mojej wypowiedzi warto przytoczyć opinię, w myśl której: „Dla
nauki, w przeciwieństwie do obowiązujących wzorców kultury, nigdy nie była istotna

Renata Si e m i e ń sk a : Kariery akademickie i ich kontekst – porównania międzygeneracyjne. Nauka
i Szkol. Wyż. 2001 nr 1 s. 42-61
8
Zob. Ewa Pa k sz y s : Kobiety w polskiej filozofii analitycznej. W stulecie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (1895-1995). W: Kobieta i kultura. Red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc. Warszawa 1996 s. 8998
9
Zob. np. Maria Wi e rzb ick a, Barbara J a k u b o w s k a : Autorki i ich dzieła – kobiety w polskiej nauce
historycznej w dwudziestoleciu międzywojennym.W: Kobieta i kultura…, s. 75-88
10
Zob. np. Mikołaj Ś liw a : Kobiety wśród twórców myśli społeczno-politycznej w Polsce pierwszej
połowy XX w. W: Kobieta i kultura…, s. 225-240
11
Zob. np. Pod patronatem Hygei, udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych. Red. Iwona Arabas.
Warszawa 2000
12
Andrzej Ki e b a ł a : Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych. W: Kariera naukowa
w Polsce. Warunki społeczne i ekonomiczne. Red. Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus. Warszawa 2012 s. 107
13
Katarzyna Ku r z ę p a-D ed o : Kariera akademicka w świetle przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. W: Kariera naukowa w Polsce…, s. 138
7
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płeć badaczy”14. Podzielam takie stanowisko – nie mniej, przystępując do dyskusji poświęconej kobietom i ich karierom15, powinno się zaakcentować obecność Uczonych –
badaczek książki, informacji i bibliotek – na szycie piramidy świata nauki. Uzupełnię,
że zawód profesora uniwersytetu, w świetle badań socjologicznych zrealizowanych
w Polsce w latach 1958-2008, lokował się na najwyższej pozycji w hierarchii prestiżu
zawodów16.
W okresie ponad siedemdziesięciu lat w nauce akademickiej, stanowiącej punkt odniesienia w tym artykule, swój udział zaznaczyło wiele kobiet, autorek różnego rodzaju
prac naukowych. Istnieje też piśmiennictwo, które – będąc świadectwem ciągłości
w nauce, zawiera wyrazy uznania dla uczonych kobiet. Przybrało ono niejednokrotnie
formę artykułów, np. czasopiśmienniczych, w których przedmiotem czyniono dokonania autorek: badawcze, akademickie, redaktorskie17. Inny typ publikacji stanowią
obszerne teksty-rozmowy z zasłużonymi osobami, zwykle zamieszczane na łamach periodyków naukowych18. Prócz tego jeszcze biogramy obecne w słownikach, leksykonach i w innych wydawnictwach, teksty okazjonalne, okolicznościowe, pożegnalne.
Charakterystyczną formę uszanowania przez środowisko naukowo-dydaktyczne
swoich przedstawicielek stanowią publikacje samoistne wydawniczo, znane w tradycji
akademickiej oraz kultywowane w innych środowiskach związanych z nauką. Zaliczają się tu księgi jubileuszowe, księgi pamiątkowe, studia (księgi) poświęcone upamiętnieniu postaci i zbiory prac dedykowanych. W prezentowanym artykule oparciem
stały się dostępne publikacje wydane w latach 1968-2015 (dedykowane książki oraz
roczniki lub zeszyty naukowych periodyków).
Pod patronatem Hygei… s. 8
Np. we wrześniu 2016 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zat. Women in Science –
the Tradition of Maria Skłodowska-Curie. Programme of the conference [online] http://www.mitr.p.lodz.
pl/raman/brozek/pliki/index.html [odczyt 25.01.2017]
16
Henryk Do m a ń sk i, Zbigniew S o w iń s k i, Kazimierz Słomc z yńs ki: Prestiż zawodów w obliczu
zmian społecznych 1958-2008. Stud. Socjol. 2010 nr 4 s. 79-117. Autorzy w tabelach i komentarzu posługują się określeniem profesor, profesor uniwersytetu
17
Zob. np. Alodia K a w ec k a-G ry c z o w a (1903-1990): próba charakterystyki sylwetki uczonej i jej
historyczno-księgoznawczego dorobku (Jan Pirożyński, Biul. Bibl. Jagiell. 1992, R. 42 nr 1/2 s. 7-12; Badania profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej nad dawna książką (Paulina Buchwald-Pelcowa, Rocz. Bibl.
Nar. 1994/1995 s. 61-66. Zob. też Profesor Kazimiery Maleczyńskiej badania dziejów książki (Barbara
Bienkowska, Rocz. Bibl. 2011 s. 3-13; Znaczenie badań Profesor Kazimiery Maleczyńskiejdla Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju (Maciej Szymczyk, tamże, s. 15-21); Kazimiera Maleczyńska jako
redaktor Roczników Bibliotecznych (Anna Żbikowska-Migoń, tamże, s. 23-28)
18
Np. wywiady z Heleną Więckowską, Heleną Hleb-Koszańską, Alodią Kawecką-Gryczową, Zofią
Krystyną Remerową i innymi osobami zamieszczone w Przeglądzie Bibliotecznym z okresu 1979 – 1998.
Materiał (teksty rozmów uzupełnione życiorysem/notą biograficzną, wybraną literaturą przedmiotu) opublikowany też w książce pt. Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego, przygot. do druku Barbara Sordylowa. Warszawa 2002. Podobne publikacje zamieszczano w następnych latach, jak np. Z prof. Jadwigą
Kołodziejską rozmawia Katarzyna Wolff. (Prz. Bibl. 2006 z. 1 s. 5-21)
14
15
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Do starszych ksiąg pamiątkowych przygotowanych dla uczczenia znawców problematyki bibliografii i bibliotekarstwa, należą publikacje poświęcone mężczyznom, tj.
Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej: studia poświęcone pamięci Józefa Grycza (1961) 19 oraz Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908): studia
i rozprawy (1964 r.)20. W jednym i drugim opracowaniu ukazały się teksty Marii
Dembowskiej, w których podjęła ona ważne kwestie teoretyczne i terminologiczne
bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej21.
Jej samej poświęcona została, w dowód uznania dla zrealizowanych dokonań, księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej zatytułowana Maria Dembowska, w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej (2007)22.
O specjalnym charakterze kolejnych publikacji23 również informuje tytuł opracowania oraz tekst dedykacji.
Bibliologia dyscypliną integrującą, studia ofiarowane Barbarze Bieńkowskiej
(1993)24;
Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze (2005)25;
Helena Więckowska 1897-1984 (1988)26;
Helena Więckowska, bibliotekarz, historyk, bibliolog (2015)27;
19
Z zagadnień teorii i praktyki… Wrocław 1961; biografia Józefa Grycza (1890-1954) oraz elementy
oceny jego dokonań są podawane w licznych publikacjach, m.in. Elżbieta K urdyba c ha : W centrum
polskiego bibliotekarstwa, czyli Józef Grycz. W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Red.
Bronisław Kocowski. Wrocław 1974 s. 115-131
20
Księga pamiątkowa ku czci… Kraków 1964; Karol Estreicher jest twórcą Bibliografii polskiej,
dzieła dokumentującego druki polskie od ich początków.
21
Bibliotekarstwo i bibliografia a dokumentacja. W: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej…, s.
169-182; Ewolucja pojęcia bibliografii narodowej od Karola Estreichera do naszych czasów. W: Księga
pamiątkowa ku czci…, s. 98-113
22
Maria Dembowska, w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej, księga jubileuszowa
w 70-lecie pracy zawodowej. Red. Jadwiga Sadowska. Warszawa 2007
23
Pozycje zostały wymienione alfabetycznie według tytułów; gdy było kilka tytułów, podano je według
ich chronologii wydawniczej
24
Bibliologia dyscypliną integrującą, studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej. Red. Marianna Mlekicka. Warszawa 1993: „jako wyraz uznania, szacunku i […] sposób wyrażenia Jej najlepszych
życzeń od kolegów, współpracowników i uczniów”.
25
Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze. Red. Dariusz Grygrowski i Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa
2005: dedykowana „Profesor Joannie Papuzińskiej-Beksiak dla uczczenia Jej 65. urodzin”.
26
Helena Więckowska 1897-1984. Red. Jerzy Andrzejewski Łódź 1988: „Teksty referatów i wspomnień pochodzą […] od uczniów lub osób, które z prof. Helena Więckowską współpracowały. Publikując
je mamy pełną świadomość, że składamy hołd wielkiej uczonej, twórcy współczesnego bibliotekarstwa
polskiego” (Wstęp)
27
Helena Więckowska, bibliotekarz, historyk, bibliolog. Red. Jadwiga Konieczna, Magdalena Rzadkowolska. Łódź 2015: książka przygotowana „z okazji 30 rocznicy śmierci Pani Profesor”
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Ludzie i książki, studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne, księga pamiątkowa
dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz (2011)28;
Profesor Hanna Tadeusiewicz (2010)29;
Między przeszłością a przyszłością, książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków (2007)30;
Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI w., księga
pamiątkowa dedykowana prof. Annie Sitarskiej (2007)31;
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej (2004)32;
Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych, prace dedykowane Profesor
Barbarze Stefaniak (2007)33;
Z problemów bibliografii (1970)34;
Helena Hleb-Koszańska - bibliotekarz i bibliograf (2003)35;
Z badań nad dawną książką: studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin (T. 1: 1991, T. 2: 1993, vol. 1-2) 36;
Powyższe zestawienie uzupełni informacja o tomach czasopism naukowych poświęconych i dedykowanych Uczonym, Alodii Kaweckiej-Gryczowej („Rocznik Bibliote28
Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz. Red. Ewa Andrysiak. Łódź 2011: ofiarowana „w 45-lecie pracy naukowej”
29
Wichowa Maria: Profesor Hanna Tadeusiewicz. Łódź 2010: „Niech książka ta będzie podziękowaniem za dotychczasową pracę na rzecz Towarzystwa, a także wkładem Towarzystwa w Jubileusz 45-lecia
pracy naukowej” (E. Krasiński, Przedmowa, ibidem, s. 6)
30
Między przeszłością a przyszłością, książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne
na przestrzeni wieków. Red. Maria Próchnicka, Agnieszka Korycińska-Huras. Kraków 2007: publikacja
dedykowana „Profesor Marii Kocójowej”
31
Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI w., księga pamiątkowa dedykowana prof. Annie Sitarskiej. Red. Jan Leończuk. Białystok 2007: „w pięćdziesięciolecie ukończenia
Liceum Bibliotekarskiego w Łodzi, w czterdziestolecie ukończenia studiów bibliotekarskich”
32
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Red. Maria Kocójowa, 2004: tom zadedykowany
prof. Wandzie Pindlowej
33
Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych, prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Red. Elżbieta Gondek i Daria Pietruch-Reizes. Katowice 2007: jako wyraz „uznania wszystkich,
którzy swoje prace złożyli do wspólnego, dedykowanego Profesor Barbarze Stefaniak tomu”
34
Z problemów bibliografii. [Red. Maria Lenartowicz, Janina Pelcowa].Warszawa 1970: tom, który
„powstał wyłącznie z inicjatywy pracowników Instytutu Bibliograficznego z okazji 40lecia działalności
naukowej dyrektor Heleny Hleb-Koszańskiej” (o czym napisała Danuta Bilikiewicz-Blanc: Bibliografia i
zawód bibliografa w ujęciu Heleny Hleb-Koszańskiej.W: Helena Hleb-Koszańska, bibliotekarz i bibliograf. Warszawa 2000 s. 28
35
Helena Hleb-Koszańska - bibliotekarz i bibliograf. Materiały z Sesji Jubileuszowej w 100. rocznicę
urodzin. Warszawa, 10 czerwca 2003. Red. A. Konopka. Warszawa 2003
36
Z badań nad dawną książką: studia ofiarowane Profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie
urodzin. [Kom. Red. Paulina Buchwald-Pelcowa i in.]. Warszawa 1991 (t. 1), 1993 (t. 2, vol. 1-2): „Zamysł […] dzieła dla uczczenia Profesor dr Alodii Kaweckiej-Gryczowej powstał […] przed laty, wszelako
ostateczny kształt osiągnął dopiero na 85-lecie Dostojnej Jubilatki”
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ki Narodowej”, 1968)37 i „Roczniki Biblioteczne”, 1985)38, Helenie Hleb-Koszańskiej
(„Rocznik Biblioteki Narodowej”, 1984)39, Kazimierze Maleczyńskiej („Roczniki Biblioteczne”, 2005)40, Paulinie Buchwald-Pelcowej („Rocznik Biblioteki Narodowej”, 2006)41
Księgi pamiątkowe i dedykowane tomy wydawnictw periodycznych cechuje specyficzna kompozycja. Elementem składowym, oprócz dedykacji, jest zwykle szkic prezentujący sylwetkę osoby, w tym pełnione przez nią funkcje i zajmowane stanowiska,
oraz bibliografia dorobku (podmiotowa), która unaocznia pola działalności naukowej.
Nierzadko redaktorzy publikacji włączyli do zawartości również bibliografię przedmiotową honorowanej osoby oraz wypowiedzi i wspomnienia jej dotyczące.
Należy jeszcze powiedzieć o publikacjach autobiograficznych. Wyrazem prywatnego „bilansu” przeszłości jest książka Barbary Sordylowej pt. Wybrane zagadnienia
informacji i komunikacji naukowej oraz bibliotek. Szkic wspomnieniowy (2015)42 oraz
zbliżony w swojej treści artykuł zat. Moje związki z informacja naukową (2015)43
Przywołane pozycje łącznie składają się na obraz kariery kobiet, których aktywność
zawodowa i naukowa rozciągnęła się na okres kilku dekad XX i XXI wieku. Na podstawie indywidualnych karier można spróbować: 1) zaakcentować awans społeczny
w kategorii płci obserwowany przez pryzmat zatrudnień, 2) prześledzić drogi przebiegu kariery naukowej, 3) uwydatnić specyfikę pracy osób w świecie nauki, 4) przybliżyć
sytuacje i fakty z życia osobistego i zawodowego, o których wzmiankowały bohaterki,
lub autorzy kreślący ich sylwetki, gdyż rzucają trochę światła na uwarunkowania w dążeniu do realizacji ambitnych zamiarów oraz prywatność kobiety naukowca.

37
Rocznik Biblioteki Narodowej (1968 T. 4): „Studia nad dawną książką poświęcone Prof. dr Alodii
Gryczowej z okazji 40-lecia jej pracy naukowej”
38
Roczniki Biblioteczne (1985 T. 29): „Profesor dr Alodii Kaweckiej-Gryczowej wybitnej uczonej,
znawczyni dziejów dawnej książki oraz kultury staropolskiej, zasłużonej organizatorce bibliotekarstwa
polskiego, wieloletniemu kierownikowi Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej, redaktorowi pomnikowych wydawnictw „Polonia Typographica”, „Drukarze dawnej Polski”, „Książka w dawnej kulturze polskiej”, autorce wielu dzieł o nieprzemijającej wartości”
39
Rocznik Biblioteki Narodowej 1984 T. 20 s. 7-142: „Pamięci docent doktor Heleny Hleb-Koszańskiej”
40
Roczniki Biblioteczne (2005 T. 49): „Tom dedykowany Pani Profesor Kazimierze Maleczyńskiej, wybitnej znawczyni dawnej książki i jej dziejów, wieloletniej redaktor „Roczników Bibliotecznych”
41
Rocznik Biblioteki Narodowej 2006 T. 37/38): „Profesor Paulinie Buchwald-Pelcowej, miłośniczce
dawnej książki, niestrudzonej badaczce starych druków, wielbicielce twórczości Jana Kochanowskiego
i wybitnej znawczyni piśmiennictwa staropolskiego […] w dowód szacunku i uznania dla Jej naukowego
dorobku […]. Wyrazem owych uczuć i najlepszych życzeń jest też niniejszy tom „Rocznika Biblioteki
Narodowej” w całości dedykowany Uczonej, która ze staropolskimi księgami na zawsze związała swoje
zawodowe życie”(s. 33)
42
S o r d y l o wa Barbara: Wybrane zagadnienia informacji i komunikacji naukowej oraz bibliotek. Szkic
wspomnieniowy. Kraków 2015
43
So r d y l o wa Barbara: Moje związki z informacją naukową. Biul. Bibl. Jagiell. 2015 s. 99-111
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Drogi naukowe
Helena Więckowska, Helena Hleb-Koszańska oraz Alodia Kawecka-Gryczowa należały do pokolenia, które wykształciło się i podjęło pracę zawodową przed wybuchem
II wojny światowej.
Helena Więckowska (1897-1984) to absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskała stopień doktora w 1922 r.44 Helena Hleb-Koszańska (1903-1983) ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1928 r.), w 1929 r. uzyskała doktorat45. W 1929 r. ukończyła również
Wileńskie Konserwatorium Muzyczne w klasie fortepianu, a w 1931 r. zdała ceniony
wówczas państwowy egzamin bibliotekarski. Alodia Kawecka-Gryczowa (1903-1990)
rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które kontynuowała
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tej uczelni w 1932 r. uzyskała stopień doktora nauk46.
Trzy młode kobiety w drugiej dekadzie i na początku następnego dziesięciolecia
ubiegłego wieku, zdobyły pozycję, zaliczając się do elity intelektualnej. Aby uzmysłowić ten fakt w odniesieniu do ówczesnej sytuacji społecznej kobiet, dość przywołać
publikację Jana Hulewicza pod wymownym tytułem Walka kobiet polskich o dostęp na
uniwersytety (1936)47. Droga, którą kobiety przebyły - indywidualnie, ale też w sensie grupy – by zdobyć wyższe wykształcenie oraz móc zajmować zaszczytne pozycje
w świecie nauki, była pionierska w owym czasie48. Wspomniany Hulewicz w innej
swojej książce napisał: „Pierwsze pokolenie studentek polskich z lat 1870-1900 było
naprawdę na ogół bez zastrzeżeń generacją heroiczną. […] Kobiecie polskiej przyniosły dar bezcenny: otworzyły drogę do źródeł nauki”49.
W artykule pt. Kobieta w nauce, na łamach numeru specjalnego czasopisma
„Bluszcz” poświęconego pracy kobiet (1938 r.) Helena Więckowska spostrzegła: „Dla
dziejów pracy naukowej kobiet rok 1918 posiada duże, omal że przełomowe znaczenie, otwiera bowiem okres właściwego równouprawnienia kobiet w zakresie wyższych
studiów i co za tym idzie, ich prawa do nauki”50.
Trudną sytuację w uzyskaniu wyższego wykształcenia przez kobiety w Europie potwierdza Alison Wolf, specjalistka w dziedzinie zarządzania i wykładowca w londyńskim King’College. W swojej książce pt. Faktor XX, jak pracujące kobiety tworzą nowe
społeczeństwo napisała m.in.: „W przededniu I wojny światowej stolicą współczesnej
Helena Wi ę c k o ws k a, rozprawa pt. Opozycja liberalna w Królestwie Polskim 1815-1830
J. Hl e b - Ko sz a ń s k a, rozprawa pt. Źródła sądów w rozprawie Michała Grabowskiego ‹O nowej
literaturze francuskiej›
46
Alodia Ka we c k a -G ry cz o w a , rozprawa pt. Polskie kancjonały protestanckie XVI wieku
47
Jan Hu l e wi c z , Walka kobiet polskich o dostęp na uniwersytety. Warszawa 1936
48
Zob. Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów pod red. A.
Żarnowskiej i A. Szwarca. Warszawa 2000
49
Jan Hu l e wi c z : Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX. Kraków 1939 s. 225
50
Helena Wi ę c k o ws k a: Kobieta w nauce. Bluszcz 1938 nr 46 s. 28-29
44
45
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sztuki, architektury i filozofii był Wiedeń; a na Uniwersytecie Wiedeńskim wśród 9 tysięcy studiujących było zaledwie 120 kobiet. […] studia wyższe były przeznaczone dla
nielicznych. Jeszcze w latach pięćdziesiątych we Francji, Wielkiej Brytanii, Australii i
Włoszech na uniwersytet szło niespełna 5 procent młodych ludzi. A kobiety stanowiły
znacznie mniej niż połowę tej grupy” 51.
Warto dodać, że posiadaczki dyplomów akademickich utworzyły w 1919 r. w Londynie organizację pod nazwą International Federation University of Women. Helena Więckowska włączyła się w organizację pokrewnego stowarzyszenia w Polsce.
W niedługim czasie, w 1926 r. powstało Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym
Wykształceniem, stawiając sobie za cel m.in. ułatwianie kobietom studiów wyższych
w kraju i za granicą, ułatwianie zdobywania stanowisk odpowiadających ich fachowemu wykształceniu i in. Doktor Więckowska była członkinią władz tego gremium. Po
wojnie powróciła do przerwanej działalności 52.
Nie tylko zdobycie wyższego wykształcenia było sukcesem kobiet w owym czasie53. Kobiety występowały również o uzyskanie stanowisk w świecie naukowym54,
których osiągnięcie było czynem pionierskim55, wcześniej nieznanym56, nowym57.
Najwcześniej swoją drogę zawodową, a następnie naukową, rozpoczęła Helena
Więckowska. Po studiach pracowała w instytucji naukowej, której sytuacja finansowa
nie była dobra, tak więc później była nauczycielką historii w gimnazjach warszawAlison Wo l f : Faktor XX, jak pracujące kobiety tworzą nowe społeczeństwo. Warszawa 2015 s. 162
Zainteresowanie Heleny Więckowskiej tematem kobiet w kontekście ich wykształcenia omawia artykuł zat. Sprawy kobiet w dorobku piśmienniczym z lat 1926-1948 późniejszej dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Heleny Więckowskiej, zob. Stanisława Kurek-Kokocińska, Urszula Kowalewska. W:
Helena Więckowska, bibliotekarz… Łódź 2015 s. 85-96
53
Zob. Równe prawa i nierówne…
54
Np. Józefa Joteyko, pedagog, psycholog i fizjolog, była pierwsza kobietą, która w 1916 r. została
powołana na katedrę w College de France. Jej starania (1919 r.) o uzyskanie Katedry Psychologii, a później jeszcze (1926 r.) Katedry Psychologii Doświadczalnej na Uniwersytecie Warszawskim nie przyniosły
powodzenia. Zob. Jerzy H alb ers z ta d t: Kobiety w murach Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939. W:
Kobieta i kultura…, s. 115
55
Np. Maria Skłodowska-Curie, po sukcesach odniesionych w Paryżu, została mianowana na Uniwersytecie Warszawskim profesorem honorowym (Wydział Filozoficzny) na początku 1919 r. Zob. Jerzy H a lbers z t a d t : Kobiety w murach…, s. 114
56
Np. Cezaria Badouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa w 1934 r. otrzymała nominację jako pierwsza kobieta profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zob. Jerzy H albe rs z ta dt: Kobiety w murach…, s. 116, 120
57
Np. Ludwika Dobrzycka-Rybicka (jedna z pierwszych kobiet habilitowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, (1920 r.) była związana zawodowo z Uniwersytetem Poznańskim. W okresie międzywojennym
nie istniał na tej uczelni „status ‘docenta etatowego’, więc poza wykładami […] pracowała w Bibliotece
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” (od 1909 r.; jako jej kierowniczka od 1919 r. do przejścia na
emeryturę w 1937 r.). W 1931 roku otrzymała godność profesora tytularnego. Zob. Dorota Mazurczak,
Kariery akademickie kobiet w Polsce międzywojennej – Uniwersytet Poznański. W: Kobieta i kultura…,
s. 128-129
51
52
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skich58. W 1927 r. została zatrudniona w tworzącej się Bibliotece Narodowej59 i tam
prowadziła prace naukowe nad materiałami raperswilskimi, sprawowała też funkcję
kierownika Działu Druków Nowych (od 1936 r.). „Bezpośrednio po przejściu frontu,
dr Więckowska wróciła na gruzy Warszawy”60 i do narodowej Książnicy. W krótkim
czasie, w wyniku ogłoszonego przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego konkursu na
dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, objęła to stanowisko, które zajmowała w latach
1948-1969 (tj. do przejścia na emeryturę).
Związki z dydaktyką akademicką Helena Więckowska rozpoczęła w roku 1949/50
zajęciami na Uniwersytecie Warszawskim, kontynuowała m.in. na Uniwersytecie
Łódzkim w Katedrze Bibliotekoznawstwa (do 1969 r.). „[…] w 1955 r. dyr. Więckowska otrzymała nominację na profesora nadzwyczajnego”61.
Po II wojnie Helena Więckowska odbyła liczne podróże służbowe62.
Helena Hleb-Koszańska63 rozpoczęła pracę zawodową w 1928 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie, w której rozwijała swoją karierę do 1939 r. Pełniła funkcję
kierownika Działu Książek (od 1932 r.) oraz Ośrodka Dokumentacji Joachima Lelewela (od 1936 r., który stworzyła od podstaw). W związku z pracami nad spuścizną
tego wybitnego Polaka otrzymała stypendium z Funduszu Kultury Narodowej na wyjazd zagraniczny64. Opuściła Wilno w 1945 r. Podjęła pracę w naukowych bibliotekach
w Bydgoszczy65, potem w Łodzi w Państwowym Instytucie Książki66, a po jego likwidacji w 1949 r. w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Z tą Biblioteką
Początkowo podjęła pracę w zespole członków Komisji Atlasu Historycznego Ziem Polskich; prowadzone tam od 1921 r. prace osłabły z uwagi na brak funduszy. W latach 1926-1927 była nauczycielką
historii w Państwowym Gimnazjum im. Marii Konopnickiej i w prywatnym Gimnazjum I. Stiche. Zob.
Stanisława Kurek-Kokocińska, U. Kowalewska, Sprawy kobiet…
59
Oficjalnie Biblioteka Narodowa została powołana 24 lutego 1928 r. rozporządzeniem prezydenta
Polski Ignacego Mościckiego
60
Katarzyna Pi e ń k o w s k a: Helena Więckowska zarys życia i działalności. W: Helena Więckowska
1897-1984…, s. 8
61
Katarzyna Pi e ń k ow s k a: Helena Więckowska…, s. 12
62
„[…] po 1956 r. dyr. Więckowska rozszerzyła swoje kontakty z Zachodem. […] część z nich miała związek z pełnioną przez nią w latach 1959-1964 funkcją wicedyrektora Międzynarodowej Federacji
Stowarzyszeń Bibliotekarzy, a także przewodniczącej Komisji ds. Budownictwa Bibliotecznego […]. „W
latach 1957-1966 odwiedziła Francję, Stany Zjednoczone, Anglię, Szwecję, Finlandię, Bułgarię, Włochy
i Holandię […]”. Zob. Krzysztof Lesiakowski: Profesor Helena Więckowska w dokumentach aparatu
bezpieczeństwa PRL. W: Helena Więckowska: bibliotekarz…, s. 101, 105
63
Wykorzystano publikacje: Krystyna R amla u -K le k o w s ka : Nota biograficzna Heleny Hleb-Koszańskiej. Rocz. Bibl. Nar. 1984, s. 7-9; J. S ad o w s k a : Helena Hleb-Koszańska – bibliotekarz, bibliograf,
dyrektor Instytutu Bibliograficznego. W: Helena Hleb-Koszańska…, s. 7-18
64
Był to wyjazd do bibliotek Belgii, Francji, Anglii i Niemiec (zrealizowany w okresie 1937-1938)
65
Podjęła się tam kierownictwa Biblioteki Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, potem Wydziału Bibliotecznego Instytutu Bałtyckiego (maj 1945-marzec 1947)
66
W okresie 1947-1949 była kierownikiem Wydziału Prac Badawczych w Państwowym Instytucie
Książki w Łodzi do jego rozwiązania we wrześniu 1949 roku
58
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związała swoje dalsze życie naukowe i zawodowe (do przejścia na emeryturę w 1970
r.): od 1953 r. na stanowisku dyrektora Instytutu Bibliograficznego, od 1957 r. – zastępcy dyrektora BN (z zachowaniem kierownictwa Instytutu Bibliograficznego). W 1955
otrzymała tytuł docenta.
Helena Hleb-Koszańska w dydaktykę akademicką włączyła się już podczas okupacji w 1943 r., prowadząc wykłady na zorganizowanym w Wilnie tajnym kursie bibliotekarskim, później w roku akademickim 1947/1948 jako starszy asystent przy Katedrze
Bibliotekoznawstwa UŁ. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych kontynuowała
zajęcia ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, jako wykładowca brała udział
w kursach i zajęciach szkoleniowych. W księdze jubileuszowej można też przeczytać:
„Niestety, mimo dobrej znajomości kilku języków obcych sama wyjeżdżała rzadko
[…]”67.
Alodia Kawecka-Gryczowa związała się z bibliotekarstwem od początku swojej
drogi zawodowej. Odbyła praktykę w Bibliotece Jagiellońskiej (od 1927 r.), następnie
była zatrudniona w Bibliotece Kórnickiej (1928-1930) i Bibliotece Narodowej (19301940). Po II wojnie terenem Jej pracy były Oddział Dawnej Książki Ministerstwa
Oświaty (1945-1949) oraz od 1950 r. (do przejścia na emeryturę w 1974 r.) Biblioteka
Narodowa (kierownik Zakładu Starych Druków i Ośrodka Opieki nad Dawną Książką)68. Kierowała Pracownią Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich PAN
(1948-1964), prowadziła dydaktykę w Uniwersytecie Warszawskim. W 1954 r. została
profesorem nadzwyczajnym. Jako profesor emerytowany w 1990 r. Alodia KaweckaGryczowa otrzymała doktorat h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kariery naukowe pracowitych i ambitnych kobiet rozpoczęte w latach 20-30 przed
II wojną, niedługo po jej zakończeniu zostały zwieńczone tytułami naukowymi docenta i profesora. Wykształcenie historyczne i filologiczne dało przygotowanie do tego, by
humanistyczne zainteresowania mogły się rozwinąć w wielkich bibliotekach o bogatych i cennych księgozbiorach: Bibliotece Narodowej, Jagiellońskiej, Kórnickiej, Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego oraz przynieść owoce w postaci naukowych prac.
Uczoną, która zasłużyła się na polu bibliotekarstwa jest Helena Radlińska, zaliczana do przedstawicielek polskiej pedagogiki społecznej. Uczonej dedykowany został
67
„[…] w latach 1956-1966 tylko pięć razy. Nie wykorzystywano jej osoby w związku z wyjazdami
przedstawicieli Biblioteki Narodowej na konferencje międzynarodowe […]. Było to tym dziwniejsze,
że Helena Hleb-Koszańska była w latach 1957-1960 kierownikiem Referatu Spraw Międzynarodowych
i reprezentowała Polskę na sesjach Rady Głównej IFLA”. Zob. Danuta B ilikie w ic z -B la nc : Bibliografia i zawód bibliografa w ujęciu Heleny Hleb-Koszańskiej.W: Helena Hleb-Koszańska bibliotekarz…, s.
27-28
68
Wykorzystano publikacje: Jan P iro ży ń s k i: Alodia Kawecka-Gryczowa (1903-1990). Próba charakterystyki sylwetki uczonej i jej historyczno-księgoznawczego dorobku. Biul. Bibl. Jagiell. 1992 nr 1 /2 s.
7-12; Od Redakcji. Rocz. Bibl. Nar. 1968, s. 7-8; Jubileusz prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej. Biul. Inf.
Bibl. Jagiell. 1983 nr 1-4 s. 50-51
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tom „Roczników Bibliotecznych” (1974) z następującą dedykacją: „Pamięci Heleny
Radlińskiej 1879-1954”. W 1911 r. ukończyła ona studia historyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim (które rozpoczęła jako hospitantka, w latach następnych jako słuchacz
nadzwyczajny). Już wtedy włączyła się w nurt życia społecznego, m.in. w ramach Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Systematyczną pracę
badawczą i akademicką rozpoczęła w 1921 r. w Wolnej Wszechnicy Polskiej. (Uczelnia ta działała od 1919 r., początkowo pozbawiona praw akademickich, zdobywała je
stopniowo w miarę spełniania warunków kadrowych i organizacyjnych wymaganych
przez polskie prawo). Helena Radlińska w 1925 r. w WWP uzyskała habilitację w zakresie pracy społecznej69, następnie otrzymała stanowisko docenta, w 1927 r. została
profesorem nadzwyczajnym w zakresie historii i oświaty pozaszkolnej na Wydziale
Pedagogicznym tej uczelni, w 1937 r. otrzymała nominację na profesora zwyczajnego
w zakresie pedagogiki społecznej. Na Wydziale Pedagogicznym WWP (który otrzymał uprawnienia nadawania stopnia magistra w 1936 r.) zorganizowała Studium
Pracy Społeczno-Oświatowej, jednostkę, która kształciła do profesji socjalnych w
różnych sektorach życia, w tym w bibliotekarstwie W 1945 r. w nowo tworzonym
Uniwersytecie Łódzkim była organizatorem pierwszej w Polsce Katedry Pedagogiki Społecznej70.
Przebieg procedury awansowej w nauce oraz nazewnictwo tytułów i stopni naukowych regulowały przepisy, które ulegały zmianie. Jest to osobne zagadnienie, które
wykracza poza temat artykułu, nie będzie więc obszerniej omawiane. Jedynie wspomnę o tym, że po krótkim okresie przejściowym po II wojnie światowej71, do wymogów, które winien spełnić pracownik nauki aspirujący do wysokich stopni naukowych,
należało nadal m.in. przygotowanie dysertacji, czyli rozprawy doktorskiej oraz rozprawy habilitacyjnej.
Rozprawa pt. Staszic jako działacz społeczny. [Opis w katalogu BN: „odb. z księgi zbiorowej „Stanisław Staszic”: Helena Orsza-Radlińska: Staszic jako działacz społeczny, Lublin 1927 s. 449-528]
70
Wykorzystano publikacje: I. Lepalczyk, E. Murynowicz-Hetka, Helena Radlińska. Portret osoby, badaczki, nauczycielki i działaczki społecznej. W: Profesor Helena Radlińska w sto dwudziesto piątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Red. Ewa Marynowicz-Hetka, W. Theiss. Łódź 2004 s. 9-14;
A. Jawo r sk a , Działalność Heleny Radlińskiej w Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza w
Krakowie w latach 1906-1918. Rocz. Bibl. 1974 s. 165-190; Helena B rodow s ka -K ubic z , Helena Radlińska – współtwórczyni Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W: Kobieta i kultura…, s.241-254
71
Zob. Dekret z dnia 1 listopada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół. Dz.U.R.P. 1945 nr 56 poz. 313.
W art. 5. jest zapis o mianowaniu w ciągu 2 lat od wejścia w życie dekretu profesorów państwowych
szkół akademickich spośród docentów lub profesorów, „a w szczególnych przypadkach spośród niehabilitowanych pracowników naukowych z pominięciem postępowania określonego” w ustawie o szkołach
akademickich z 1933 roku
69
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Do grupy kobiet, które uzyskały pozycję w świecie nauki po 1945 r. należy Maria Dembowska (1914-2008)72. Absolwentka studiów w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie
(1935 r.) oraz studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim (1939) również
pokierowała się w stronę bibliotekarstwa, z początku jako praktykantka-stypendystka w
Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie (w 1937 r.). Bibliotekarstwo, praktyczne
i teoretyczne, pozostało w gruncie rzeczy Jej domeną na następne lata, w tym w okresie
okupacji niemieckiej w Polsce73. W pierwszym okresie powojennym Maria Dembowska
zdobywała doświadczenie w administracji rządowej74. Wkrótce zaangażowała się w pracę
naukową i naukowo-dydaktyczną w Państwowym Instytucie Książki (Łódź, 1946-1949)
oraz, niejako równolegle, w tworzonej od jesieni 1945 r. Katedrze Bibliotekoznawstwa na
Uniwersytecie Łódzkim (asystentka-wolonatariuszka). Później jako pracownik Biblioteki Narodowej zajmowała różne stanowiska (od 1949 do 1966 r.). W dalszym czasie
była zatrudniona w Bibliotece PAN w Warszawie na stanowisku dyrektora (od 1966
r.), później w Instytucie INTE (1975-1979). Praca w tej instytucji zbiegła się z zatrudnieniem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (1975 r.), która trwała do przejścia na emeryturę (w 1981), a następnie jeszcze w okresie 1984-198675.
Maria Dembowska podróżowała służbowo za granicę76. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa uzyskała w 1960 r. na podstawie pracy
wydanej w 195477. Warto zauważyć dystans czasu między napisaniem i opublikowaniem dysertacji, a datą uzyskania stopnia naukowego. Autorka napisała o tej sytuacji
następująco: „Postanowiłam ‹przeczekać› okres, w którym tytuł doktora został zastąpiony tytułem kandydata nauk. Jednym z warunków uzyskania tego tytułu było przeczytanie olbrzymiej literatury, przeważnie pseudomarksistowskiej – podobno obejmowała ona ok. 9000 (!) stron. Uznałam, że szkoda na to czasu, który mogę poświecić na
coś bardziej pożytecznego”78.
Wykorzystano publikację J. Sadowska, Profesor Maria Dembowska w służbie bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej. W: Maria Dembowska, księga jubileuszowa…, s. 15-32
73
W okresie okupacji niemieckiej w Polsce Maria Dembowska od 1942 r. do wybuchu powstania pracowała w Bibliotece Narodowej, następnie w Bibliotece Jagiellońskiej (de facto biblioteka Ojców Cystersów
w Mogile) do połowy 1945 r. Zob. Maria D emb o w s k a : Dużo zawdzięczam ludziom, którzy mnie uczyli.
W: H. Giżyńska-Burakowska: Panna z Wilczogóry, wspomnienia 1932-2007. Sierpc 2008 s. 199-200
74
W okresie do września 1946 r. Maria Dembowska była pracownikiem w Ministerstwie Oświaty,
w Wydziale Bibliotek Naukowych, następnie w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek
75
Jadwiga Sa d o wska : Profesor Maria Dembowska….
76
Była przedstawicielką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na międzynarodowych spotkaniach
IFLA odbywających się (w latach 1955-1962) w Brukseli, Warszawie, Bernie. W 1960 r. skorzystała ze
stypendium w Szwajcarii. Zob. Małgorzata Jagielska: Działalność Marii Dembowskiej na forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W: Maria Dembowska, w kręgu bibliografii…, s. 99
77
Maria Dembowska, rozprawa pt. Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera
78
Maria De m b o wsk a : Ze wspomnień o Bibliotece Narodowej i ludziach z nią związanych. W: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej, opieka edyt. A. Kłossowski. Warszawa 1995 s. 184
72
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Po opublikowaniu książki habilitacyjnej79 (1965 r.) i przejściu procedury awansowej, otrzymała stopień profesora nadzwyczajnego przyznany przez Radę Państwa
w 1973 r. na wniosek PAN.
Trzeba zauważyć, że po 1945 r., kiedy nauka o książce i bibliotece weszła do dyscyplin uniwersyteckich (wykładanych w toku studiów bibliotekoznawczych), kobiety
z dorobkiem naukowym i kobiety po studiach podjęły się pracy naukowo-dydaktycznej
ze studentami. Możliwość pracy na wyższej uczelni otworzyła się też przed kobietami,
które – odpowiednio do swoich zainteresowań – dopiero szukały sposobu na realizację
ambicji i celów życiowych. Zaistniały różne drogi realizacji karier naukowych.
Jedną z dróg było uzyskanie awansu naukowego w okresie zatrudnienia w bibliotece naukowej oraz kontynuowaniu pracy (główny etat) w bibliotekarstwie.
Tak przebiegła droga Barbary Sordylowej80 (1935-2016). Absolwentka studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim została bibliotekarką w Bibliotece Jagiellońskiej (prace zlecone, od 1957 r. etatowe). Awansowała na stanowisko zastępcy
dyrektora tej Biblioteki (1974 r.). Po przeniesieniu służbowym do Warszawy, podjęła
pracę w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk (1976 r.), jako jej wicedyrektor, a następnie
dyrektor (1981-2003). W okresie sprawowania funkcji dyrektorskiej w Warszawie Barbara Sordylowa wyjeżdżała służbowo za granicę81. W następstwie decyzji o likwidacji
Biblioteki PAN, jak napisała: „poprosiłam o przeniesienie na emeryturę […]”82 (co nastąpiło pod koniec 2003 r.83). Główne momenty w przebiegu kariery naukowej Barbary
Sordylowej to doktorat (1969 r.)84 oraz rozprawa habilitacyjna85 (1987 r.). W 1988 r.
otrzymała nominację na stanowisko docenta w Bibliotece PAN w Warszawie.
Dydaktykę akademicką Barbara Sordylowa prowadziła w okresie zatrudnienia
w Bibliotece Jagiellońskiej (na Międzywydziałowym Studium Bibliotekoznawstwa
UJ, następnie – po jego przekształceniu – w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)86. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego, udzielała się na Uniwersy-

79
Maria De m b o wsk a: Dokumentacja i informacja naukowa. Zarys problematyki i kierunki rozwoju.
Warszawa 1965
80
Wykorzystano publikacje: Barbara S o rd y lo w a : Wybrane zagadnienia informacji… oraz Moje
związki…
81
Barbara Sordylowa wymienia miejscowości, w których uczestniczyła w konferencjach: Moskwa, Berlin, Sofia, Chicago, Paryż, Sztokholm, Barcelona, Amsterdam, Jerozolima
82
Barbara So r d y l o w a: Wybrane zagadnienia…, s. 79
83
Tamże, s. 93
84
Barbara So r d y l o w a, rozprawa pt. Gabriel Korbut i jego zasługi dla bibliografii literackiej w Polsce.
Opublikowana pt. ‹Literatura polska› Gabriela Korbuta. Z dziejów polskiej bibliografii literackiej. Kraków
1971
85
Barbara So r d y l o w a: Informacja naukowa w Polsce. Problemy teoretyczne, źródła, organizacja.
Warszawa 1987.
86
Barbara So r d y l o w a, Moje związki…, s. 105
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tecie Łódzkim87, następnie jeszcze w Akademii Pedagogicznej w Krakowie88
Odmianą sposobu realizacji kariery naukowej było przygotowanie prac awansowych
oraz przeprowadzenie przewodów – doktorskiego, później habilitacyjnego – w okresie zatrudnienia w bibliotece naukowej, a następnie zmiana (stopniowa lub całkowita)
głównego miejsca pracy na stanowisko w jednostce naukowo-dydaktycznej uczelni.
Barbara Bieńkowska (1934- ) odbyła studia filologii klasycznej. Była zatrudniona
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Epizod z tego okresu Jej pracy przypomniała Jadwiga Krajewska:
„Na zjeździe historyków w Szkokholmie w 1960 roku mówiono o potrzebie dokumentowania dziejów uniwersytetów. Myśl tę podjęła wkrótce Biblioteka UW, a wykonawczynią zadania została wówczas Pani dr Barbara Bieńkowska, która zorganizowała
pracę nad bibliografią piśmiennictwa o UW. […] Praca rozpoczęta przez dr Barbarę
Bieńkowską w 1965 r., po Jej odejściu z BUW jest kontynuowana do dziś w Oddziale
Informacji Naukowej BUW”89.
Barbara Bieńkowska uzyskała stopień doktorski w zakresie historii 90. Na podstawie
rozprawy habilitacyjnej91 (1971 r.) otrzymała stopnia doktora habilitowanego. Profesor Bieńkowska:
„Była już wtedy od dwóch lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Warszawskim [Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej], legitymującym się także praktyczną znajomością problematyki bibliotekoznawstwa poprzez
dziesięć lat praktyki zawodowej”92.
Polonistyczne wykształcenie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
uzyskała Paulina Buchwald-Pelcowa (1934- )93. W 1956 r. podjęła pracę w Bibliotece
PAN w Kórniku, następnie „w 1964 r. związała się z Biblioteką Narodową, dziesięć lat
później przejmując kierowanie Zakładem Starych Druków BN”. Rozprawa doktorska94

W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ (1993-1996)
W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (w roku akademickim 2005/2006)
89
Jadwiga Kr a j e ws k a : Bibliografia piśmiennictwa o Uniwersytecie Warszawskim. W: Bibliologia
dyscypliną integrującą…, s. 305
90
J. D[obrzycki], Profesor Barbara Bieńkowska. W: Bibliologia dyscypliną integrującą…, s. 9
91
B. Bieńkowska: Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku .
Wrocław 1971
92
J. D[obrzycki]: Profesor Barbara Bieńkowska….
93
Wykorzystano publikację Andrzej Guzek, Paulina Buchwald-Pelcowa historyk literatury – bibliotekoznawca – profesor. Rocz. Bibl. Nar. 2006 s. 11-14
94
Krytyczne wydanie w 1962 r. anonimowej satyry z początku XVIII w., znanej z kilku sylw szlacheckich, Małpa-człowiek w cnotach, obyczaju i kroju, rok później przedstawione w rozszerzonej wersji
jako praca doktorska […] wyraźnie określiło priorytety młodej badaczki”. Zob. Andrzej G uz e k: Paulina
Buchwald-Pelcowa…, s. 12. Zob. też Paulina Bu ch w a ld ó w na : „Małpa-człowiek”, anonimowa satyra
z czasów saskich. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1959 z. 7 s. [75]-91
87
88
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przyniosła Jej stopień doktora w 1963 r., rozprawa habilitacyjna95 – stopień doktora habilitowanego (1970 r.). W dalszym czasie, jak napisał autor w tomie jubileuszowym:
„Nie rezygnując z pracy w Bibliotece Narodowej zmierza Paulina Pelcowa – od
pewnego czasu wyraźniej niż poprzednio – w kierunku dydaktyki uniwersyteckiej.
W 1987 r. już po uzyskaniu tytułu profesora, Paulina Buchwald-Pelcowa” związała się
z Uniwersytetem Warszawskim96.
Uniwersytet Łódzki na kierunku filologii polskiej ukończyła Hanna Tadeusiewicz
(1939- ). Pracowała w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (1964 - 1983).
W 1970 r. uzyskała stopień doktora97. Książka habilitacyjna98 (1982 r.) przyniosła Hannie Tadeusiewicz wyższy stopień naukowy w 1983 r. Jako doktor habilitowany została
pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w 1984 r. otrzymała stanowisko docenta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ,
w 1994 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, w 1995 stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1997 profesora zwyczajnego99.
Sposobem wejścia na drogę naukową było zatrudnienie w jednostce naukowo-dydaktycznej uczelni (zakład, katedra, instytut) po wcześniejszym okresie pracy w innych instytucjach, głównie w bibliotekach naukowych, i dopiero przechodzenie toku
postępowania awansowego. Przyjrzenie się zaistniałej praktyce również pozwala obserwować dwie odmiany.
Z Uniwersytetem we Wrocławiu była związana Kazimiera Maleczyńska (1925 2010). Młoda magister „przez kilkanaście lat (1946-1960) pracowała w Bibliotece
Uniwersytetu Wrocławskiego”100. W toku pracy zawodowej przygotowała dysertację
i uzyskała stopień doktora101 (1960). Następnie „z Biblioteki Uniwersyteckiej przeniosła się do Katedry Bibliotekoznawstwa […] Uniwersytetu Wrocławskiego, […] gdzie
pracowała do przejścia na emeryturę w 1996 r. Po habilitacji102 w 1968 r. […] trzy lata
później otrzymała etat docenta, w 1982 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1990 -

zwyczajnego”103.

Paulina B u c h wa l d -P elc o w a : Satyra czasów saskich. Wrocław 1969
Andzrej Gu z e k : Paulina Buchwald-Pelcowa….
97
Hanna Ta d e u si e w ic z , rozprawa pt. Czasopisma warszawskie z lat 1825-1830 jako obraz życia
literackiego stolicy przed powstaniem listopadowym
98
Hanna Ta d e u si e w icz : Drukarstwo polskie drugiej połowy XIX wieku w świetle fachowych czasopism drukarzy z lat 1872-1900: problematyka zawodowa i społeczna. Łódź 1982
99
Wykorzystano publikację E. A n d ry s ia k : Profesor Hannie Tadeusiewicz w 45-lecie pracy naukowej.
W: Ludzie i książki…, s. 7-11
100
Barbara B i e ń k o w s k a : Profesor Kazimiery Maleczyńskiej badania dziejów książki. Rocz. Bibl.
2011 s. 3
101
Kazimiera Ma l e c zy ń s k a, rozprawa pt. Dzieje starego papiernictwa śląskiego
102
Kazimiera Ma l e c zy ń s k a, Recepcja książki francuskiej we Wrocławiu w XVI w. Wrocław 1968
103
Krzysztof Mi g o ń : Kazimiera Maleczyńska – historyk kultury książki. Rocz. Bibl. 2005, s. 5- 10
95
96
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W przebiegu pracy zawodowej Marii Kocójowej (1939 -) również wystąpił etap
zatrudnienia w bibliotece. „Z Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie już przy
powoływaniu Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [na Uniwersytecie
Jagiellońskim] w r. akad. 1974/75 przeszła Maria Kocójowa jako pierwszy adiunkt104
na pełnym etacie”105. Z tą jednostką (przechodzącą m.in. zmiany nazewnictwa) Maria
Kocójowa związała swoje dalsze życie naukowe, w tym stopień doktora habilitowanego (1990 r.) 106 i zawodowe107, w tym stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego (do przejścia na emeryturę).
Nieco inny przebieg kariery naukowej uwzględnił etap pracy bibliotekarza, a następnie nauczyciela akademickiego na uczelni. Uzyskiwanie stopni naukowych na
wyższej uczelni to element naturalny w rozwoju kadry nauczycieli akademickich.
Wanda Pindlowa (1933-2015) jako magister filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego108 została zatrudniona w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie (1968-1976), udzielała się jako wykładowca na kursach z zakresu informacji naukowej. Następnie zmieniła pracę na Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tą jednostką (która przechodziła zmiany nazwy) związała swoją dalszą karierę naukową i zawodową109. Wanda Pindlowa
uzyskała stopień doktora w 1982 r., a następnie doktora habilitowanego w 1995 r.110.
W 2001 r. została profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kolejny ze sposobów, wymagający zaangażowania w pracę naukową i prowadzący
do rozwoju kariery, polegał na zatrudnieniu w jednostce naukowo-dydaktycznej uczelni.
Joanna Papuzińska-Beksiak (1939 - ), absolwentka studiów na Wydziale Dziennikarstwa „jest nauczycielem akademickim od 1964 r., początkowo dydaktyką zajmowała się w ramach obowiązków doktoranta, a od 1969 r. już jako adiunkt na Wydziale
104
Maria Ko c ó j o wa , rozprawa doktorska została opublikowana pt. Pamiątkom ojczystym ocalonym
z burzy dziejowej: Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego (Stańków-Kraków). Kraków 1978
105
Wanda Pi n d l o wa , Partnerzy w kraju i na świecie. W: Biblioteka i informacja w komunikowaniu.
Jubileusz 25-lecia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Red. Maria Kocójowa. Kraków 2000 s. 31
106
Maria Ko c ó j o wa : Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej. (Kształtowanie nowego
modelu w latach 1867-1882. Kraków 1990
107
Agnieszka Ko r y c iń s k a -H u ra s : Profesor Maria Kocójowa jako dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Między przeszłością a przyszłością…,
s. 25-28
108
Wykorzystano publikację: S. Cisek: Profesor Wanda Pindlowa (1933-2015). Zag. Inf. Nauk. 2015 nr
2 s. 145-148; Maria Ko có jo w a: Wanda Pindlowa (1933-2015). Prz. Bibl. 2015 nr 4 s. 659-667
109
„Ze względu na korzystniejsze warunki finansowe dla osoby z tytułem magistra została zatrudniona
w Bibliotece jagiellońskiej, ale oddelegowana na ponad 20 lat do Zakładu / Katedry / Instytutu BIN aż
do 30 września 1997 […] Po uzyskaniu stopni naukowych […] pracowała na stanowisku adiunkta hab.,
następnie na etacie profesora UJ […]”. Zob. Maria K o có jo w a : Wanda Pindlowa…, s. 264.
110
Wanda Pi n d l o wa: Informetria w nauce o informacji: metody i problemy. Kraków 1994
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Pedagogicznym” Uniwersytetu Warszawskiego111. Jej doktorat poświęcony był czasopismom dla dzieci i młodzieży. W 1981 r. przeszła kolejne postępowanie awansowe112.
Po habilitacji, od 1982 r. Joanna Papuzińska swoją karierę naukową i dydaktyczną
związała z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (który zmieniał nazwy) Uniwersytetu Warszawskiego. Podróżowała służbowo113. Uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.
Drogi naukowe wiodły jeszcze inaczej. Anna Sitarska (1938 -)114 pracowała „w macierzystej Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego […] nieprzerwanie aż do roku 1985”115. Dość szybko przygotowała rozprawę doktorską i uzyskała
stopień naukowy (1969 r.)116. Jak pisał Jan Leończuk, w tamtym czasie spotkała ją:
„niemożliwość wyjazdu w ramach przyznanego stypendium do USA (University of
Chicago) ‹„dzięki odpowiednio życzliwym› opiniom uniwersyteckich instancji partyjnych… Ówczesne władze PRL długo zwlekały z wydaniem zezwolenia na wyjazd aż
do wygaśnięcia prawa do wykorzystania przyznanego stypendium”117.
W okresie do 1985, korzystając z urlopów bezpłatnych na uczelni, Anna Sitarska
pracowała w Bibliotece Narodowej118 oraz Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Następnie (1985-1987) w Bibliotece Naukowej Zamku Królewskiego.
Po habilitacji119 (1991) była zatrudniona ośrodkach kształcących bibliotekoznawców i specjalistów informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim, po czym na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.
Można podsumować, ze początek drogi naukowej kobiet reprezentujących różne
obszary badawcze problematyki książki, bibliotek i informacji, wiąże się ze studiami humanistycznymi zrealizowanymi na uniwersytetach (filologia polska, klasyczna,
historia, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo). Biografia naukowa Barbary Stefaniak
111
Wykorzystano publikację: Elżbieta Barbara Z y b e rt: Joanna Papuzińska-Beksiak, autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży. W: Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze…,
s. 11-15
112
J. Pa p u z i ń sk a - Be k s iak : Inicjacje literackie, problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką.
Warszawa 1981
113
Były to podróże do Paryża (staż, stypendium, 1988 r.), do Osaki (1990 r.)
114
Wykorzystano publikację: Jan L eo ń c z u k : Z biografii Anny Sitarskiej. W: Od księgoznawstwa…,
s. 11-14
115
Jan L e o ń c z u k : Z biografii Anny Sitarskiej…, s. 11
116
Wyniki badań opublikowane zostały. W: Nowe formy informacji bibliograficznej (1970) oraz Nowe
metody i techniki bibliografii (1971)
117
Jan L e o ń c z u k : Z biografii Anny Sitarskiej…, s. 12
118
„W latach siedemdziesiątych współpraca z Biblioteką Narodową w Warszawie oraz kontakty z British Council w Warszawie […] pozwoliły na kilka podróży naukowo-badawczych do krajów Europy Zachodniej”. Zob. Jan L e o ń cz u k : Z biografii Anny Sitarskiej…, s. 12-13
119
Anna Si t a r sk a : Systemowe badania bibliotek. Studium metodologiczne. Łódź 1990
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pokazała, że ukończenie studiów politechnicznych nie było przeszkodą w tym, by rozwinąć karierę naukową w obszarze humanistyki.
Jako absolwentka studiów chemicznych na Politechnice Warszawskiej120, po studiach była pracownikiem Instytutu Weterynarii w Puławach (1960-1975). Po doktoracie uzyskanym w zakresie nauk przyrodniczych121 (1970 r.), w niedługim czasie zrealizowała się w innej dyscyplinie, co miało też związek z miejscem jej pracy. W Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie zajmowała różne
stanowiska (od 1975 r.), prowadziła pracę dydaktyczną jako wykładowca na kursach
i seminariach prowadzonych przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Stopień doktora habilitowanego122 uzyskała w 1987 r. „W 1983 r. podjęła
współpracę z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego”. W dalszych latach związała swoją pracę zawodową z jednostkami
kształcącymi w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na wspomnianym
Uniwersytecie Warszawskim, następnie na Uniwersytecie Śląskim. W 2002 r. Barbara
Stefaniak otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Należy skonkludować, że kariery naukowe kobiet profesorów (docentów, profesorów nadzwyczajnych, profesorów tytularnych, profesorów zwyczajnych), przebiegały
- rzecz jasna - indywidualnie, jako swoista funkcja zalet umysłu ludzi twórczych, cech
osobowości, stawianych sobie i konsekwentnie realizowanych celów, ale także okoliczności zewnętrznych, jak np. wolne stanowiska w istniejących i organizujących się
jednostkach, możliwości wyjazdów zagranicznych, konkurencja.
Podsumowując, zaistniały następujące modele kariery związane z badaniami i sukcesami naukowymi w zakresie problematyki książki, informacji i bibliotek:
- w toku pracy w bibliotece naukowej (główne miejsce pracy),
- w toku zatrudnienia w uczelni (główne miejsce pracy),
- model mieszany.
Po uzyskaniu samodzielności naukowej, czyli stopnia doktora habilitowanego, drogi zawodowe kobiet, jeśli dotąd nie były one pracownikami etatowymi szkolnictwa
wyższego, z reguły prowadziły na uczelnie, w których prowadzono studia bibliotekoznawcze123.
120
Wykorzystano publikację Elżbieta G o n d ek : Profesor Barbary Stefaniak naukowa droga od nauk
ścisłych i przyrodniczych do humanistyki. W: Studia z informacji naukowej…, s. 5-12
121
Barbara St e f a n i ak : rozprawa pt. Badania nad wykrywaniem i toksydynamiką aflatoksyn
122
Barbara St e f a n i ak : Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej (19771984). Warszawa 1987
123
Janusz Du n i n opisał uwarunkowanie prawne istniejące w drugiej połowie lat 80.: „[…] jeśli pracownik biblioteki pragnie po zakończonym przewodzie habilitacyjnym uzyskać stanowisko docenta, musi
podjąć dodatkowo na pełnym etacie pracę w instytucie bibliotekoznawstwa, a np. stanowisko dyrektora
biblioteki głównej pełnić jedynie za dodatek kierowniczy, pracuje więc praktycznie na dwu etatach”. Zob.
Janusz Du n i n : Jeszcze o bibliotekarzach dyplomowanych. Prz. Bibl. 1987 z. 3 /4 s. 387

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

29

Utytułowane kobiety, często i wcześniej, posiadając stopień doktora, praktykowały zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz uczestnikami kursów i szkoleń. Niektóre,
wchodząc do grona naukowców z wyższym stopniem, zamykały całkowicie etap pracy
w bibliotece, inne łączyły zatrudnienie w bibliotece z pracą naukowo-dydaktyczną nauczyciela akademickiego, jeszcze inne, pozostając pracownikami biblioteki, przyjmowały propozycje czasowych zajęć dydaktycznych.
W charakterystyce karier kilkunastu kobiet zajmujących się problematyką książki,
biblioteki i informacji naukowej nie sposób podać w artykule informacji o wszystkich
zajmowanych stanowiskach oraz pełnionych funkcjach. W sensie rodzaju stanowisk,
które kobiety zajmowały (kariera akademicka) trzeba wymienić: stanowisko dziekana i prodziekana, dyrektora i wicedyrektora instytutów, kierownika katedr, zakładów
i pracowni. Nadto w bibliotekach: stanowisko dyrektora i wicedyrektora bibliotek naukowych, kierownika oddziałów i pracowni w bibliotekach wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz w innych bibliotekach naukowych.
Kobiety wykonywały przez wiele lat funkcje redaktorów naczelnych periodyków
naukowych, przewodniczyły i wchodziły w skład komisji ministerialnych oraz uczelnianych, rad naukowych, zespołów i in. gremiów, brały udział w pracach Komitetów
PAN (Komitet Naukoznawstwa przy Prezydium PAN) i in. komitetów, były u władzy
w naukowych i fachowych stowarzyszeniach.
W charakterystyce karier naukowych kobiet powinno się wspomnieć, iż starsze
stopniem Uczone uczestniczyły w zdobywaniu stopni naukowych m.in. przez inne kobiety, czy to jako promotorki doktoratów, recenzentki rozpraw złożonych do druku, czy
jako recenzentki w przewodach kwalifikacyjnych.
Bibliologia i informatologia jest dyscypliną stosunkowo młodą, wzrost liczby utytułowanych specjalistów – od pierwszego przewodu doktorskiego zrealizowanego
w Uniwersytecie Łódzkim w 1952 r. oraz pierwszej habilitacji w tymże Uniwersytecie
w 1954 r., był przedmiotem troski ogółu znawców problematyki książki, biblioteki
i informacji. Osoby uprawnione brały więc udział w postępowaniach awansowych kandydatów aplikujących do tytułów. W pracy naukowej kobiet, o których mowa, ścieżki
te splatały się niejednokrotnie. Promotorem Marii Dembowskiej w jej przewodzie doktorskim była Helena Więckowska, a recenzentką pracy habilitacyjnej Helena Hleb-Koszańska. Pod opieką naukową Heleny Więckowskiej zrealizowała rozprawę doktorską
Barbara Sordylowa, a jej książkę habilitacyjną do druku recenzowała m.in. Barbara
Bieńkowska. Helena Hleb-Koszańska była recenzentką rozprawy doktorskiej Anny Sitarskiej. Maria Dembowska wystąpiła jako promotor doktoratu Wandy Pindlowej oraz
recenzent rozprawy habilitacyjnej Barbary Stefaniak.
Między kobietami, które łączyła tematyka badawcza, niekiedy relacja służbowa,
były emocje (napięcia). Ta kwestia jest niezwykle trudna do prześledzenia albowiem
nie na zbyt wiele utrwalonych w piśmiennictwie tego rodzaju momentów. Na podsta30
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wie drobnych wypowiedzi można snuć przypuszczenia. Np. Marię Dembowską mogła
dotknąć ocena jej osoby, szczególnie że dotyczyła spraw merytorycznych. W swoim
dzienniku (pamiętniku) zanotowała z datą 14.10.1986 r. następujące słowa:
W IB mówiło się o Remerowej „Krysia”. Wiem też, że nie chciała mnie widzieć
(podobnie jak prof. Więckowska) – na katedrze Bibliotekoznawstwa. Podobno miała
powiedzieć, że jestem „powierzchowna124
W uzupełnieniu należy przypomnieć, że Helena Więckowska była związana z Katedrą Bibliotekoznawstwa UŁ (jako dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego) bez
mała od początku. I choć funkcję kierownika Katedry w pierwszych latach pełnił Jan
Muszkowski (1945-1953), głos H. Więckowskiej prawdopodobnie był nie bez znaczenia w kwestii obsady etatowej nowo utworzonej jednostki. Doc. dr Krystyna Remerowa pełniła m.in. funkcję dyrektora w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki
Narodowej.
Między kobietami, które łączyła tematyka badawcza, toczyła się dyskusja, nierzadko polemika. To ciekawy wątek, który rzuca światło na specyfikę pracy naukowej,
wymagającej m.in. dzielności w obliczu uwag recenzenckich. Jedynie dla potwierdzenia tej obserwacji podam, iż w ramach krytyki naukowej (recenzja – odpowiedź
na recenzję) miała miejsce wymiana opinii (niekiedy wręcz polemika) na temat dzieł
i ich odbioru. Ten rodzaj dyskusji toczył się między: Heleną Hleb-Koszańską i Heleną Więckowską125, Heleną Więckowską i Marią Dembowską126, Marią Dembowską i Anną Sitarską127 oraz także między Barbarą Sordylową i Anną Sitarską. Między
tymi autorkami publiczna rozmowa toczyła się w 1987 r.128 i później jeszcze w latach
1997-1998129. Już tytuł Odpowiedź Recenzentce. Czy to jest recenzja mojej książki? 130,

Zapiski z codziennego życia…. W: Maria Dembowska, w kręgu bibliografii… s. 222
Bibliografia utworów Joachima Lelewela (Helena Hleb-Koszańska, M. Kotwiczówna). Wrocław
1952; rec.: H. Więckowska, Prz. Bibl. 1952, z.2/3, s. 259-265; [polemika]: Helena Hleb-Koszańska, Z problemów metodyki bibliograficznej. Prz. Bibl. 1953 z. 1 s. 82-91
126
Podręczny słownik bibliotekarza (Helena Więckowska, M. Pliszczyńska) Warszawa 1955; rec.: M.
Dembowska, Z myślą o nowym wydaniu słownika bibliotekarza . Prz. Bibl. 1957 z. 1 s. 24-42
127
Maria De m b o ws k a : Nauka o informacji naukowej (informatologia). Warszawa 1991; rec.: Anna
Sitarska, Prz. Bibl. 1992 z. 1/4 s. 73-76; [polemika]: Maria D e mbow s ka , Uwagi na marginesie jednej
recenzji. Prz. Bibl. 1993 z. 1/2 s. 131-132
128
Barbara So r d y l o w a : Informacja naukowa w Polsce: problemy teoretyczne, źródła, organizacja.
Wrocław 1987. Rec.: Anna S ita rs k a, Informacja naukowa w Polsce. Zag. Inf. Nauk. 1987 nr 2 s. 131141
129
Barbara So r d y l o w a : Z problematyki bibliotek i informacji naukowej. Warszawa 1997; rec.: Anna
Sitar sk a , Biblioteki i informacja naukowa wobec realiów. Zag. Inf. Nauk. 1997 nr 2 s. 107-113.
130
Barbara So r d y l o w a : Odpowiedź Recenzentce. Czy to jest recenzja mojej książki? Zag. Inf. Nauk.
1987 nr 2 s. 141-145
124
125
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a potem List do Redakcji „Zagadnień Informacji Naukowej”. W sprawie recenzji
informuje o charakterze trudnej polemiki.

131

Nuty prywatności
W spojrzeniu na drogi kariery kobiet naukowców warto zauważyć pewne momenty z życia prywatnego, o których wzmiankowano na kartach ksiąg jubileuszowych.
Bogate, pełne życie naukowe przyniosło prywatne dramaty. Maria Dembowska podzieliła się taką wiadomością: „16 kwietnia 1983 r. zmarła Pani Helena Hleb-Koszańska. Od dłuższego czasu przebywała w zakładzie dla nieuleczalnie chorych w Henrykowie”132.
Przejścia Heleny Więckowskiej łączą się z Powstaniem Warszawskim.
„Na Starym Mieście zginęła Jej dziewiętnastoletnia córka Maria, łączniczka AK.
Syn natomiast, po wyjściu z obozu dla internowanych żołnierzy powstania pozostał za
granicą”133.
W 1948 r. została wdową po śmierci męża Aleksandra Więckowskiego (z zawodu
architekt). Przenosząc się do Łodzi (zob. s..), niejako rozpoczęła „nowy etap życia,
wypełniony jedynie pracą […] bez bliskiej rodziny”134. Do syna pozostającego w Stanach Zjednoczonych, odbywała swoje podróże, ubiegając się każdorazowo o zgodę na
wyjazd z kraju135.
Realizacja kariery naukowej splatała się z życiem osobistym przeróżnie. Barbara
Sordylowa w swojej książce Z problematyki bibliotek i informacji naukowej (1997)
umieściła dedykację „Pamięci rodziców i Władzia Sordyla”. Wspomniano wcześniej,
że swoją karierę rozwijała w Bibliotece Jagiellońskiej, uzyskując awans na zastępcę
dyrektora. Napisała: „Po roku pracy na tym stanowisku otrzymałam przedłużenie nominacji na okres do 30 września 1979 r.”136.
Nie pozostała w Krakowie, gotowa na poważną zmianę. Powodem jej decyzji były
względy rodzinne, co odnotowała następująco: „Z dniem 1 listopada 1976 r. zostałam
przeniesiona za moją zgodą i za porozumieniem stron do pracy w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 137 […] mój mąż, dr Władysław Sordyl pracował już od kilku
Barbara So r d y l o w a : List do Redakcji Zagadnień Informacji Naukowej. W sprawie recenzji. Zag.
Inf. Nauk. 1998 nr 2 s. 103-105
132
Zapiski z codziennego życia (fragmenty dziennika Marii Dembowskiej). W: Maria Dembowska,
w kręgu bibliografii…, s. 219
133
Krystyna Pi e ń k o w s k a, Helena Więckowska, zarys życia i działalności …, s. 8
134
Krystyna Pi e ń k o w s k a, Helena Więckowska, zarys życia i działalności …, s. 9
135
Krzysztof L e si a ko w s k i, Profesor Helena Więckowska…, s. 97-109
136
Barbara So r d y l o w a : Wybrane zagadnienia…, s. 12
137
Na stanowisko wicedyrektora w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk
131
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lat w Warszawie, natomiast ja wraz córką pozostawałam w Krakowie, a prowadzenie
dwóch domów było kłopotliwe”138.
Również przejście na emeryturę nastąpiło szybciej aniżeli Barbara Sordylowa życzyłaby sobie, a to z powodu decyzji o likwidacji Biblioteki PAN. Pod koniec życia
powróciła do Krakowa wraz z córką139.
Z fragmentów rozmów… Anny Sitarskiej wyłania się jej życie rodzinne.
„[…] Małżonek zajmował się właściwie wyłącznie kometami przez lat 40, ściślej problematyką wyznaczania orbit […]. Z moim mężem Grzegorzem potrafiliśmy
wszystko pogodzić przechodząc okresy ciężkiej i bardzo intensywnej pracy (pisanie
rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, albo raportów […]), a mieliśmy dzieci – i na
wszystko starczało wówczas czasu i sił”140.
Barbara Stefaniak w okresie swojej pierwszej pracy w Instytucie Weterynarii w Puławach, m.in. uczestniczyła w naukowych konferencjach za granicą (USA, Jugosławia), „odbyła roczny staż w New York State Veterinary College, Cornell University,
Ithaca, NY. W tym samym czasie, w którym związana była z ośrodkiem puławskim,
założyła rodzinę, urodziła dwie córki […]”.
Podejmując pracę na Uniwersytecie Śląskim w 2001 r., dojeżdżała na uczelnię
w Katowicach z Warszawy141.
Maria Dembowska w Zapiskach z codziennego życia wspominała rozpad swojego
małżeństwa: „Czterdziesta rocznica wyzwolenia Krakowa… Byłam wtedy w Mogile
w Klasztorze Cystersów, gdzie po powstaniu warszawskim znaleźli się moi wujostwo
[…], byłam z nimi do końca grudnia 1944 , kiedy to wyjechałam z Pruszkowa, decydując się (już po raz drugi) na rozejście się z mężem [Witoldem Wodzinowskim]”142.
Napisała też o relacji z innym mężczyzną, o więzi, którą pielęgnowała w sobie kilkadziesiąt lat. Jak podała edytorka Zapisków…, Maria Dembowska dziennikowi z lat
1952-1954 nadała formę ‹rozmów› z Adamem Łysakowskim. Ten swoisty dialog „rozpoczyna się […] tydzień po śmierci Łysakowskiego, a kończy […] w drugą rocznicę
śmierci”143. Po upływie prawie trzydziestu lat, pod datą 21.01.1982 Maria Dembowska
zanotowała: „Na moim biurku stoi fotografia Adama [Łysakowskiego] […] O Adamie
myślę rzadko, choć jego rola w moim życiu – intelektualnym i uczuciowym – była
olbrzymia”144.
Barbara So r d y l o w a : Wybrane zagadnienia… , s. 21
Barbara So r d y l o w a : Moje związki… s. 110
140
Z fragmentów rozmów… zapisanych przez Teresę Jabłońską. W: Od księgoznawstwa…, s. 14-18
141
Elżbieta Go n d e k , Profesor Barbary Stefaniak… s. 6
142
Zapiski z codziennego życia…, s. 220
143
Zapiski z codziennego życia…, s. 199
144
Zapiski z codziennego życia…, s. 217
138
139
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Wypada zauważyć, że Adam Łysakowski we wrześniu 1946 r. został powołany na
stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, był organizatorem
i dyrektorem Państwowego Instytutu Książki, zakładu naukowo-badawczgo w tym

mieście (w latach 1946-1949). Maria Dembowska we wrześniu 1946 r. zakończyła pracę w Warszawie i włączyła się w działania jednostek uruchomionych
w Łodzi (zob. s. 11).

Adam Łysakowski - integralny bibliotekarz - według określenia Heleny Hleb-Koszańskiej145, stał się patronem nagrody za osiągnięcia naukowe w obszarach, którymi
zajmuje się bibliologia i informatologia146. W księdze jubileuszowej Marii Dembowskiej podano147, że była ona „inicjatorką utworzenia Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego i jej pierwszą przewodniczącą w roku 1986”148.
Zakończenie

Niniejszy artykuł, bazujący jedynie na pewnym typie źródeł, to skromny szkic w ramach multidyscyplinarnego tematu poświęconego kobietom w nauce. Nie dostarcza
kompletnego obrazu udziału kobiet w wybranym obszarze nauki, ani też nie stanowi
wyczerpującej charakterystyki sylwetek poszczególnych kobiet, gdyż nie to miał na
celu.
Pokazuje sposoby wejścia kobiet na drogę naukową przed i po II wojnie. Akcentuje
obecność kobiet w bibliologii i informatologii.
Kobiety uhonorowane w specjalnych publikacjach, znalazły dla siebie oryginalne
pola badań. Dzięki swojej pracy rozwinęły karierę naukową, wykonywały zawód o wysokim prestiżu społecznym, tradycyjnie postrzeganym jako kariera męska149. Temat jest
na tyle obszerny i złożony, iż mógłby stanowić przedmiot niejednej obszernej książki.

145
Helena Hl e b - Ko s z a ń s k a : Integralny bibliotekarz – Adam Łysakowski. W: Twórcy nowoczesnego
bibliotekarstwa Polskiego. Red. B. Kocowski. Wrocław 1974 s. 216-234
146
Zob. Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za lata 1983-2009 [dostępny]
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=896&prev=412 [odczyt] wrzesień 2016. Osobne komunikaty od 2010 r.
dostępne w zakładce „Nagrody SBP”.
147
Zob. Jadwiga Sa do w s k a: Profesor Maria Dembowska…., s. 24
148
Profesor Dembowska była też fundatorką dwóch nagród im. Adama Łysakowskiego oraz im. Mariana Łodyńskiego za najlepsze prace magisterskie przygotowane w roku akad. 1978/1979 w instytutach
i zakładach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych.
Ufundowała też nagrody im. Adama Łysakowskiego za 4 najlepsze prace magisterskie wykonane na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych w roku akademickim 1994/1995. Zob. M. Jagielska,
Działalność Marii Dembowskiej… s. 103
149
Renata Si e m i e ń s k a : Kariery akademickie…, s. 52
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Warszawa – GBL

Schaffgotsche – exlibrisy i grafika
w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej
Schaffgotsche – śląski ród arystokratyczny pochodzący z Turyngii. Ich pełne nazwisko w języku niemieckim
brzmi: Grafen Schaffgotsch genannt Semperfrei von und zu
Kynast und Greiffenstein, Freiherr von Trachenberg1.
Pierwsza wzmianka dokumentująca istnienie rodu pochodzi z roku 1174 i wynika z niej, że Hugo de Schoff był
w tym czasie kanonikiem katedry w Wurzburgu. Na Dolnym Śląsku Schoffowie pojawili się w XIIIw., według legendy przybywając tutaj w ślad za św. Jadwigą, którą zawsze uważali za swoją patronkę. Pierwszym historycznie
znanym przedstawicielem tej gałęzi był tu Siboth Schaff
(niem. Owca), dworzanin Bolesława Rogatki, właściciel
Fot 1. Herb von Gotsche –
herbarz Siebmachers
zamku w Starej Kamienicy. Jego potomek Gotsche II otrzyWappen-buch von 1605 –
mał po swoim ojcu w 1399 r. w dzierżawę zamek Gryf,
część I, tablica 61
który kilkanaście lat później przeszedł na dziedziczną własność rodziny. Ze względu na zasługi obu Gotschów, kolejne pokolenia rodu zaczęły używać ich imienia jako przydomka i tak powstało nazwisko
von Schaffgotsch2. Po śmierci Gotsche II Schoh w 1418 dobra uległy podziałowi na
linie w Kamienicy i Gryfowie oraz w Chojniku aby połączyć się znów w XVI w.3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Schaffgotschowie [15.02.2013]
http://www.zamkipolskie.com/chojnik/chojnik.html [11.02.2013 r]
3
http://issuu.com/gminakamiennagora/docs/schaffgotsch_mauzoleum_
tekst?mode=window&pageNumber=4
1
2
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Herb rodowy: Najdawniejsi przedstawiciele rodu posługiwali się herbem z wizerunkiem owcy. Z herbem tym związane jest nazwisko rodu – Schaff – co w języku
niemieckim znaczy „owca”. Nieliczni członkowie rodziny w herbie mieli też gryfa.
Później – najpierw równocześnie z pierwotnym, a następnie już tylko wyłącznie – pieczętowali się herbem z tarczą dzieloną ośmiokrotnie w słupy srebrne i czerwone, ponad
tarczą i hełmem ze srebrno-czerwonymi labrami, owca stojąca pod drzewem w słup4.
Nie jedna legenda związana jest z pochodzeniem herbu. Jedna z bardziej prawdopodobnych – mówi, że w 1377 r., kiedy to Karol IV oblegał Erfurt, giermek Gotsche
Schaff wsławił się szczególnym męstwem w trakcie walki. Po wygranej bitwie cesarz
w podzięce za męstwo każdemu z najdzielniejszych wojownik pragnął uścisnąć dłoń.
Kiedy podjechał do Gotsche, ten nie chcąc splamić cesarskiej prawicy krwią wrogów,
wytarł rękawicę o srebrzysty pancerz, pozostawiając na nim krwawe ślady. Na pamiątkę tego zdarzenia i wykazane męstwo uzyskał Gotsche szlachectwo wraz z herbem,
którego srebrne tło przecinają cztery czerwone pasy5. Inna legenda opowiada o gryfie
i owcy. W dolinie Kwisy pojawił się gryf. Stary książę Bolesław Wysoki wyznaczył
nagrodę dla tego, kto pokona potwora. Zgłosił się między innymi młody pasterz o imieniu Schaff. Chłopak odkrył, że gryf ma w pobliskich lasach gniazdo, a w gnieździe parę
młodych, pod drzewem rozpalił wielkie ognisko. Pióra broniącego gniazda zwierzęcia
zaczęły się palić i gryfica usiadła na ziemi, wtedy pasterz wbił w pysk stwora wielki
zaostrzony kij. Zwierzę padło martwe. Sam książę Bolesław przybył, by wynagrodzić
dzielnego pasterza. Kazał mu wziąć swoje owce i obiecał dać tyle ziemi, ile Schaff
zdąży obejść od świtu aż do południa. Postawił wszak jeden warunek, na nadanych
mu ziemiach chłopak ma założyć gród. Pasterz został pasowany na rycerza i otrzymał
w herbie owcę stojącą pod drzewem, a założony przez siebie gród nazwał Gryfowem
Śląskim.
Herb baronów: W 1592 r. herb został zmieniony
w związku z nadaniem tytułu baronów dla pana stanowego na Żmigrodzie Adama Schaffgotscha oraz
jego kuzynów. W tarczy czterodzielnej w polu 1 i 4
figura z herbu rodowego – srebrne i czerwone słupy – a w polu 2 i 3 złoty gryf z srebrnym kamieniem
w szponach na zielonym wzgórzu na błękitnym polu.
Nad tarczą dwa hełmy prętowe ustawione w położeniu 3/4 ,zwróconych ku sobie w kurtuazyjnym ukłonie, ponad prawym ze srebrno-czerwonymi labrami,
owca stojąca pod drzewem w słup, ponad lewym ze
Fot. 2 Herb Schaffgotschów
jako baronów z 1592 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Schaffgotschowie [11.02.2013 r]; http://issuu.com/gminakamiennagora/
docs/schaffgotsch_mauzoleum_tekst?mode=window&pageNumber=4[15.02.2013]
5
http://www.zamkipolskie.net.pl/pages/zamki/chojnik/chojnik_legendy.htm [11.02.2013 r]
4
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złoto-błękitnymi labrami, złoty gryf z srebrnym kamieniem w szponach na zielonym
wzgórzu6. W heraldyce polskiej , podobnie jak szeroko pojętej niemieckiej, hełm stanowił długo ważny i niepomijalny element herbu szlacheckiego. Dopiero w XVII w.
częstsze stają się przedstawienia samej tarczy z koroną i klejnotem, co widoczne będzie
na jednym z późniejszych przedstawień na exlibrisach

Fot. 3 3.Autor nieznany, exlibris z herbem baronowskim
Jana Antoniego Hrabiego de Schaffgotsch
z książki ze zbiorów Działu Zbiorów Specjalnych GBL w Warszawie, XVII w.

W exlibrisach pojawiających się w księgozbiorze pojawia się początkowo herb baronowski, ale w odmiennej formie, Jana Antoniego Hrabiego de Schaffgotsch.
Na czterodzielnej tarczy w polach 1 i 4 mamy powtórzoną figurę z herbu rodowego,
ale już tylko z sześciokrotnym podziałem na słupy czerwone i srebrne. W polach 2 i 3
godło w postaci złotego gryfa w koronie trzymającego srebrny kamień należy przy6
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Schaffgotschowie [11.02.2013 r.]
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puszczać że na polu błękitnym, gdyż kolor ten występuje w późniejszych wersjach herbu. Nad tarczą korona rangowa – polska korona szlachecka(?). Brak klejnotów i hełmów. Jako udostojnienie herbu pojawiają się trzymacze w formie gryfów jak w godle,
w zmienionej nieco formie, mianowicie bez koron na postumencie architektonicznym
w formie prosto profilowanego gzymsu. Na exlibrisie nie ma sygnatury twórcy.

Fot. 4a Christian Winckler (1677- 1741), exlibris z herbem hrabiowskim w połączeniu
z książęcym Jana Antoniego Gotarda Schaffgotscha z książki ze zbiorów Działu Zbiorów
Specjalnych GBL w Warszawie, po 1708 r.

Fot. 4b fragment.
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Fot. 5: Herb Dolnego Śląska i Śląska Austriackiego
według Hugo Gerharda Ströhla (1851-1919)7.

Następnym exlibrisem w kolejności chronologicznej jest exlibris zamieszczony powyżej(fot 4). Wynika to z dat życia twórcy Christiana Wincklera (1677- 1741)8 oraz
dat które pojawiają się na następnej wersji tej kompozycji wykonanej jednak już przez
kogoś o znacznie mniejszych zdolnościach na białym polu. Wiadomo, że powstał on po
1708 gdyż pojawia się na nim herb hrabiowski w połączeniu z książęcym. „Jan Antoni
Gotard w 1708 uzyskał potwierdzenie tytułu hrabiego Cesarstwa wraz z przyznaniem
praw śląskich książąt. Jednocześnie jako bliski powinowaty wygasłej dynastii śląskich
Piastów otrzymał przywilej połączenia herbu Schaffgotschów i książąt brzesko-legnickich”9. „W 1708 roku (...), 16 tygodni po śmierci ostatniej przedstawicielki Piastów
śląskich - Karoliny - otrzymał zgodę na połączenie herbu z Piastami. Tym bardziej, że
jego babka Barbara Agnieszka10 księżniczka legnicka córka księcia legnickiego Joachima11 pochodziła właśnie z tego rodu”12. Exlibris został zamówiony przez Jana Antoniego i uległ zniszczeniu lub zużyciu przed 1725 gdyż taka data pojawia się na białym
polu jego następnej wersji.
Tarcza jest czterodzielna, w polu 1 i 4 czarny orzeł śląski na złocie, w polu 2 i 3
srebrno-czerwona szachownica w pięciu rzędach (herb Piastów brzesko-legnickich),
pośrodku tarcza sercowa z herbem baronowskim (z 1592 r.), a ponad nią korona ksią7
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Duchy_of_Lower_Silezia [12.02.2013];
pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silesia_coat_of_arms.png [12.02.2013]
8
http://www.olesnica.org/winckler.htm [12.02.2013 r]
9
http://www.arekkp.pl/arystokracja.html#Schaffgotsch [11.02.2013 r.]
10
http://www.arekkp.pl/schaffgotsch.html [11.02.2013 r]
11
http://issuu.com/gminakamiennagora/docs/schaffgotsch_mauzoleum_
tekst?mode=window&pageNumber=4 [11.02.2013 r]
12
http://www.ferajna.eu/informacja/%C5%9Bl%C5%8Dnskie-rody [11.02.2013 r]
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żęca. Nad tarczą herbową trzy hełmy nad prawym ze złoto-czarnymi labrami w złotym
okręgu czarny orzeł śląski na pawim ogonie. Hełm środkowy i lewy jak w herbie baronów. Trzymacze jak poprzednio. Brak postumentu. Herb przedstawiono na płaszczu
podtrzymywanym przez unoszące się putta, ale nie jest on płaszczem heraldycznym.

Fot. 6 a Autor nieznany [nieczytelny], replika exlibrisu z herbem hrabiowskim w połączeniu
z książęcym Jana Antoniego Gotarda z książki ze zbiorów Działu Zbiorów Specjalnych
GBL w Warszawie, 1725 r.

Fot. 6b Fragment
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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Następną wersją tej samej kompozycji, ale o mniejszych wartościach estetycznych,
jest zamieszczona powyżej. W prawym dolnym rogu widoczna jest sygnatura autora
grafiki, który wykonał powyższy exlibris niestety nieczytelna.

Fot. 7a Autor nieznany, exlibris zamówiony przez Carla Gotardaw Schaffgotscha w hołdzie
ojcu Janowi Antoniemu Schaffgotschowi po jego śmierci z książki ze zbiorów Działu Zbiorów
Specjalnych GBL w Warszawie, 1742 r.

Po nim następuje exlibris w formie rozbudowanej grafiki z alegoriami trzymającymi kartusz z herbem. Został on zamówiony przez syna Jana Antoniego, Carla Gotarda,
którego inicjały widnieją na późniejszych exlibrisach, w hołdzie ojcu, którego tytuły
i daty życia mamy na postumencie architektonicznym w centralnej części grafiki. Został więc on wykonany po 1742 r czyli po śmierci ojca. Po lewej stronie mamy putto
z atrybutami sprawiedliwości, wagą i mieczem, odwołanie do urzędu dziedzicznego
sędziego dworskiego13, który zmarły pełnił oraz kobietę w sile wieku z symbolami
władzy ze wzniesionym w dłoni zapewne zwojem, a nie laską marszałkowską [w Polsce używano buławy] oraz leżącym na krześle płaszczem, a na nim koroną książęcą

13
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http://ksp.republika.pl/gurowski.htm [11.02.2013 r.]
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Fot. 7b Fragment

[elektorską – dawną]14 z gronostajowym otokiem i wiązką liktorską z toporem oraz
zwoje lub otwarty kodeks lub tablice dekalogu co może być odwołaniem do świeżego
katolicyzmu (na katolicyzm przeszedł dopiero jego ojciec)15. Alegoria ukazana została
na tle udrapowanej kotary częstego w owym czasie symbolu władzy. Po przeciwnej
stronie alegoria wiedzy z rozrzuconymi księgami i przyrządami matematycznymi oraz
astrolabium z globem ziemskim, co mogłoby sugerować szerokie zainteresowania Jana
Antoniego Naukami matematyczno-przyrodniczymi i zjawiskami astralnymi. Obok
putto podające węgielnicę, co z kolei wskazuje na architekturę i działalność fundacyjną Jana Antoniego. „Będąc katolikiem (…) ufundował m.in. kaplice św. Anny na
Grabowcu, ołtarze boczne w kościele cysterskim w Cieplicach, rzeźby przy kościele
parafialnym w Mirsku, był współfundatorem kościoła urszulanek w Świdnicy. Zapewne za sprawą ewangelickich tradycji rodu przyczynił się do wzniesienia Kościoła Łaski
w Jeleniej Górze, uczestnicząc w specjalnej komisji cesarskiej wytyczającej miejsce
pod kościół i ofiarowując wiele drewna na budowę”16. Centralnie umieszczony został
owalny kartusz z herbem. Nad nim znajduje się czaszka pokryta kirem symbol śmierci
i przemijania, a nad nią pochodnia symbol nieoczekiwanego końca i „wypalenia się”
życia. Na kartuszu widoczny jest herb hrabiowski.
http://novaheraldia.net/index-folder/blazon.html [12.02.2013 r]
http://ksp.republika.pl/gurowski.htm [15.02.2013 r]
16
http://ksp.republika.pl/gurowski.htm [15.02.2013 r]
14
15
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Tarczę okala łańcuch z „Orderem Złotego Runa”, którego Jan Antoni był Kawalerem. Całość przedstawienia umieszczona jest na tle biblioteki, której był oficjalnym
fundatorem w 1733 r.17

Fot. 8 Autor nieznany, exlibris Carla Gotarda Grafen Schaffgotscha wykonany z płyty
z 1725 r. z książki ze zbiorów Działu Zbiorów Specjalnych GBL w Warszawie, po 1742 r.

Powyższy exlibris należał prawdopodobnie, jakby wynikało z inicjałów pod górną
krawędzią, do syna Carla Gotarda: C.G.G.S. – Carl Gotard Grafen Schaffgotsch. Powstał on na płycie exlibrisu wykonanego na zamówienie jego ojca, ale po jego śmierci.
Płyt była niezużyta więc w górnej części dodano inicjały syna, a spolerowano w miejscu sygnatury poprzedniego twórcy. Carl Gotard używał czerwonego tuszu do swoich
exlibrisów.
We r sz l e r Rafał: Dolnośląska Biblioteka Schaffgotschów. Lokalizacja, księgozbiór, wnętrza, meble
w: Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne; Rok IX 2010 Nr (17) http://www.perspectiva.
pl/perspectiva_LSTH_pdf/pdf/p17/15Werszler.pdf [12.02.2013 r.]
17
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Fot. 9 Autor nieznany, exlibris Biblioteki hrabiów Schaffgotschów w Hermsdorfie
używany do pocz. XIX w.

Powyższy exlibris pojawiający się w księgozbiorze oznacza Bibliotekę hrabiów
Schaffgotschów w Hermsdorfie czyli śląskim Sobięcinie, który od 1950 został włączony do Wałbrzycha18 z racji jego rozwoju jako aglomeracji miejskiej. Z Hermsdorfu bibliotekę przeniesiono do Warmbrunu pod Hirszbergiem na drodze z Wrocławia
do Drezna19 na początku XIX w. do pomieszczeń pocysterskiego klasztoru.20Wynika
z tego, że exlibris ten był używany do początku XIX w. niestety nie jest możliwe biższe
ustalenie jego powstania.
W starych drukach z księgozbioru Schaffgotschów znajdują się nierzadko grafiki
jako frontyspisy lub strony przedtytułowe.
Książka z 1715r. autorstwa Christopha Hellvvigsa „Medicin oder kurze und deutliche Anleitung (…)” [medycyna lub krótkie i jasne instrukcje] dotycząca medycyny
empirycznej, dogmatycznej i racjonalnej. Omawiająca fizjologię, patologię, semiotykę
(w medycynie dział zajmujący się objawami chorób i ich znaczeniem w rozpoznawaniu poszczególnych jednostek chorobowych)21,dietetyki, anatomii, chirurgii i farmacji.
Na stronie przedtytułowej rycina nieznanego rytownika przedstawiająca studentów
medycyny siedzących pod arkadą u stóp pomnika Asklepiosa – boga sztuki lekarskiej.
Przed budynkiem ogród z fontanną – źródłem. Ogród symbolizuje okiełznanie natury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobi%C4%99cin_(Wa%C5%82brzych) [13.02.2013]
Wittyg Wiktor: Ex-libris’y bibliotek polskich XVII i XVIII w. T. 1. Warszawa 1903 r s. 94
20
We r sz l e r Rafał: Dolnośląska Biblioteka Schaffgotschów. Lokalizacja, księgozbiór, wnętrza, meble
w: Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne; Rok IX 2010 Nr (17) http://www.perspectiva.
pl/perspectiva_LSTH_pdf/pdf/p17/15Werszler.pdf [12.02.2013 r.]
21
http://pl.wikipedia.org/wiki/Semiotyka [13.02.2013]
18
19
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Fot. 10 Autor nieznany, 1715, [grafika przedtytułowa] w Christoph Hellwigs, Medic. Lic. und
vor itzo Practici zu Erffurt, Grund- und Lehr- Sa¨tze Der gantzen Edlen Medicin: Oder Kurtze
und deutliche Anleitung, Wie so wohl Die Herren Studiosi Medicina, Als auch ein jedweder,
ob er schon kein Medicus, Zu seiner Gesundheit und Lehre, eine gute Wissenschafft von der
Medicina Empirica, Dogmatica, seu Rationali, Methodica, Hermetica ... begreiffen mo¨ge;
Wobey Unterschiedliche Arcana Medica, wie auch, was vornemlich vor Medicinische Bu¨cher
zu lesen ... angewiesen werden ; Aus der Erfahrung ... geschrieben, und nunmehro, auff vielfa¨ltiges Begehren, in Druck gegeben / Christoph von Hellwig. – Leipzig Leipzig Groschuff 1715.

przez człowieka i władzę rozumu nad impulsami podświadomości, źródło natomiast
symbolizuje życie22, ale też mądrość i rozsądek, a woda również śmierć23, obydwa te
przedstawienia ściśle łączą się z naukami medycznymi, które częściowo ujarzmiają
naturę czyli choroby i wpływa na poprawę jakości życia.
22
23
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Battistini Ma t i l d e : Symbole i alegorie. Warszawa 2005, 2006 s. 258
Ko p a l i ń sk i Władysław: Słownik symboli. Warszawa 1990 s. 475-481, 501-502
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Fot.11 Autor nieznany, 1662 r., [grafika przedtytułowa] w Ars Sanctorii Sanctorii [...] de
statica medicina, aphorismorum sectionibus septem comprehensa / Santorio Santorio; Ippolito
Obizzi. – Lugduni Batavorum, Apud viduam Cornelii Boutesteyn, 1713.

Na stronie przedtytułowej „Ars Sanctorii Sanctorii (…) Statica Medicina (…)” autorstwa Hippolylo Obicio mamy grafikę o tematyce rodzajowej na, której uwidoczniono krzesło do ważenia
Sanctorius Sanctorius (29 marca 1561 - 22 lutego 1636 Wenecja) [1], zwany także
Santorio Santorii, Sanctorius z Padwy, i różne kombinacje tych nazw, był włoskim
fizjologiem, lekarzem i profesorem na uniwersytecie w Padwie, gdzie przeprowadzał
eksperymenty temperatury, oddychania i wagi. Przez okres trzydziestu lat Sanctorius
ważył się oraz wszystko co jadł i pił, a także jego produkty wydalania. Waga produktów które wydalał była znacznie mniejsze. Wyprodukował teorię nieczułego potu jako
próba rozliczenia tej różnicy. Jego odkrycia nie miały wartości naukowej, ważna jednak
była empirycznej metodologia. „Krzesło do ważenia”, które skonstruował i wykorzystał w tym eksperymencie widoczne jest na powyższej grafice, na której uwidoczniono
również prawdopodobnie samego lekarza, aczkolwiek istnieją inne podobne grafiki na
których wygląd urządzenia odbiega szczegółami od powyższego.
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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Fot. 12 Autor nieznany, 1662 r., [tablica anatomiczna w książce] w Nicolai Stenonis Observationes anatomicae quibus varia oris, oculorum et narium vasa describuntur, novique salivae, lacrymarum et muci fontes deteguntur, et novum nobilissimi Bilsii de lymphae motu et usu commentum
examinatur et rejicitur / Niels Steensen. – Lugduni Batavorum : apud J. Choue¨t, 1662.

Pozycja “Nicolai Stenonis Observationes anatomicae quibus varia oris, oculorum
et narium vasa describuntur, novique salivae, lacrymarum et muci fontes deteguntur
(…)” Steno Duński katolicki biskup później beatyfikowany odkrył wcześniej nieopisaną strukturę, „ductus stenonianus” (kanał od ślinianki przyusznej), w głowach owcy,
piesa i królika. nazwa Steno pozostał związany z tą strukturą, znaną dziś jako kanał
Stensena. Grafiki nieznanego rytownika w formie rozkładanych tablic przedstawiają
szczegóły anatomiczne głów badanych zwierząt.
“Thesaurus Rulandinus hoc est, Martini Rvlandi ... Cvrationes empiricae: Accesservnt hisce, eivsdem alii Tractatus tres: I. De phlebotomia. II. De scarificatione &
ventosatione III. Oratio de ortu animae[…]” Na stronie przedtytułowej widoczna jest
grafika, złożona z kilku kwater. W lewym górnym rogu mamy w tondzie portret Hipokratesa ogólnie znanego greckiego lekarza z przełomu V-IV w. p.n.e. „ojca medycyny”
w stroju współczesnym artyście. W przeciwnym rogu widoczny jest portret Acrona
z Agrigentum greckiego lekarza z V w.p.n.e. również w stroju siedemnastowiecznym.
52
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Fot. 13 Autor nieznany, “Thesaurus Rulandinus Hoc est, Martini Rvlandi ... Cvrationes Empiricae […]”, 1680, [grafika przedtytułowa] w Thesaurus Rulandinus; hoc est ... Curationes
empiricae; quae antea in decem, centurias dissectae prodierunt, nunc vero in compendiosum
ordinem secundum partium corporis seriem redactae lucem aspiciunt. Accesserunt hisce,
ejusdem alii Tractatus tres: I. De phlebotomia. II. De scarificatione & ventosatione. III. Oratio
de ortu animae / Martin Ruland; Johannes Screta; Georg Spo¨rlin. – Budissae, Sumptibus
Friderici Arnstii, typis Andreae Richteri, 1680.

W kwaterze pomiędzy nimi mamy scenkę rodzajową a mianowicie widok ogrodu-zielnika oraz ogrodniczkę z kwiatami. Na zasadzie analogii z grafikami na samym dole
karty może ona obrazować farmację tradycyjną czyli ziołolecznictwo tym bardziej, że
została umieszczona pomiędzy portretami lekarzy z okresu w którym medycyna jako
nauka dopiero powstawała. W kwaterach na dole karty również znajdujemy scenki
rodzajowe po lewej wnętrze współczesnej artyście apteki z wagą na pulpicie i napisem Ratio – czyli racja, porcja, a po prawej proces destylacji oraz narzędzia do tego
w owym czasie używane podpisane Experientia – doświadczenie. W środkowej partii
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Fot. 14a Syfung,”D. Joh: August: Ochme […]”, 1735r., [grafika przedtytułowa] w Medicinische Fama, worinne von der Schwindsucht, Scorbut, befleckten Venus, und andern langwierigen Krankheiten, auch deren Cur, gehandelt wird : mit beygefu¨gter Kunst, lange zu leben; in
Vier Theile / Johann August Oehme. – Dresden Leipzig Dreßden; Leipzig Gerlach 1786.

karty po lewej Inventum – wynalezienie, przedstawia kobietę z cyrklem z kulą ziemską
u stóp i sową na głowie , co oznacza naukowe i wykorzystujące miarę, wagę i wyłącznie
materialne dowody w podejściu do świata i przyrody. Po prawej z napisem Probatum
– udowodnienie kobieta z laską owiniętą wstęgą przy palenisku, na którym stoi czarka
i trzymając drugą czarkę w dłoni. Laski są częstym atrybutem nauczycieli i mistrzów
kierujących wtajemniczeniem24w tym wypadku w nauki medyczne i doświadczenia.
24
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Ko p a l i ń sk i Władysław: Słownik symboli. Warszawa 1990; s. 192
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Fot.14b Fragment

Fot. 15 Autor nieznany, 1735 r., [grafika przedtytułowa] w Der wohl unterwiesene Apothecker,
Oder Gründliche Anleitung zur heutigen Apothecker-Kunst : Und zwar I. Wie solche ... geschicklich zu erlernen, ... II. Wie die in allen Officinen usuellesten Medicamenta ... zu prapariren seyn ;
Deme noch beygefüget die üblichsten Signa und Kunst-Wörter ; Aus berühmter Männer Schrifften,
theils auch aus eigener Praxi also zusammen getragen, und mit nöthigen Registern versehen/Hellwig, Christoph von. – Andere Auflage, verbessert. – Arnstadt : Beumelburg, 1735.
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Grafika na stronie przedtytułowej z książki „Der wohl unterwiesene Apothecker,
Oder Gründliche Anleitung” z 1735 r. ze sceną rodzajową przedstawiającą wnętrze
współczesnej apteki, znaczyniami aptecznymi, moździerzem do rozdrabniania składników, rzędem wag wiszących nad pulpitem, nożycami, piórami do pisania zatkniętymi
w słoiczkach z inkaustem. Dzięki tego typu przedstawieniom wiemy jak ubierali się
farmaceuci do pracy, jak wyglądał handel tego rodzaju specyfikami, jakich używano
narzędzi i mebli.

Fot. 16a Karta tytułowa Hadriani a Mynsicht Alias Tribudenii, Germani, Comitis Palatini,
Phil. Et U. Med. Doct. [...] Thesaurus, Et Armamentarium Medico-Chymicum. Hoc est Selectissimorum, contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio : Propria
laborum experientia, multiplici & felicissima praxi confirmata, & nunc una cum remediorum
Virtute, Usu, & Dosi, doctrinae, & sapientiae filiis fideliter revelata & communicata / Mynsicht, Adrian von. – Francofurti : Wustius, 1675.
56
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Fot.16b lewa: Autor nieznany , “Hadrian, a Minsicht, Germanus, Com: Pal: Phil: Et Med:
D: P.L. Caes: Nec Non Diver: S.R. Prin. Consil Et Arch:”, 1675 r., [grafika przedtytułowa]
w Hadriani a Mynsicht Alias Tribudenii, Germani, Comitis Palatini, Phil. Et U. Med. Doct.
[...] Thesaurus, Et Armamentarium Medico-Chymicum. Hoc est Selectissimorum, contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio : Propria laborum experientia,
multiplici & felicissima praxi confirmata, & nunc una cum remediorum Virtute, Usu, & Dosi,
doctrinae, & sapientiae filiis fideliter revelata & communicata / Mynsicht, Adrian von. – Francofurti: Wustius, 1675.
prawa: Autor nieznany, [frontispis], 1675r. w Hadriani a Mynsicht Alias Tribudenii, Germani,
Comitis Palatini, Phil. Et U. Med. Doct. [...] Thesaurus, Et Armamentarium Medico-Chymicum. Hoc est Selectissimorum, contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio : Propria laborum experientia, multiplici & felicissima praxi confirmata, & nunc
una cum remediorum Virtute, Usu, & Dosi, doctrinae, & sapientiae filiis fideliter revelata &
communicata / Mynsicht, Adrian von. – Francofurti : Wustius, 1675.
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W pozycji o alchemii i naturze materii o tytule „(…) Thesaurus et armamentarium
medici-chymicum(…)” mamy dwie przedtytułowe grafiki. Jedną przedstawiającą portret Adrianus’a a Mynsicht (u.1683) lekarza i chemika w owalnej ramie otoczony napisem „Hadrian, a Minsicht, Germanus, Com: Pal: Phil: Et Med: D: P.L. Caes: Nec Non
Diver: S.R. Prin. Consil Et Arch:” oraz alchemicznymi i matematycznymi instrumentami przytrzymywaną przez dwa anioły. Poniżej w kartuszu 6 linijek tekstu łacińskiego
autorstwa Jonas’a Angelus’a. Grafika wykonan ok. 1675 r. Obok frontyspis z centralnie umieszczonym owalnym kartuszem „D.O.M.A. Hadriani à Mynsicht aliàs Tribudenii ... Thesaurus et armamentarium medico-chymicum hoc est, selectissimorum,
contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio ... : cui in fine
adjunctum est Testamentum Hadrianeum de aureo philosophorum lapide (...)”. Jest ono
toczonym portretami Hermesa – który był patronem badań, ojcem alchemii i nauk tajemnych, symbolizował aktywny czynnik transmutacji alchemicznej, łączący w sobie
symbolikę okręgu i kwadratu; Hipokratesa – ojca medycyny, Diligentia – pracowitości,
Experientia – doświadczenia. Pomiędzy nimi, po bokach karty, mamy znaki alchemiczne, w okrągłych kartuszach, takie jak: symbole alchemiczne metali i planet. W okrągłym kartuszu u góry mamy koło nieba nawiązujące do harmonii wszystkich elementów wszechświata będące wynikiem połączenia okręgu, półokręgu (Księżyca) i krzyża.
U dołu karty mamy figury geometrii symbolicznej i ezoterycznej trójkąt – Trójca Św.
i poznanie w naukach tajemnych, okrąg – powrót zdarzeń i ruch życia oraz kwadrat –
doskonalość raju i stabilność kosmosu po działaniu bóstwa stwórczego. Kwadratura
koła, wyrażona również w przedstawieniu kamienia filozoficznego, oznaczała poznanie praw wyższych rządzących stworzeniem. Dodatkowo mamy w figurach parę ludzi
, co może być odwołaniem do Adama alchemicznego, często ukazywanego jako Adam
i Ewa. Było to połączenie wszystkich przeciwieństw i wyraz harmonii rządzącej różnymi wymiarami kosmosu, „był bytem , który stwarza świat i zawiera go sam w sobie”.
Ewa wg tradycji ezoterycznej reprezentuje sferę poznawczą Adama, wymiar duchowy
utracony w wyniku grzechu25
W “Valentini Kräutermans Besonderer Theil Von denen entdeckten Heimligkeiten
des Frauenzimmers : in welchern die heilsamen und bewährtesten Arzney-Mittel/ für
alle/ dem Weibl. Geschlechte zustossende Kranckheiten und Maladien zu finden (…)”
na stronie przedtytułowej widzimy kobietę przesiewającą lub odsączającą coś, prawdopodobnie w jej buduarze, co wynika z racji nie kompletności jej ubioru, gdyż o lekach
na dolegliwości kobiece traktuje książka. W tle natomiast widoczna jest scena z Adamem i Ewą w rajskim ogrodzie, co należałoby zinterpretować jako przedstawienie
Adama alchemicznego jak we wcześniejszej grafice.
25
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Battistini Matilde: Astrologia, magia , alchemia. Warszawa 2006 s. 266-267, 303-306
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Fot. 17 Autor nieznany, 1721, [grafika przedtytułowa] w Valentini Kräutermans Besonderer
Theil von denen entdeckten Heimligkeiten des Frauenzimmers: in welchen die heilsamsten
und bewährtesten Arzney-Mittel für alle dem weibl. Geschlechte zustossende Kranckheiten
und Maladien zu finden; nach der Methode des Welt-berühmten Herrn Wedelii und anderer ...
/ Christoph von Hellwig. - Niedt, 1721.

W “Pauli Barbette ... Opera chirurgico-anatomica, ad circularem sanguinis motum,
aliaque recentiorum inventa, accommodata. Accedit De peste tractatus, observationibus illustratus”. Na stronie przedtytułowej natrafiamy na takie perełki jak sygnowane
grafiki autorstwa Romeyn’a de Hooghe (Amsterdam 1645-1708 Haarlem) Był on znany jako rytownik, rysownik, malarz, rzeźbiarz i medalier. Jest najbardziej znany z politycznych i propagandowych karykatur Louis XIV i propagandowych odbitek wspierających Wilhelma Orańskiego. Hooghe stworzył ponad 3500 grafik w tym akwafort,
także do ilustrowanych książek26. Na powyższej mamy scenę rodzajową na której
przedstawiono operację chirurgiczną.
http://museum.cornell.edu/exhibitions/view/romeyn-de-hooghe-virtuoso-etcher.html ; http://en.wikipedia.org/wiki/Romeyn_de_Hooghe
26
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Fot. 18a Romeyn’a de Hooghe , “Chirurgia barbettiana”, 1671r. [grafika przedtytułowa]
w Paul Barbette: Opera chirurgico-anatomica, ad circularem sanguinis motum, aliaque recentiorum inventa, accommodata : Accedit De peste tractatus, observationibus illustratus / Paul
Barbette; Herzog August Bibliothek.; Adam Matthew Publications. – Lugd. Batav.: Joh. a`
Gelder, 1672.

Fot. 18b Fragment
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Działalność upowszechniająca naukę realizowana
przez biblioteki naukowe w aspekcie zmian Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzonych w 2015 roku

Abstract
The main objective of this article is to present the changes introduced by the Ministry of Science and
Higher Education in 2015 in the system of evaluation of the applications submitted by scientific libraries
for the financing of the science disseminating activities. The changes concerned, first of all, the criteria for
granting support for the activities connected with maintaining unique library resources, developing scientific library resources and making them available in electronic form. The research conducted shows, that
the changes introduced have increased the range of activities which may be financed from the science dissemination funds for 2015, in particular, in the scope of making the results of scientific and research works
available in free access in electronic form, and at the same time, the number of criteria for the evaluation
of the submitted applications has increased.
Streszczenie
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku w systemie oceny wniosków, składanych przez biblioteki naukowe
na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Zmiany dotyczyły przede wszystkim kryteriów
przyznawania wsparcia na działania związane z utrzymaniem unikatowych zasobów bibliotecznych,
opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych i udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie
elektronicznej. Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzone zmiany zwiększyły zakres działań
możliwych do finansowania ze środków na działalność upowszechniającą naukę w 2015 roku, w szcze-
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gólności w zakresie udostępniania w wolnym dostępie wyników prac naukowych i badawczych w formie
elektronicznej, ale jednocześnie istotnie wzrosła liczba kryteriów służących ocenie składanych wniosków
aplikacyjnych .

Biblioteki naukowe związane z publicznymi szkołami wyższymi poza środkami
uczelnianymi, aktywnie poszukują dodatkowych źródeł finansowania na realizację
swoich zadań. Spektrum działalności bibliotek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi w kierunku zapewnienia utrzymania dotychczasowych usług na wysokim poziomie, jak i wprowadzania nowych usług, a także funkcjonalności, z których będą
korzystać studenci, środowisko akademickie, biznes i otoczenie społeczne. Zapewnienie jakości i wdrożenie nowych elementów działalności bibliotecznej wymaga określonych środków, których często brakuje w budżetach bibliotek i uczelni. Potencjalnym
źródłem finansowania takich przedsięwzięć mogą być środki pozostające w dyspozycji
Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Marszałkowskich i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wymienione instytucje odpowiadają za określanie procedur przyznawania środków i nadzór nad finansowanymi przedsięwzięciami, realizowanymi głównie w formie projektów. Ministerstwo Rozwoju wskazało Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, jako instytucję odpowiedzialną za finansowanie ze środków europejskich
dużych projektów bibliotecznych z zakresu zwiększania e-dostępności do zasobów naukowych, w ramach II Osi Priorytetowej „E-administracja i otwarty urząd”, Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z budżetem określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych tego programu. Natomiast Urzędy Marszałkowskie
to Instytucje Zarządzające 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi, które finansują ze środków unijnych między innymi digitalizację i udostępnianie regionalnych zasobów naukowych w ramach „cyfryzacyjnych osi” tych programów. Projekty finansowane ze wspomnianych będą realizowane najpóźniej do końca 2023 roku, z budżetem
określonym w ich Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wspiera głównie działalność bibliotek akademickim w ramach
dofinansowania na działalność upowszechniającą naukę (pierwszy typ wsparcia) oraz
na działalność związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej (drugi typ
wsparcia), ze środków krajowych, a informacja o przyznanych środkach była publikowana w latach 2010–2013 w Dziennikach Urzędowych Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Ze względu na istotne modyfikacje zasad oceniania wniosków dotyczących
wspierania działalności upowszechniającej naukę bibliotek naukowych, wprowadzone
w ostatnim kwartale 2015 roku, w przedmiotowym artykule skoncentrowano się na
analizie zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w zakresie oceny działań związanych z utrzymaniem, opracowaniem i udostępnieniem
zasobów bibliotecznych. Ponadto oceniono ich wpływ na proces aplikowania o środki krajowe przez biblioteki naukowe publicznych szkół wyższych z jednoczesnym,
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syntetycznym odniesieniem do procesu aplikowania o środki europejskie na podobne
przedsięwzięcia finansowane z regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
Jednostką organizacyjną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzającą
przyznawaniem środków i nadzorem nad realizacją zadań związanych z działalnością
upowszechniającą naukę jest Departament Nauki. Wspomniana jednostka nadzoruje
w zakresie finansowania nauki takie zagadnienia, które obejmują statutową działalność
jednostek naukowych, inwestycje związane z badaniami naukowymi, rozwój infrastruktury badawczej i informatycznej, realizację projektów międzynarodowych, programy ministerialne, stypendia dla wybitnych młodych naukowców, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz działalność upowszechniającą naukę, w tym dla bibliotek.
Zgodnie z definicją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działalność upowszechniająca naukę obejmuje „realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki
przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań
związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa,
nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych”1. Podmiotem
wnioskującym o środki w ramach bibliotecznej działalności upowszechniającej naukę,
jest podmiot organizujący i prowadzący bibliotekę2. Może on ubiegać się o finansowanie następujących typów działań: utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów
bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, opracowywanie
naukowych zasobów bibliotecznych i udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie
elektronicznej przez biblioteki. W przypadku działań realizowanych przez uczelnie,
jednostki naukowe, a w szczególności wydawców czasopism w zakresie podniesienia
poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopism naukowych oraz upowszechnienia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, (przy założeniu umożliwienia
otwartego dostępu do publikowanych czasopism w Internecie) możliwe jest finansowanie następujących typów zadań: udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji
i zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma, przygotowanie
wersji anglojęzycznych wydawanych publikacji, digitalizacja publikacji i monografii
naukowych udostępnianych w sposób otwarty w Internecie oraz wdrożenie procedur
zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych3. W porównaniu z dotychczasowym katalogiem finansowanych „działań bibliotecznych” określonych w Ustawie
1
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Działalność upowszechniająca naukę [dostęp: 10-022016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnoscupowszechniajaca-nauke.html>.
2
Artykuł 8, ustęp 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539
z późn. zm.
3
Artykuł 25, ustęp 1, punkt 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki,
Dz.U. 2015 poz. 249, 1268.
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z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki obowiązującej do 24 maja
2015 roku4, zmiany zostały ukierunkowane na utrzymanie zasobów bibliotecznych
określonych jako „unikatowe”, „o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa”, co
w automatyczny sposób wskazuje na preferowanie bibliotek posiadających określony
charakter zbiorów. Ustawodawca pozostawił jednak możliwość wsparcia naukowych
zasobów bibliotecznych innych niż unikatowe lub istotne, co stwarza możliwość aplikowania o środki ministerialne bibliotekom posiadającym zbiory inne niż szczególnie
ważne z punktu widzenia donatora. Pozytywną nowością jest dopuszczenie możliwości
finansowania działań związanych z udostępnianiem zasobów bibliotecznych w formie
elektronicznej, co koresponduje z możliwością finansowania tożsamych przedsięwzięć
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Regionalnych Programów Operacyjnych.
Wskazane argumenty wskazują zatem na zasadność stwierdzenia, że zostały wprowadzone nowe możliwości finansowania utrzymania, zachowania i udostępniania zasobów bibliotecznych, ale dotyczą one tylko i wyłącznie określonych, preferowanych
typów tych zasobów. Za pozytywną zmianę należy uznać także wprowadzenie nowego
generatora wniosków aplikacyjnych, dostępnego w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF), z funkcją wyboru biblioteki jako podmiotu planującego przedsięwzięcie do dofinansowania, co w znaczący sposób ogranicza liczbę błędów instytucji
ubiegającej się o środki. Przyśpiesza to także proces przygotowywania wniosku, który
może zostać złożony raz lub dwa razy w roku. Czynnikiem wpływającym na podniesienie jakości współpracy pomiędzy podmiotem aplikującym a ministerstwem, jest bez
wątpienia wprowadzenie dedykowanego adresu e-mailowego, na który można kierować pytania dotyczące wniosków o dofinansowanie na określoną działalność biblioteczną związaną z upowszechnianiem nauki. Jednocześnie dopuszczono możliwość
składania obligatoryjnych załączników do wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej,
jeżeli zostały one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ministerstwo weryfikuje wyłącznie wnioski
kompletne, spełniające wymogi formalne, złożone w terminie. W przypadku złożenia
wniosku, który nie spełnia określonych wymagań, podmiot składający wniosek jest
wzywany za pośrednictwem systemu OSF do usunięcia wskazanych braków w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, a ich nieusunięcie powoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
Najważniejszą zmianą jest jednak znaczne skomplikowanie kryteriów oceny składanych wniosków (za ich przygotowanie odpowiadał Zespół interdyscyplinarny do spraw
działalności upowszechniającej naukę, który przedstawiał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty wytypowane do finansowania)5, które w formie obowiązu4
Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 z
późn. zm.
5
Paragraf 5, ustęp 1, punkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 wrze-
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jącej do 16 grudnia 2015 roku obejmowały 3 komponenty służące ocenie pierwszego
stopnia: informacje podstawowe, poziom merytoryczny oraz skala oddziaływania i finanse przedsięwzięcia. Komponent związany z podstawowymi informacjami służył
zespołowi do weryfikacji, czy podane informacje mają charakter kompletny i mierzalny oraz sprawdzeniu, czy podmiot wnioskujący posiada doświadczenie w realizacji podobnych działań, a także czy zakończyły się one sukcesem (preferowane były działania
finansowane z budżetu na naukę).
Drugi komponent związany z oceną jakości merytorycznej i skali przedsięwzięcia
opierał się na ocenie potrzeby realizacji zadań, ich charakteru z opisem odbiorców
projektu w podziale na grupy wiekowe, zawodowe, kulturowe, weryfikacji typu działań (naukowe lub popularnonaukowe) oraz sprawdzeniu, jaki związek podejmowane
działania mają z upowszechnianiem nauki z uwzględnieniem potencjalnych efektów
wynikających z ich podjęcia.
Ostatni komponent, finansowy, służył do oceny poprawności skonstruowania budżetu przedsięwzięcia, zasadności kwoty dofinansowania, wysokości wkładu własnego
i prawidłowości oszacowania kosztów działań. Ocena drugiego stopnia obejmowała
weryfikację wniosku pod kątem kryteriów obejmujących 4 główne kategorie: znaczenie zadań wnioskodawcy dla określonych polityk (naukowa, naukowo – techniczna,
innowacyjna) oraz rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, zasięg i skala oddziaływania działań, możliwości organizacyjne podmiotu w zakresie działań planowanych
do wykonania oraz zasadność kosztów z nimi związanych, a także prawidłowa realizacja wcześniejszych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę6.
Nowe kryteria oceny opracowane w oparciu o aktualne rozporządzenie7 zostały podzielone także na 3 zmodyfikowane komponenty, a każdy z nich na bardzo szczegółowe zakresy tematyczne. Pierwszy komponent obejmuje 3 zakresy tematyczne, drugi
komponent zawiera 2 zakresy tematyczne, a trzeci jeden zakres tematyczny. W przypadku pierwszego, nowego komponentu oceny w zakresie jakości naukowej zasobów,
uszczegółowienie zostało wprowadzone w postaci 4 punktów obejmujących ocenę:
poziomu naukowego prac i zadań oraz ich znaczenia dla rozwoju nauki, praktycznej
użyteczności wyników prac i zadań, ich znaczenia w zakresie gospodarczym i innowaśnia 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, Dz.U. nr 179 poz. 1206.
6
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zalecenia praktyczne dla podmiotów działających na
rzecz nauki wnioskujących o finansowanie zadań działalności upowszechniającej naukę [dostęp: 12 II
2016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/zaleceniapraktyczne-dla-podmiotow-dzialajacych-na-rzecz-nauki-wnioskujacych-o-finansowanie-zadan-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke.html>.
7
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność
upowszechniającą naukę, Dz.U. 2015 poz. 1862.
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cyjności, znaczenia prac i zadań naukowych w zakresie międzynarodowym oraz możliwości finansowania zaplanowanych działań z innych funduszy niż środki finansowe na
naukę. Omawiany komponent obejmuje także zakres oceny dotyczącej oddziaływania
i kosztów przedsięwzięcia w formie 4 punktów. Obejmuje ona weryfikację znaczenia
zadania dla upowszechniania informacji o roli nauki w środowisku gospodarczo – społecznym kraju, zasięgu i skali oddziaływania planowanych działań na upowszechnienie nauki, środków przekazu promujących wyniki działalności badawczo–rozwojowej,
a także zasadność kosztów w odniesieniu do zakresu planowanych do realizacji zadań.
Kolejny zakres tematyczny pierwszego, nowego komponentu oceny obejmuje weryfikację jakości zbiorów i szerokiego udostępniania, określoną w 5 punktach. Dotyczą
one weryfikacji znaczenia zbiorów w skali regionu lub kraju, ich oddziaływania na
upowszechnianie nauki, udziału we współpracy krajowej lub międzynarodowej w zakresie elektronicznych zasobów bibliotecznych, wpływu działań na rozwój zasobów
w postaci elektronicznej, metod udostępniania e-zasobów oraz formy i zakresu udostępniania wspomnianych zasobów. Drugi, nowy komponent merytoryczny w zakresie
oceny wpływu na otoczenie, składający się z 3 punktów sprawdza aspekt upowszechniania informacji o roli nauki, zasięg i skalę oddziaływania przedsięwzięcia oraz nowoczesność form przekazu, a także dopasowanie form przekazu informacji do potrzeb
użytkowników. Wspomniany komponent obejmuje także drugi zakres tematyczny oceny – jakość zbiorów, formy i zasady udostępniania oraz współpraca dotycząca zbiorów,
wyspecyfikowany w postaci 10 punktów. Kryteria weryfikacji we wspomnianym przypadku obejmują: charakterystykę zasobu lub naukowego zasobu bibliotecznego wraz
z uzasadnieniem merytorycznym jego wyboru, informacje o zasobach planowanych
do udostępnienia elektronicznego wraz z uzasadnieniem merytorycznym tego wyboru, udział zadania w długofalowym planie utrzymania, opracowania i udostępniania
e-zasobów, charakterystykę metod i standardów utrzymania udostępnianych zasobów,
udział w pracach krajowych lub międzynarodowych związanych z szeroko pojętym
korzystaniem z zasobów, formy i zakresy udostępniania zbiorów elektronicznych (bez
ograniczeń lub z ograniczeniami).
Trzeci, nowy komponent służący ocenie finansowej składa się z 2 punktów, które
weryfikują zasadność poszczególnych pozycji budżetu (wynagrodzenia, zakupy, inne
koszty, koszty pośrednie) oraz ich adekwatność do rodzajów działań zaplanowanych
do wykonania.
Po weryfikacji złożonych wniosków bibliotecznych na działania podlegające dofinansowaniu, dokonanej przez Zespół interdyscyplinarny do spraw działalności upowszechniającej naukę, jest sporządzana lista rankingowa podmiotów ubiegających się
o środki (z pozytywną lub negatywną rekomendacją tego Zespołu dotycząca finansowania). Następnie jest ona przekazywana przez Zespół interdyscyplinarny do Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podejmuje ostateczną decyzję związaną z przyForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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znaniem lub odmową przyznania środków finansowych. Informacja o pozytywnej
lub negatywnej ocenie wniosku jest przekazywana w formie decyzji do aplikujących
podmiotów. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, zawierana jest umowa o finansowanie działalności upowszechniającej naukę pomiędzy uczelnią a ministerstwem,
na jedno lub kilka zadań (w zależności od typu wniosku), których realizacja może
trwać do 24 miesięcy, a z realizacji przedsięwzięcia składa się raport roczny i końcowy. Natomiast w przypadku negatywnej oceny wniosku, istnieje możliwość odwołania
się od tej decyzji (wniosek jest kierowany do Zespołu odwoławczego) w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli wniosek zostanie ponownie, negatywnie rozpatrzony przez podmiot odwoławczy, istnieje jeszcze możliwość osobistego zapoznania się
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnej informacji w tej sprawie) z materiałami zgromadzonymi w związku z przedmiotową oceną, które powinny obejmować: wniosek, decyzję ministra, wniosek strony
o ponowne rozpatrzenie sprawy i opinię Zespołu odwoławczego. Dodatkowo, podmiot
składający wniosek ma możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie za pośrednictwem
pisma, skierowanego bezpośrednio do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z prośbą o pozytywne rozpatrzenie sprawy ze skutkiem przyznania dofinansowania.
Zmiany w zasadach oceny wniosków na działalność upowszechniającą naukę wprowadzone za pośrednictwem nowej ustawy o zasadach finansowania nauki oraz nowego
rozporządzenia ministerialnego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania
środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, z jednej strony umożliwiają pozyskanie dofinansowania na nowe działania biblioteczne związane z powszechnym dostępem do e-wiedzy, ale z drugiej strony skomplikowane kryteria oceny
wniosków w znacznym stopniu utrudniają pozyskanie tych środków przez biblioteki,
które składają wnioski aplikacyjne za pośrednictwem swoich uczelni. Jednak wprowadzone poprzez zmiany, nowe możliwości finansowania digitalizacji i upowszechniania
wyników prac naukowych i badawczych z krajowych środków ministerialnych, należy
rozumieć jako „zielone światło” ułatwiające tworzenie otwartej nauki zarówno przez
naukowców, jak i przez biblioteki, z poszanowaniem krajowych, europejskich i międzynarodowych regulacji w tym zakresie. Dodatkowo, ustawodawca dopuścił w nowym generatorze wniosków kategorię budżetową kosztów pośrednich, co umożliwi
w znacznym stopniu finansowanie działań administracyjnych związanych z obsługą
realizowanego przedsięwzięcia.
Niepokojący natomiast jest fakt, że zgodnie z nowymi regulacjami, okres weryfikacji wniosków bibliotecznych został wydłużony z 3 do 6 miesięcy, a kryteria oceny wniosku zostały rozszerzone o dodatkowe elementy weryfikacji, których spełnienie będzie trudne do zrealizowania przez znaczną część podmiotów ubiegających się
o wsparcie. Wspomniane kryteria oceny nie zostały opatrzone wagą punktową, tak jak
ma to miejsce w projektach finansowanych między innymi ze środków europejskich,
70
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pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie
może w pełni wyciągać wniosków, uczyć się na swoich błędach i skutecznie doskonalić swoich umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.
Ocena aplikacji o środki ministerialne uwzględniająca zakres punktowy w każdym
ocenianym komponencie lub zakresie tematycznym, umożliwiłaby koncentrację potencjalnych beneficjentów na niedostatecznie przygotowanych elementach wniosku,
w celu ich doprowadzenia do jakości oczekiwanej przez ekspertów oceniających. Na
podstawie analizowanych zmian można jednak z przekonaniem stwierdzić, że podmioty ubiegające się o dofinansowanie na działalność upowszechniającą naukę realizowaną przez biblioteki, obowiązują zasady konkursowe. Przyjęte zasady wskazują zatem,
że dofinansowanie powinny otrzymać podmioty przygotowujące najlepsze wnioski, ale
istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zmiany formy ich weryfikacji, uwzględniająca
ocenę punktową każdego elementu sprawdzanego wniosku, popartą merytorycznym,
pisemnym uzasadnieniem w karcie oceny wniosku.
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Czy repozytoria odmieniają naukę?
Abstract
As we watch contemporary scientific repositories, we find out that they keep remaining the extension
to digital libraries, and that there is no coherent teriminology, which would permit establishing a difference
between the former and the latter. But the largest and most searched repositoria of the world often offer
also searchable data collections. They seem to be a need of new science, which produces and absorbs data
in high numbers. In particular projects, intended to produce a scientific work (being basically a narration
leading to a statement), they are not all fully used. So we see them often outside of repositories, namely in
data warehouses. There is no direct link between repositories and warehouses, the terminology covering
this area is not yet mature, and it is difficult to predict any coordination and bringing together of datasets, due first of all to their divergent metadata. When we return to repositories of scientific texts, we find
how susceptible to aggregation they are; all the business here could end up with one universal service for
a country, and in Poland we should look this way at Polish Scientific Bibliography (PBN). Data colections
cover material much more difficult to organize, but it is data – not publications -- managemnt which will
be the priority in research in the next decades.
Streszczenie
Obserwując współczesne repozytoria naukowe, spostrzegamy, że nadal są one pochodną bibliotek cyfrowych; brak ujednoliconej terminologii, która by pozwalała precyzyjnie odróżnić jedne od drugich. Ale
największe i najszerzej wykorzystywane repozytoria świata poza tekstami naukowymi zawierają jeszcze
często przeszukiwalne zbiory danych. Wydają się one być potrzebą współczesnej nauki, która wytwarza
i pochłania wielkie ilości danych; w poszczególnych przedsięwzięciach, mających na celu wytworzenie
tekstu naukowego (narracji z odpowiednia argumentacją, wiodącą do twierdzenia naukowego) nie ulegają
one pełnemu wykorzystaniu. Toteż widzimy je coraz częściej także poza repozytoriami, gdzie wchodzą
niekiedy w skład hurtowni danych. Związki hurtowni z repozytoriami są umowne, zależą od przyjętej
terminologii, trudno tu oczekiwać koordynacji i uwspólnień, głównie ze względu na rozbieżność metadanych. Natomiast świat repozytoriów tekstów naukowych jest podatny na agregację i najprościej byłoby
mieć jeden taki uniwersalny serwis w skali kraju; mogłaby stać się nim Polska Bibliografia Naukowa.
Zbiory danych zawierają materiał o wiele trudniejszy do organizacji, ale to właśnie gospodarka danymi,
nie tekstami będzie priorytetem naukowym w najbliższych dekadach.
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Powszechnie znane są przyczyny zainteresowania repozytoriami, a największe
z nich w coraz większym stopniu skupiają na sobie uwagę naukowców. Jeśli posłużymy się serwisem Webometrics Ranking Web of Repositories, znajdziemy najbardziej
skuteczne i największe repozytoria polskie – w Poznaniu (oczywiście AMUR), Łodzi,
Wrocławiu i Krakowie, dostrzegając natychmiast, że wśród nich znajdują się także
biblioteki cyfrowe, poczynając od działającej już wiele lat Kujawsko-Pomorskiej BC1.
Są to pełnotekstowe bibliografie piśmiennictwa naukowego, w wariancie bibliotek cyfrowych zmieszanego także ze zdigitalizowanymi dokumentami zabytkowymi. Nikt
nie powie, że nie pasują one do repozytoriów, bowiem mogą być traktowane jako materiały źródłowe do badań naukowych.
Repozytoria prowadzone w Polsce otwierają się od poz. 418 rankingu światowego,
co nasuwa skojarzenie ze sferą, w jakiej w innym rankingu Webometrics znajdują się
polskie uniwersytety. Czy kraj nasz jest w stanie inicjować nowe kierunki w obrębie dokumentowania i udostępniania wyników badań naukowych? W Europie AMUR
(Adam Mickiewicz University Repository) jest na pozycji 109. Dobrze wiedzieć, że
wyprzedza go kilka serwisów stworzonych w krajach Europy Wschodniej, takich jak
Czech Digital Mathematics Library (49), Elektronnaya Biblioteka BGU (Belarusskij
Gosudarstvennyj Universitet2, Mińsk, 59), Elektronnyj Naukowyj Archiv Naukowo-Technicznoj Biblioteki Nacionalnogo Universitetu „Lvivska Politechnika” (98).
W drugiej europejskiej dwusetce mamy jeszcze Jekaterynburg (Uralskij Fdederalnyj
Universitet), Debreczyn, Brno, ponownie Mińsk (Belarusian National Technical University), Rygę i Kijów. Widać, że w skali światowej ruch tu jest ogromny, a przyjęcie
globalnych standardów odegrało rolę ujednolicającą, umożliwiło bowiem szybkie nadrabianie zaległości.
Standardy dotyczą jednak przede wszystkim warunków technicznych; nie przesądzają o zawartości repozytoriów ani o randze trafiających tam tekstów (mierzonej
choćby cytowalnością). Nazewnictwo też nie zostało ujednolicone. Przeglądając serwisy odnotowane w Webometrics, zauważamy, że „repozytorium” raz jest nazwą gatunkową, a raz – własną. Popularne nazwy poza (institutional) repository i (digital) library
to po prostu publications (z nazwą instytucji), open archive, open bibliography, digital
archive, electronic publications, e-prints (server), document server, research portal,
Forschungsplatform, e-theses (dla prac na stopień naukowy), research online oraz nazwy cokolwiek literackie: Eldorado, Parade... Nazwy te wskazują niekiedy na znaczącą
http://repositories.webometrics.info/. Niniejszy materiał został zebrany na potrzeby prezentacji w ramach XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych „Biblioteka Przyszłości”, 29 czerwca – 1
lipca 2016 r. w Białymstoku. W lipcu tegoż roku ukazała się nowa edycja danych Webometrics, która nie
została już uwzględniona w opracowaniu. Zmiany są zresztą niewielkie.
2
Nazwy w językach zapisywanych cyrylicą nie transliterujemy, poprzestając na intuicyjnej transkrypcji.
1
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odmienność formuł. Wydaje się jednak, że w większości europejskie repozytoria to
dawniejsze biblioteki cyfrowe, stworzone dla zrealizowania „cyfryzacji zasobów” (digitalizacja), z funkcją repozytoryjną „dodaną” z czasem do zasobów, które nie generują
dużego ruchu w Internecie lub – powiedzmy ostrożniej – które mogą generować taki
ruch w zależności od zupełnie innych kryteriów niż zainteresowanie naukowe.
Jeśli spojrzymy na ranking światowy i jego najwyższe rejony, odkryjemy stosunkowo duże „zagęszczenie” repozytoriów o innej nieco formule niż bibliografia pełnotekstowa. Spójrzmy na przykład na Astrophysics Data System (ADS, 4 miejsce), prowadzony przez Smithsonian Astrophysical Observatory z funduszy NASA. Owszem,
jego trzon ma charakter bibliografii, obejmujących ponad 12 mln zapisów3. Twórcy
ogłaszają jednak, że „[i]n addition to maintaining its bibliographic corpus, the ADS
tracks citations and usage of its records to provide advanced discovery and evaluation capabilities. Integrated in its databases, the ADS provides access and pointers to
a wealth of external resources, including electronic articles available from publisher’s
websites, astronomical object information, data catalogs and data sets hosted by external archives. We currently have links to over 11.3 million records maintained by
our collaborators.” Oznacza to, że z serwisu ADS możemy się np. dowiedzieć o konkretnym przedsięwzięciu naukowym. Równocześnie zachowuje się on jak tradycyjna
biblioteka cyfrowa, udostępniając bogate zasoby zdigitalizowanych książek i czasopism – zdigitalizowanych wszakże nie jako „dziedzictwo kulturowe”, lecz jako korpus
żywej wiedzy, wykorzystywanej w badaniach naukowych.
Danych dostarcza także CERN Document Server, znajdujący się na 9 miejscu miejsce w rankingu światowym4. Zaś serwis Deep Blue Biblioteki Uniwersytetu Michigan5
(miejsce 13) od razu ogłasza na swoim pierwszym ekranie, że dzieli się na „documents”
i „data”, i faktycznie udostępnia raporty z badań oraz bazy danych, wyszukiwalne poprzez ogólne „googlowskie” okno dialogowe.
Jak się wydaje, w nauce w coraz większym stopniu liczą się dane, które nie przybrały jeszcze postaci narracyjnej, właściwej artykułowi czy książce. Gdy już taki tekst
powstaje, liczy się bardziej argumentacja prowadząca do konkluzji niż wyniki badawcze, które do takiej właśnie argumentację przywiodły. Wyniki są ukryte w załącznikach, w aneksach, w niepublikowanych raportach roboczych, ogólnie – w dokumentacji nie przeznaczonej dla czytelnika lub przeznaczonej w postaci selektywnej. Jest
to oczywiste: przedmiotem komunikacji naukowej zawsze były twierdzenia naukowe;
publikowane piśmiennictwo wystarczało, by odtwarzać drogi do tych twierdzeń. Teraz
jednak widzimy, że wielkie przedsięwzięcia badawcze pozostawiają po sobie ogromne
ilości danych, będących czymś więcej niż empirycznym uzasadnieniem publikowahttp://adswww.harvard.edu/. Dane z adresów repozytoriów notowane 2 czerwca 2016 r.
https://cds.cern.ch/
5
https://deepblue.lib.umich.edu/
3
4
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nych twierdzeń. Dane te mogą prowadzić do innych twierdzeń, są jednak na tyle bogate
i zróżnicowane, że zespoły badawcze nie kontrolują ich wykorzystania.
Ale to także komputeryzacja działalności badawczej (aparatura), zespołowy charakter przedsięwzięć badawczych oraz nieograniczone możliwości archiwizowania danych
bez względu na poziom ich bieżącej przydatności spowodowały, że współczesna nauka
wytwarza dane na potęgę. W niektórych kierunkach tylko bardzo duża liczba danych
może prowadzić do jakichkolwiek wniosków, liczy się już więc „pospolite ruszenie”
przy ich zbieraniu – wkład amatorów jako tzw. nauka obywatelska, co w biznesie nazywamy crowdsourcing i co de facto stanowi wykorzystanie mechanizmów, które dojrzewały wraz z mediami społecznościowymi. Do gromadzenia danych wykorzystujemy
nawet umarłych, wzrasta bowiem znaczenie obserwacji czy pomiarów, zanotowanych
w przeszłości, zwłaszcza – zmiennych, gromadzonych przez długi okres (klimatologia,
sejsmologia, epidemiologia, demografia, ekonomia, archeologia itp.). Nie wytworzy
się już tych danych od nowa, można je jednak odmiennie zagregować, co jest wkroczeniem na drogę ich nowego wykorzystania.
Wielka nauka w XXI w. jest coraz bardziej „datochłonna”. Badania przełomowe
to właściwie niemal zawsze badania interdyscyplinarne, gdzie dużej liczbie danych
pochodzących z różnych obszarów rzeczywistości towarzyszą innowacyjne metody
zestawiania ich ze sobą.
Wydaje się zatem, że repozytoria nie tylko wychodzą poza swoje tradycyjne funkcje bibliograficzne i wzbogacają się o dane, ale także – że rodzą się nowe formuły
gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych, które w ogóle pozostawiają na
boku przedsięwzięcia repozytoryjne. Zdaniem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, „odpowiedzią na wyzwania naukowe
współczesnego świata” jest nowo założony OCEAN – Otwarte Centrum Danych i ich
Analiz6. Analiza, jak rozumiemy, to jeszcze nie tekst z twierdzeniami naukowymi, ale
już takie uporządkowanie danych, by mogły prowadzić ku wynikowi. ICM zajmuje się
także danymi w zakresie humanistyki.
Bibliotekarzowi może się tu wydawać, że staje przed nowym zjawiskiem, ale przecież on już je zna. Instytucje od dawna po prostu „wieszają w internecie” swoje wytwory; faktycznie każda placówka badawcza ma jakieś. Może zakładać repozytorium,
może po prostu udostępniać pliki pojedynczo; wielu twórców, a nawet użytkowników
nie widzi różnicy, docierając do pożądanej informacji intuicyjnie i nie interesując się
architekturą wykorzystywanego serwisu. Niejeden użytkownik nazwie go „stronką”,
tak jak nazwałby bibliotekę cyfrową czy repozytorium o złożonej strukturze i wielu
funkcjonalnościach; tak jak w istocie nazwałby cokolwiek, co ma swój adres w Internecie. „Stronka” może być rozpoznawalna poprzez instytucję, która – tak jak OCEAN
6

http://ocean.icm.edu.pl/
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– organizuje serwis i zapewnia mu obsługę informatyczną, zwłaszcza – infrastrukturę.

Można też instytucji nie zauważyć, docierając bezpośrednio (poprzez Google) do interesującego nas pliku.
Systemów takich istnieje wiele – poza bibliotekami cyfrowymi, poza repozytoriami
tekstów czy repozytoriami danych. Oto np. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia7, które m. in. prowadzi w Centrum Zdrowia Dziecka Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych8, wyróżniony przez Europejski Kongres Kardiochirurgów
i Torakochirurgów. Oto np. Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego, realizowany w ramach programu operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka9. Niektóre usługi Centrum są dostępne w Otwartym Dostępie
i mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez amatorów. LCI ma swoje moduły
w warstwie prezentacji (portal), usług (aplikacje i narzędzia pomocnicze) oraz danych
(Centralne Repozytorium Danych i Hurtownia Danych. Nie mowa tu o bazie piśmiennictwa leśnego; tę Instytut prowadzi oddzielnie i od lat.
Jak się zdaje, terminologia i taksonomie nie są w tym zakresie ostatecznie ustalone.
Historycznie, źródłem takich serwisów jest bankowość. Zadaniem hurtowni danych
jest właśnie przetwarzanie heterogenicznych danych w informację naukową. Przyjmuje się na ogół, że hurtownie są ukierunkowane na realizację celów strategicznoanalitycznych, w przeciwieństwie do transakcyjnych baz danych, które realizują cele
operacyjne. W obrębie poszczególnych serwisów, w warstwie danych (przechowywania danych) występuje na ogół repozytorium danych, chociaż termin „repozytorium”
stosuje się też wobec zbioru metadanych. W sensie logicznym mamy tutaj do czynienia
z pewnym kontinuum, którego przeciwległe krawędzie tworzą biblioteki cyfrowe (tekstów naukowych), repozytoria (wielorakich zastosowań i zawartości) oraz hurtownie
danych (data warehouse).
Hurtownie te nie są na razie tak zwartymi, wyraźnie wyodrębnionymi serwisami
jak biblioteki cyfrowe czy repozytoria – trudno je nazywać, ujmować w zestawieniach
i porównywać. Nie mówiąc już o scalaniu, obejmowaniu wspólnymi wyszukiwarkami
itp. Serwisy zawierające dane są określane jako datasets, nie jako databases. Próby ich
uporządkowania i włączenia do szerszych systemów informacyjno-wyszukiwawczych
są na razie bardzo proste. Trudno w ogóle sobie wyobrazić zestaw metadanych, który
by mógł sprawdzać się dla danych wytwarzanych na gruncie różnych nauk10.
Czy nauka polska „widzi” dane, czy dostrzega ich istotność i aktualność związanej
z nimi problematyki? Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprahttps://www.csioz.gov.pl/
http://www.krok.org.pl/
9
www.ibles.pl/o-ibl/organizacja/struktura/lesne-centrum-informacji
10
Por. np. wykaz Scientific Data, prowadzony jako periodyk przez Nature.com (Springer Nature), http://
www.nature.com/sdata/policies/repositories
7
8
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wie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, projekt z dn. 6 czerwca
201611, definiując działalność naukową, wymienia wiele czynności i zadań; niektóre
z nich mogą wydać się nam zbytnio szczegółowe i niezbyt istotne. Oto lista:
• zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych
• publikacje naukowe i monografie naukowe
• działalność innowacyjna (patenty, prawa ochronne, prawa autorskie, prawa do
odmian roślin)
•
dzieła artystyczne (w tym pełnienie funkcji kuratora wystawy) i dzieła architektoniczne
• uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych
• udział w mobilności naukowców.
Ale jest tam też miejsce dla zadań, które – jak wyobrażamy sobie – mogą prowadzić
do doceniania repozytoriów danych i hurtowni danych i przyczyniać się do tworzenia
ram organizacyjnych dla ich zakładania. Oto one:
• udział w międzynarodowych i krajowych projektach obejmujących badania
naukowe lub prace rozwojowe
• udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej
• udział we wdrożeniach i aplikacjach.
Najbliższe lata pokażą, czy problem zarządzania zasobami danych stanie się centralną kwestią nauki. A jeśli do tego dojdzie, to jaki będzie los tradycyjnych repozytoriów tekstów naukowych. Wydaje się jednak, że odpowiedź na to pytanie już znamy.
Dane stanowią wyzwanie informatyczne, pełne teksty – już nie. Są przecież wszędzie,
a najprościej myśleć o nich jako o materiale wypełniającym jedną centralną bazę. Dla
kraju taką bazą powinna stać się Polska Bibliografia Naukowa. Dla codziennego, ogólnego użytku – globalny serwis Google Scholar. A pomiędzy nimi – paleta serwisów
specjalistycznych. Dane mogą przejść podobną drogę, lub też pozostać domeną scaleń
na poziomie instytucji czy resortu, tak jak w istocie jest w chwili obecnej.

11

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356614/12356615/dokument224647.pdf
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Łódź – IMP
Gdzie deponować publikacje i dane badawcze
aby zapewnić otwarty dostęp do treści naukowych?
Streszczenie
Zapewnienie otwartego dostępu do publikacji oraz danych badawczych powstających w wyniku projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych może być realizowane poprzez deponowanie
ich w repozytorium. Referat jest próbą odpowiedzi na pytania w jakim repozytorium i kto może deponować publikacje naukowe. Przedstawia plusy i minusy wynikające z posiadania własnego archiwum
cyfrowego oraz korzyści dla jednostki naukowej i dla naukowców wynikające z deponowania zasobów
w repozytoriach. Zamieszczanie prac w repozytoriach jest szczególnie ważne wobec co raz szerszego
wykorzystywania alternatywnych metod ilościowej oceny dorobku naukowego.
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Dr Anastazja Śniechowska-Karpińska
Lublin – UM

Zapewnienie czytelnikom otwartego dostępu
do publikacji a postawy autorskie i uregulowania
prawne na uczelni wyższej na przykładzie Biblioteki
Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
Abstract
The Digital Library of the Medical University of Lublin and the Repository of the Medical University
of Lublin contain digital contemporary works based on a non-exclusive license signed by the authors, and
digital versions of historical works which belong to the public domain. Digital dissertations have been
included in the Digital Library of the Medical University of Lublin since November 2011. The Digital
Library is available on the Internet at: http://lbw1.umlub.pl/dlibra, but access to the Repository is limited
to terminals located in the Main Library because of license restrictions. It can be noticed that the percentage of authors who decide to restrict access to their dissertation is gradually increasing (between 2011 and
2015). At the same period of time, first year PhD students declare that they will publish their dissertation
or scientific papers in open access in the future.
This data shows that it is difficult for a certain group of doctorants-authors to decide whether to open
their own works. In addition, the decision to publish in open access varies from the time of their study
(when unlimited access to sources is crucial for first year students) until they make a real decision concerning the publication of their own works. There is a tendency for a growing group of dissertation authors to
intentionally give access to a limited audience.
Streszczenie
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prezentują (obok utworów z domeny publicznej) również współczesne utwory w wersji
cyfrowej na podstawie podpisanej przez autora licencji niewyłącznej. Są to między innymi prace doktorskie bronione na UM w Lublinie (począwszy od listopada 2011 r.). Biblioteka Cyfrowa UM w Lublinie
jest dostępna w Internecie pod adresem: http://lbw1.umlub.pl/dlibra, natomiast w przypadku Repozytorium dostęp do utworów został ograniczony wyłącznie do terminali znajdujących się na terenie Biblioteki
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Głównej UML. Daje się zauważyć, że procent osób podejmujących decyzje o ograniczeniu dostępu do
dysertacji i umieszczeniu jej wyłącznie w Repozytorium UM stopniowo wzrasta (przeanalizowano lata
2011-2015). Jednocześnie na podstawie analizy odpowiedzi udzielanych przez słuchaczy I roku studiów
doktoranckich na pytanie czy zdecydowaliby się na publikację swojej pracy (doktorskiej lub artykułu naukowego) w otwartym dostępie nadal zdecydowana większość udziela odpowiedzi twierdzącej.
Zestawienie tych danych świadczy o tym, że kwestia podjęcia decyzji o szerokim udostępnieniu własnych utworów w przypadku części wskazanej powyżej grupy autorów (doktorantów) bywa dla nich trudna. Ponadto podlega zmianie w czasie upływającym od podjęcia studiów (kiedy istotna rolę odgrywa
szeroki dostęp do źródeł) do momentu podejmowania decyzji w odniesieniu do publikacji własnej pracy.
Można zaobserwować tendencję w przypadku pewnej stopniowo rosnącej grupy autorów dysertacji, że ich
intencją nie jest zapewnienie czytelnikom otwartego dostępu do swojego utworu, a raczej ograniczenie go
(z różnych powodów) do węższego kręgu odbiorców.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została powołana do
życia dzięki Zarządzeniu nr 119/2011 z dn. 03-11-2011 w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych na
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie1, wydanego przez ówczesnego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Andrzeja Książka. W tym zarządzeniu
nałożono na doktorantów obowiązek złożenia przed obroną swojej pracy doktorskiej
w Bibliotece Głównej UML oraz podpisania określonych w Zarządzeniu dokumentów,
w tym licencji określającej sposób prezentowania utworu w Bibliotece Cyfrowej. Założeniem przyjętym ówcześnie przez Uczelnię było respektowanie praw autora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu praw
uczelni do pierwszeństwa publikacji.
W Bibliotece Cyfrowej UM w Lublinie znajdują się również inne utwory, w przypadku których nie wygasły prawa majątkowe, m.in. artykuły z czasopism wydawanych
przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz utwory z domeny publicznej (do których
wygasły majątkowe prawa ze względu na upływ czasu).
Na sposób udostępniania utworów w Bibliotece Cyfrowej UM w Lublinie miał
również wpływ „Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie”2, w którym określono zasady na jakich Uniwersytet
przejmuje prawa majątkowe do utworów autorstwa pracowników, doktorantów i studentów. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r., która weszła w życie w listopadzie 2015 r., również miała wpływ na sposób
1
Zarządzenie Rektora nr 119/2011 z dn. 03-11-2011 w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
[dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb dostępu:] http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzeniarektora-um/dokument,3002,zarzadzenie-rektora.html
2
Uchwała Senatu nr CCCLIV/2014 z dn. 17-12-2014 w sprawie uchwalenia „Regulaminu zarządzania
prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie” [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb
dostępu:] http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,4192,uchwalasenatu.html
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udostępniania utworów w związku ze zmianą zapisów art. 28 tejże ustawy3. Poprzednia
zapisy art. 28 pkt. 3 umożliwiały udostępnianie zbiorów dla celów badawczych lub
poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek4. Tym samym można było umieścić w bibliotece
cyfrowej lub repozytorium utwór, np. pracę doktorską, nawet w przypadku sprzeciwu
ze strony autora, pod warunkiem, że udostępnianie takiej cyfrowej wersji miało miejsce wyłącznie na terenie biblioteki (na końcówkach terminali).
Obecnie dodatkową rolą bibliotekarza cyfrowego przed umieszczeniem utworu
w bibliotece cyfrowej lub repozytorium jest ustalenie czy Uczelnia podpisała z autorem
umowę, której zapisy np. uniemożliwiają udostępnianie utworu za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie jednostki5 (na
mocy nowego brzmienia ustawy - uczelni, nie tylko biblioteki). Aby skorzystać z licencji ustawowej należy wcześniej stwierdzić, że nie zachodzą okoliczności wyłączające
jej zastosowanie, tj. zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust. 3 ustawy. Z jednej strony
jest on logiczny, ponieważ określa, że przepisu ust. 1 pkt. 3 nie stosuje się, jeżeli udostępnianie w określony w nim sposób odbywa się na postawie uprzednio zawartej umowy z uprawnionym. Z drugiej jednak strony, w przypadku dużych uczelni, w których
wiele jednostek jest odpowiedzialnych za podpisywanie umów (poszczególne redakcje
czasopism, wydawnictwo, umowy z doktorantami i studentami dotyczące kształcenia),
jest to utrudnienie wydłużające proces publikacji utworu w bibliotece cyfrowej lub
repozytorium.
Można zaryzykować stwierdzenie, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem,
którego istnienie nie ułatwia pracy bibliotekom cyfrowym i repozytoriom, ponieważ
stawia przed nimi zadania trudne do pogodzenia. Z jednej strony ustawodawca położył
silny nacisk na monopol twórcy w stosunku do utworu (w tym do utworów naukowych), z drugiej przygotowywane są wytyczne i zalecenia ministerialne, które w odmienny sposób postrzegają kwestię publikacji naukowych oraz wyników badań (te
ostatnie nie są chronione zapisami ustawy o prawie autorskim, chyba że stanowią część
utworu). Przykładem takich zaleceń są „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”.
3
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
ze zm. tekst jednolity) [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb dostępu:] http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083
4
Art. 28 pkt. 3 ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji z listopada 2015 r. można znaleźć pod następującym adresem: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [dostęp: 15 VI
2016 r.] [Tryb dostępu:] http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060900631
5
Art. 28 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm. tekst jednolity) [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb dostępu:] http://
isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083
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Dokument pod wstępnym tytułem „Kierunku rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”6 został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
poddany konsultacjom społecznym począwszy od 17 sierpnia 2015 r. W ich wyniku
opublikowano dokument pod zmodyfikowanym tytułem: „Kierunki rozwoju otwartego
dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”.7 Dokument w wersji
ostatecznej określany jest na stronie projektu jako taki, który prezentuje politykę dotyczącą otwartego dostępu (open access) oraz zawiera propozycje zaleceń dla MNiSW,
instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni w zakresie wdrażania
otwartego dostępu. Dokument zawiera również odniesienie do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony
(2012/417/UE), zgodnie z którym należy dążyć do zapewnienia powszechnego i bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych i publikacji finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem kwestii ochrony praw własności intelektualnej8.
W dokumencie tym określono dwie drogi otwartego dostępu do publikacji: drogę
złotą, w której otwarty dostęp zapewnia wydawca oraz drogę zieloną – tu wolny dostęp
zapewnia sam autor poprzez zdeponowanie utworu w repozytorium9. Jednocześnie
podkreślono, że polityka otwartego dostępu winna opierać się na pięciu zasadach:
1) otwartości (publikacje finansowane ze środków publicznych winny być publicznie dostępne)
2) równoległych dróg (publikacja drogą złotą lub zieloną)
3) szybkiego dostępu (najlepiej natychmiast po publikacji lub wkrótce po niej)
4) maksymalizacji jakości treści (otwarta publikacja powinna być jak najbliższa
wersji opublikowanej, najlepiej identyczna z opublikowaną przez wydawcę w czasopiśmie lub w formie książki)
5) maksymalizacji korzyści (publikacja w otwartym dostępie „libre” na zasadach
CC-BY lub CC-BY-SA)10.
Kierunku rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb dostępu:] http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_08/41b82999405fd87c97df323fec4f1c8e.pdf
7
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce [wersja
ostateczna z października 2015 r. ] [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb dostępu:] http://www.nauka.gov.pl/g2/
oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf.
8
Projekt „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” powstał w wyniku
konsultacji z Zespołem doradczym ds. otwartego dostępu do treści naukowych, który powołano Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 marca 2015 r. Przebieg konsultacji ich wynik
znajduje się na stronie: Konsultacje projektu „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych
w Polsce” [dostęp: 15 czerwca 2016 r.] [Tryb dostępu:] http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/konsultacjeprojektu-kierunkow-rozwoju-otwartego-dostepu-do-tresci-naukowych-w-polsce.html
9
por. definicje drogi „złotej” i „zielonej”. W: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce [wersja ostateczna z X 2015 r. ] [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb dostępu:]
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf, s. 2
10
por. Tamże, s. 4
6
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Tym samym MNiSW rekomenduje zmianę sposobu postępowania w przypadku
dystrybucji publikacji i wyników badań naukowych z dotychczasowego modelu opartego na druku i systemie opłat za dostęp11 na model zakładający zwiększenie dostępności i wykorzystania publikacji oraz wyników badań naukowych finansowanych ze
środków publicznych w Polsce, a co za tym idzie, pełniejsze wykorzystanie potencjału
polskiej nauki w interesie całego społeczeństwa12. Nie sposób nie zgodzić się z przytoczoną w dokumencie argumentacją, uzasadniającą zmianę dotychczasowego modelu
dystrybucji publikacji naukowych, który ma ze swej istoty charakter wykluczający13.
Również w ramach Programu Horyzont 2020 przyjęto zasadę otwartego dostępu do
publikacji naukowych, które powstały w jego ramach14.
Wobec powyższego z jednej strony zalecenia ministerialne i programy realizowane
w ramach funduszy europejskich zalecają lub nakazują zwiększenie dostępności i wykorzystania publikacji oraz wyników badań naukowych finansowanych ze środków
publicznych w Polsce, a co za tym idzie, pełniejsze wykorzystanie potencjału polskiej
nauki w interesie całego społeczeństwa15, a z drugiej strony mamy do czynienia z mocno akcentowanym prawem autora do decydowania o utworze, w tym do publikacji
naukowej. Przecież co do zasady to autorowi (twórcy) przysługuje wyłączne prawo do
korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do
wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy o prawie autorskim). Ustawa
daje jednak pewne możliwości ingerencji w monopol autorski np. w postaci w postaci licencji ustawowych w przypadku utworów pracowniczych (art. 12 i 13 ustawy
o prawie autorskim), jednak nie dotyczą one instytucji naukowych w odniesieniu do
utworów naukowych ze względu na odrębną regulacje ich dotyczącą, zawartą w art.
14 i 15a.
W podręczniku „Ochrona własności intelektualnej” pod red. Alicji Adamczak
i Michała du Vall’a, znajdujemy następujące wyjaśnienie: prawa autorskie do utworów naukowych stworzonych przez pracownika zatrudnionego w instytucji naukowej
przysługują w zasadzie – zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 pr. aut. – ich twórcom.
Instytucja naukowa może jedynie korzystać z wąskich uprawnień eksploatacyjnych
w odniesieniu do utworów stworzonych przez swoich pracowników.(…) Ustawodawca
przewidział trzy uprawnienia przyznane instytucji naukowej, w tym uczelni wyższej
względem utworu naukowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy. Są to następujące uprawniania: 1) pierwszeństwo opuTamże, s. 4
Tamże, s. 5
13
por. Tamże, s. 4
14
por. Tamże, s. 5
15
Tamże, s. 5
11

12
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blikowania utworu naukowego; 2) prawo korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze naukowym 3) prawo udostępniania tego utworu osobom trzecim16.
W pracy „Prawo autorskie i prawa pokrewne” autorstwa Rafała Golata zaprezentowano stanowisko, iż uprawnienie jednostek naukowych w stosunku do utworów naukowych pracowników ma w zasadzie charakter jednorazowego przywileju, a więc rodzaju szczególnej licencji ustawowej, a co więcej: prawa pierwszeństwa publikacji nie
należy mylić z majątkowym prawem do opublikowania danego utworu, które zakłada
możliwość wielokrotnego wprowadzania jego egzemplarzy do obrotu17.
Z kolei w pracy zbiorowej „Prawo autorskie” pod red. Janusza Barty, w rozdziale
Podmiot prawa autorskiego, Aurelia Nowicka pisze: należy zatem przyjąć, że podmiotem autorskich praw majątkowych do utworu naukowego pozostaje twórca, z zastrzeżeniem jednak uprawnień przysługujących zatrudniającej go instytucji naukowej. (…)
O ile według art. 12 ust. 1 pracodawca nabywa prawa z chwilą przyjęcia utworu, o tyle
w świetle art. 14 ust. 1 należy przyjąć, że prawo pierwszej publikacji przysługuje pracodawcy już w chwili powstania utworu naukowego, tzn. w chwili jego ustalenia18.
W przypadku prac doktorskich (choć w świetle powyższych opinii – nie tylko
w przypadku dysertacji) mamy do czynienia z utworami, co do których uczelnia może
w zasadzie skorzystać z prawa do pierwszej publikacji. Jednocześnie wiadomo, że
wśród doktorantów składających swoje prace w Bibliotece Głównej UM w Lublinie
są pracownicy naukowi oraz studenci studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku osób spoza Uczelni prawa majątkowe do dysertacji może
posiadać podmiot trzeci (np. pracodawca finansujący studia swojego pracownika), np.
na mocy podpisanej z osobą umowy o pracę. Jednocześnie osoba odpowiedzialna za
publikację utworu w bibliotece cyfrowej (lub w repozytorium) nie zawsze jest w stanie
jednoznacznie stwierdzić, do kogo należą prawa majątkowe do utworu, chyba że ma
możliwość zapoznania się z umową przenoszącą te prawa lub z licencją (wyłączną
lub niewyłączną). Tym samym przyjęcie uregulowań w odniesieniu do zasad (w tym
zapisów licencji, na podstawie której umieszcza się utwór w bibliotece cyfrowej) jest
bardzo istotne.
W przypadku obecnie obowiązującej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie licencji, podpisywanej m.in. przez doktorantów, autor ma możliwość określenia sposobu
w jaki jego praca będzie udostępniania. Może on zdecydować o otwartej publikacji
z prawem do kopiowania treści utworu (w całości i we fragmentach) przez osoby ko16
17

118

Ochrona własności intelektualnej. Red. Alicja A d a mc z a k, Michał du Va ll. Warszawa 2010 s. 40
Go l a t Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne [wyd. 7 zaktualizowane]. Warszawa 2011 s. 117-

18
No wi c k a Aurelia: Podmiot prawa autorskiego. W: Prawo autorskie. Red. Janusz Barta [wyd.3, System Prawa Prywatnego T.13], Warszawa 2013 s. 117
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rzystające, w ramach wskazanych przez prawo. Ma możliwość publikacji swojej pracy
w sposób zabezpieczony przed kopiowaniem przez użytkowników (to znaczy, że każdy
zainteresowany może zapoznać się z treścią utworu, ale jest on technicznie zabezpieczony w taki sposób, że uniemożliwia lub utrudnia to jego skopiowanie) lub zastrzec,
że w otwartym dostępie umieszczone zostanie tylko streszczenie dysertacji, zapoznanie
się z pełnym tekstem wymaga wizyty w Bibliotece Głównej UM w Lublinie. Szerzej tę
koncepcję dostępu opisano w artykule pt. Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski
węzeł gordyjski? Rozwiązywanie problemów z pozyskiwaniem współczesnych utworów do bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, autorstwa Anastazji Śniechowskiej-Karpińskiej, Renaty Birskiej19.
Trzecia z opisanych dróg publikacji zakładanych przez licencję nie ma nic wspólnego
z modelem rekomendowanym przez MNiSW, czyli z drogą złotą lub zieloną, ponieważ
zakłada, że autor dysertacji ma prawo ograniczyć dostęp do swojej pracy tylko do końcówek terminali znajdujących się w Bibliotece Głównej i udostępniania prezencyjnego
tylko w Czytelni pod ścisłą kontrolą bibliotekarzy. Sposób ten można by określić „drogą czerwoną”, sprzeczną z ideą OA.
Na ideę otwartości w nauce warto więc spoglądać przede wszystkim jako na sumę
konkretnych decyzji autorskich w odniesieniu do własnych publikacji, na które ma
wpływ bardzo wiele czynników, również o charakterze pozanaukowym, tj. prawnoadministracyjnym oraz wynikających z polityki przyjętej przez instytucję, która ma
pewne ściśle określone ustawowo prawo do decydowania o utworach osób w niej zatrudnionych (stąd pojawianie się regulaminów dotyczących ochrony własności intelektualnej wprowadzanych na uczelniach20). To bowiem te decyzje, jako efekt wielu
indywidualnych działań budują naukę w wersji otwartej lub ściśle limitowanej do wąskiego kręgu osób, co wynika przede wszystkim z konieczności wnoszenia opłaty za
dostęp do wiedzy.
W publikacji „Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska, przewidywane koszty, narzędzia,
zalety i wady” autorstwa Zespołu ICM pod kierownictwem prof. Marka Niezgódki21,
por. Anastazja Śn iec h o w s k a -K arp iń s k a, Renata B irs ka : Jakim skalpelem przecinać prawnoautorski węzeł gordyjski? Rozwiązywanie problemów z pozyskiwaniem współczesnych utworów do bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Forum Bibl.
Med. R. 7 nr 12 s. 450-459, [Tekst jest dostępny również w wersji online: [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb
dostępu:] http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=7581&from=publication]
20
Wprowadzane przez uczelnie Regulaminy ochrony własności intelektualnej regulując tę kwestię, jednocześnie muszą uwzględniać zapisy ustawowe, przykładem takiego regulaminu jest ten, wprowadzony
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – por. przyp. 2
21
Ni e z g ó d k a Marek. (kier. Zespołu ICM), Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska, przewidywane koszty, narzędzia, zalety
i wady. Warszawa 2011 r. [dostęp: 15 VI 2016 r.] [Tryb dostępu:] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle
/123456789/1545/20120208_EKSPERTYZA__OA__ICM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19
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przedstawione zostały wyniki badań dotyczących opinii środowiska naukowego (w tym
polskiego) na temat otwartego dostępu do treści naukowych. Reasumując wnioski płynące wg autorów raportu z badania SODP22 można stwierdzić, że polscy badacze rzadziej niż wszyscy respondenci identyfikowali otwarty dostęp z dobrem publicznym (co
może być związane z innym postrzeganiem roli wiedzy w społeczeństwie)23. Polscy
badacze obawiają się tego, że otwarty dostęp może spowodować ograniczenie funduszy na badania. Z drugiej strony dość duża grupa uważa, że jest to oszczędniejszy
sposób na upowszechnianie wyników24. Sądzą, że otwarty dostęp (…) sprzyja również
zwiększeniu liczby cytowań25; ale najważniejszy jest Impact Factor czasopisma oraz
jego prestiż26, co wg badaczy Zespołu prof. Niezgódki oznacza, że to czynniki instytucjonalne determinują wybór miejsca publikacji, natomiast kwestie upowszechniania
wyników i ich dostępności są przez czynniki instytucjonalne spychane na plan dalszy27.
Autorzy cytowanego raportu ponadto stwierdzają, że bez wystarczającego wsparcia ze
strony środowisk naukowych przeprowadzenie zmian w systemie publikacji jest praktycznie niemożliwe28.
Analizując wyniki badań własnych zespołu badaczy pod kierunkiem M. Niezgódki, autorzy publikacji „Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych
i edukacyjnych” sformułowali kilka interesujących wniosków: w odniesieniu do polskich badaczy najważniejsze w przypadku treści udostępnianych w otwartym dostępnie była łatwość dostępu i bezpłatność. Z kolei kwestie związane z prawem autorskim
(konkretnie z przekazywaniem praw majątkowych do swoich utworów) były respondentom raczej nieznane29. Naukowcy z którymi prowadzono wywiady dostrzegali fakt,
22
Skrócony opis badania SODP znajduje się w cytowanej wyżej pracy zespołu prof. Marka Niezgódki.
Powołują się oni na raport grupy autorskiej Dallmeier-Tiessen, Suenje, Darby, Robert, Goerner, Bettina
(i in.) Highlights from the SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access Publishing
[dostęp: 15 czerwca 2016 r.] [Tryb dostępu:] https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1101/1101.5260.pdf. Praca
ta opisuje założenia i uzyskane w ramach projektu wyniki dotyczące opinii i postaw naukowców dotyczących otwartego dostępu. Był to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego, trwał od marca 2009 r. do lutego 2011. Był on koordynowany przez CERN, European
Organization for Nuclear Research, partnerami projektu byli wydawcy (Springer, Sage, BioMed Central)
biblioteki (the Max Planck Digital Library of the Max Planck Society) i agencje (the UK Science and
Technology Facilities Council). Więcej na temat projektu pod adresem: http://soap-fp7.eu – informacje za:
Dallmeier-Tiessen, Suenje, op.cit. s. 2
23
Wnioski zespołu prof. Marka Niezgódki, płynące z analizy badania SODP za: Niezgódka Marek,
op.cit., s. 210
24
Tamże s. 210
25
Tamże, s. 211
26
Tamże, s. 211
27
por. Tamże, s. 212
28
Tamże, s. 208
29
„Naukowcy często nie wiedzą, co zgodnie z prawem mogą zrobić ze swoimi tekstami przed i po publikowaniu, ani na jakich zasadach mogą (lub nie mogą) je dalej udostępniać” - Tamże, s. 215
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że ograniczają ich w decyzjach wzory umów proponowane przez wydawnictwa, ponieważ autor jest rozliczany jedynie z faktu publikacji a ponadto samo ukazanie się pracy
drukiem jest wystarczającą gratyfikacją dla autora30.
Podsumowanie zawiera niestety dość smutną konstatację, iż wybór miejsca publikacji jest prostą konsekwencją analizy liczby punktów, jakie można za nią otrzymać,
stąd większe znaczenie dla naukowca-autora ma impact factor, a nie względy moralne
czy idea szerokiego dostępu do wiedzy31.
Badania przytaczane i prowadzone przez prof. Niezgódkę analizowały stanowisko
osób o już ugruntowanej pozycji w nauce. Jakie jednak decyzje podejmują młodzi
pracownicy naukowi na starcie swojej kariery naukowej? Wydaje się, że dobrym materiałem wyjściowym dla badań tego rodzaju jest analiza decyzji doktorantów i świeżo
wypromowanych doktorów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jakie podejmowali oni
w latach 2011 – 2015 w odniesieniu do sposobu publikacji swoich prac w kontekście deklaracji, jakie składali kiedy byli studentami pierwszego roku studiów doktoranckich.
W okresie od listopada 2011 r. do końca 2015 r. w Bibliotece Cyfrowej UML i Repozytorium zostało umieszczonych łącznie 405 prac doktorskich. Liczba składanych
przez autorów dysertacji jest co roku większa, w stosunku do roku poprzedzającego
mamy do czynienia z przyrostem rzędu ok. 12-16%. W roku 2012 było to 75 prac,
w 2015 – 121 prac. Decyzje autorów w poszczególnych latach zostały umieszczone
w Tabeli 1.
2011
(XI-XII)

2012

2013

2014

16 prac

75 prac

90 prac

103 prace 121 prac

405 prac

Pełny dostęp z kopiami 4 prace
(pdf)
25%

21 prac
28%

25 prac
27,8%

29 prac
28,2%

24 prace
19,8%

103 prace
25,4%

Pełny dostęp bez
kopii – zabezpieczone
(DjVU)

11 prac
68,8%

50 prac
66,7%

60 prac
66,7%

61 prac
59,2%

79 prac
65,3%

261 prac
64,4%

Dostęp ograniczony
(tylko Repozytorium)

1 praca
6,2%

4 prace
5,3%

5 prac
5,5%

13 prac
12,6%

18 prac
14,9%

41 prac
10,2%

Wszystkie prace
doktorskie

2015

2011-2015

Tab. 1 – Decyzje autorskie w odniesieniu do sposobu publikacji utworu (pracy doktorskiej)
w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie lub w Repozytorium
(dane za lata 2011-2015).
30
31
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Analizując powyższe dane można stwierdzić, że zasadniczo w obrębie grupy autorów doktoratów, bez analizowania czy są to pracownicy Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, czy studenci doktoranci, możemy zauważyć, że ok. 20-28% decyduje się
na pełna publikację bez jakichkolwiek ograniczeń (poza tymi, jakie wynikają z zapisów prawa). Grupa ta nieco skurczyła się procentowo w roku 2015 w stosunku do lat
poprzednich, niemniej ok 25-30 autorów decyduje się co roku na drogę, odpowiadającą
definicji „drogi zielonej” w rekomendacjach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku największej grup autorów – doktorantów/doktorów (ok. 60-70%),
mamy do czynienia z publikacjami w modelu „drogi zielonej” ale z zastrzeżeniem, że
pewne prawa ulegają technicznemu ograniczeniu (tj. autor decyduje się na techniczne
zabezpieczenie pracy przed kopiowaniem – co uniemożliwia lub poważnie utrudnia
przeciętnemu użytkownikowi np. korzystanie z tekstu w dostępie off-line). Widoczny
jest natomiast pewien wzrost w odniesieniu do drogi, którą można nazwać „czerwoną”,
czyli osób, które intencjonalnie ściśle ograniczają dostęp do swojej pracy doktorskiej
(w roku 2015 to ok. 15%) – por. Wykres 2.

Wykr. 2 – Graficzna ilustracja decyzji autorskich, podejmowanych przez doktorantów
w odniesieniu do publikacji własnej pracy doktorskiej (bez podziału na typy autorów,
tj. pracowników i innych), w Bibliotece Cyfrowej i Repozytorium UM w Lublinie
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Odpowiedź na pytanie, która grupa młodych pracowników naukowych (tj. „pracownicy” kontra „inni”) jest bardziej otwarta na publikacje w wolnym dostępie można
uzyskać porównując zbiorcze wyniki z lat 2011-2015 w odniesieniu do decyzji autorów prac doktorskich bronionych na UM w Lublinie. W przypadku obu grup uzyskano
bardzo zbliżone wyniki. Ok. 1/4 autorów zdecydowała się na pełną publikację w Bibliotece Cyfrowej, udzielając zgody również na kopiowanie swojej pracy doktorskiej.
Ok. 2/3 autorów udostępniło swoje prace w BC UML, ale jako pliki zabezpieczone
przed kopiowaniem na urządzenia użytkowników w taki sposób, by nie były dostępne
off-line. Dostęp do tekstu ograniczyła do maksimum ok. 1/10 autorów. Wyniki wydają
się wskazywać na to, że w zasadzie nie ma większych różnić między tymi dwiema
grupami autorów.
Traktując kwestię decyzji autorów w odniesieniu do „otwartości” własnej publikacji zbiorczo za lata 2011 – 2015, analizując osobno grupę pracowników UM w Lublinie
i pozostałych („innych” - doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz
pozostałe osoby broniące dysertacji), można przedstawić w następujący graficzny sposób (Wykres 3):

Wykr. 3 – Decyzje autorskie za lata 2011-2015 z podziałem na grupy „pracownicy” i „inni”
(doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pozostałe osoby
broniące dysertacji)

Patrząc na to zagadnienie z perspektywy poszczególnych lat, uzyskano wyniki, które uprawniają do następujących wniosków: w okresie analizowanych 4 lat stopniowo
zmniejszał się odsetek pracowników chcących udostępniać swoje dysertacje w maksy108
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malnie szerokim zakresie (na „zielonej drodze”), z 32% w 2012 roku do 19% w roku
2015 (spadek łącznie o 13%). W odniesieniu do grupy „inni” – ten odsetek początkowo
wzrastał z 21% w roku 2012 do maksymalnego poziomu 32,5% w 2014, po czym zaczął
spadać w roku 2015 do wartości zbliżonej do tej z 2012 r. Możemy więc zaobserwować tendencję, zgodnie z którą spada liczba pracowników zainteresowanych pełnym
udostępnieniem swojej pracy doktorskiej bez ograniczeń w odniesieniu do prawa do
kopiowania. Odwrotną tendencję można było zaobserwować w przypadku pozostałych
autorów dysertacji (grupa „inni”) w latach 2012-2014, po czym tendencja ta odwróciła
się w roku 2015. Obecnie większą „otwartością” cechuje się grupa autorów nie będąca
pracownikami (por. Wykres 4).

Wykres 4 – Decyzje o pełnej publikacji w Bibliotece Cyfrowej UM w Lublinie
z podziałem na „pracowników” i „innych”

W przypadku publikacji z ograniczonym prawem do kopiowania, udostępnianych
w formie zabezpieczonych przed kopiowaniem plików DjVu (byłaby to droga „zielona” z pewnym ograniczeniem), można zaobserwować, ze decyzje autorskie w obu
grupach są analogiczne, z wyłączeniem roku 2014 w którym różnica wyniosła blisko
7 % na korzyść grupy pracowników. Różnica ta nie jest jednak na tyle znacząca, by
stwierdzić że decyzje autorskie w tym wypadku rażąco od siebie odbiegały w obu grupach (por. Wykres 5).
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Wykr. 5 – Decyzje o publikacji bez prawa do kopiowania w Bibliotece Cyfrowej UM
w Lublinie z podziałem na „pracowników” i „innych”.

W przypadku osób wybierających drogę ścisłego limitowania dostępu do swoich
publikacji widać tendencję wzrostową. Limitowanie dostępu polega na umieszczeniu
pełnego tekstu dysertacji w lokalnym Repozytorium, tylko streszczenie pracy jest ogólnie dostępne w Internecie w Bibliotece Cyfrowej UML. Oznacza to przyjęcie de facto
drogi „czerwonej” (kontynuując nazewnictwo przyjęte w Rekomendacjach MNiSW).
Przy czym w grupie „innych” tendencja ta utrzymuje się na względnie stałym poziomie, oscylując w granicach ok. 11-14% (z wyjątkiem roku 2013, w którym tylko 6%
autorów z grupy „inni” zdecydowało o bardzo wąskim sposobie udostępnienia). Zaskakujące natomiast są decyzje o wąskim udostępnianiu w przypadku grupy pracowników,
w której notuje się stały wzrost z 2% w roku 2012 do 19% w roku 2015 (por. Wykres 6).
Podsumowując te wszystkie dane można stwierdzić, że zarówno w grupie pracowników, jak pozostałych osób („innych”) broniących prace na UML na względnie stałym
poziomie utrzymuje się ilość utworów publikowanych w Internecie za pośrednictwem
Biblioteki Cyfrowej UML jako pliki zabezpieczone przed kopiowaniem (w latach
2012-2015: między 63% a 67% w przypadku pracowników i 56,5% do 67% w przypadku grupy „inni”). Dostęp tego rodzaju, choć daje możliwość zapoznania się z pełnym tekstem dysertacji, stwarza jednak pewne techniczne przeszkody, choćby przez
fakt konieczności korzystania z pliku zabezpieczonego i udostępnionego w formacie,
od którego odchodzi się obecnie w bibliotekach cyfrowych.

110
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Wykr. 6 – Decyzje o ściśle ograniczonym dostępie do publikacji bez prawa do kopiowania –
tylko w lokalnym Repozytorium UM w Lublinie z podziałem na „pracowników” i „innych”.

W przypadku autorów publikujących w pełnym wolnym dostępie (droga „zielona”)
widać tendencję spadkową w grupie pracowników: z wyjściowych 32% w 2012 r. do
16% w 2015 r. Wniosek jest następujący – w 2012 roku z grupy autorów zatrudnionych na naszej uczelni blisko 1/3 zdecydowała się udostępnić swoją pracę doktorską
w pełni, w niezabezpieczonym przed kopiowaniem pliku pdf, obecnie jest to statystycznie mniej niż jedna osoba na pięć.
Z kolei w przypadku grupy „innych” (doktorantów - osób zatrudnionych poza
Uczelnią lub nie deklarujących w polu miejsce zatrudnienia żadnej informacji) zasadniczo mamy do czynienia z utrzymującą się w latach 2012 – 2014 tendencją wzrostową w odniesieniu do preferowania ścieżki „zielonej”, odpowiednio z 21% w 2012
do 32,5% w 2014. Niestety tendencja ta uległa załamaniu w 2015 r., kiedy to odsetek
publikacji „zielonych” obniżył się do 23% (spadek o 9,5%). Pomimo tego nadal procentowo więcej autorów decyduje się na otwartą publikację w grupie „inni” niż wśród
pracowników (odpowiednio w 2015 r. 23% „inni” versus 15,5% pracownicy). W liczbach bezwzględnych również zestawienie to wypada na korzyść grupy „inni”.
Wyciągając wnioski z tych danych wydaje się, że przyjmowanie założenia, że autorzy sami będą chcieli korzystać z drogi „zielonej” może okazać się nadmiernym optymizmem, o ile nie zostanie to poparte systemem instytucjonalnych zachęt (np. jakimś
rozsądnym w założeniach punktowaniem zachowań „otwartościowych”). Obecny system zachęt do publikacji w formie open access w odniesieniu do prac naukowych nie
przynosi oczekiwanych rezultatów.
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Warto postawić jednak pytanie – w którym momencie kariery naukowej młodzi pracownicy dochodzą do wniosku, że otwarta prezentacja wyników własnej pracy naukowej (na drodze „zielonej”) nie jest wystarczająco korzystna dla autora. Pewne wnioski
można wyciągnąć na podstawie analizy faktycznych autorskich decyzji osób, które na
pierwszym roku uczestniczyły w prowadzonym przez Bibliotekę Główną UM w Lublinie szkoleniu „Podstawy naukowej informacji medycznej”32. Analizie poddano 143 prace
studentów - doktorantów z lat 2011/12 i 2012/13, studiujących wówczas na pierwszym
roku studiów doktoranckich, w których uzasadniali oni swoje stanowisko na temat zgody
lub jej braku w odniesieniu do publikacji swojej pracy lub artykułu w formie open access
w bibliotece cyfrowej. Następnie sprawdzono, ile osób z tej grupy złożyło już gotowe prace
i w jakiej formie zdecydowały się je udostępnić zainteresowanym.
Z grupy 143 wypowiedzi na powyższy temat33: 86,7% badanych doktorantów twierdziło, że zdecyduje się na publikację pełną (w terminologii przyjętej w Rozporządzaniu
MNiSW – wybierze drogę „zieloną”), 3,5% deklarowało, że nie zgodzi się na publikację swojej pracy w wolnym dostępie (nazwijmy to drogą „czerwoną”), 9,8% nie miało
zdania, deklarując, że obie drogi mają swoje zalety i wady. Badając grupę referencyjną,
którą stanowili studenci – doktoranci studiujący w roku 2013 r. w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu34, można stwierdzić, że w ich przypadku odpowiedzi kształtowały się w zbliżony sposób, tj.: 94% - tak, 2% - nie, 4% - nie wiem (por. Wykres 7).
Z analizy tych wyników można wyprowadzić wniosek, że na początku swojej drogi
naukowej, kiedy osoby przygotowujące swoje dysertacje bardzo intensywnie korzystają z naukowego dorobku innych, są one skłonne dostrzegać zalety „zielonej drogi”
i wartość publikowania na zasadach „open access” jako istotne ułatwienie pracy.
Postawy te weryfikowane są przez lata przygotowań do obrony pracy doktorskiej
i w momencie, gdy tuż przed obroną młodzi pracownicy naukowi podejmują faktyczne
decyzje w odniesieniu do własnej pracy, ich decyzje są chyba bardziej przemyślane,
co nie oznacza większej otwartości. Tym, co biorą pod uwagę nie zawsze są względy,
które były tak ważne na początku drogi naukowej – czyli otwartość treści. Z grupy 143
osób rozpoczynjących studia doktoranckie w roku 2011 lub 2012, do Biblioteki Głównej przyszły 22 osoby, w celu złożenia gotowej pracy i podpisania licencji. Są to dane
wstępne, ale na ich przykładzie można wysnuć już pewne wnioski, których potwierdzenie będzie jednak wymagało dalszych obserwacji (por. Wykres 8).
32
Szkolenie to, prowadzone on-line, zawiera cały rozdział poświęcony ochronie własności intelektualnej z naciskiem na kwestie prawno-autorskie.
33
Temat sformułowano w następujący sposób: „Czy zgodziłbyś się na umieszczenie Twojej pracy (np.
rozdziału pracy doktorskiej, całej dysertacji lub artykułu naukowego, itp.) w ogólnodostępnej bibliotece
cyfrowej, mając świadomość, że każdy czytający może skopiować twój tekst na swój komputer, tablet,
czytnik e-booków lub wydrukować go?”.
34
autorka składa serdeczne podziękowanie Pani mgr Renacie Sławińskiej, Dyrektorowi Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za wyrażenie zgody na publikację powyższych danych.
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Wykr. 7 – Deklarowane przyszłe decyzje doktorantów w odniesieniu do zgody na publikację
w przyszłości swojej pracy w bibliotece cyfrowej
(dane z UM w Lublinie i UM we Wrocławiu)

Wykr. 8
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Odpowiedź na pytanie: czy autorzy konsekwentnie trzymali się deklarowanych na
pierwszym roku decyzji w odniesieniu do swoich prac wymagała nieco głębszej analizy danych. Porównano decyzję wyrażoną w podpisanej licencji z opinią z pierwszego roku studiów doktoranckich. Wyniki, dotyczące decyzji 22 autorów przedstawiono
w formie tabeli (por. Tabela 9 – dane na 31 maja 2016 r.).

Zgoda na pełną publikację na I roku i pełna zgoda na publikację pracy doktorskiej

4 autorów
(18,2%)

Zgoda na pełną publikację na I roku i zgoda na publikację pracy doktorskiej bez
prawa do kopiowania

12 autorów
(54,4%)

Zgoda na pełną publikację na I roku i brak zgody na publikację pracy doktorskiej w
BC (dostęp tylko w Repozytorium)

1 autor
(4,6%)

Brak zgody na publikację na I roku i pełna zgoda na publikację pracy doktorskiej

1 autor
(4,6%)

Brak zgody na publikację na I roku i zgoda na publikację pracy doktorskiej bez
prawa do kopiowania

-

Brak zgody na publikację na I roku i brak zgody na publikację pracy doktorskiej w
BC (dostęp tylko w Repozytorium)

-

Brak opinii (nie wiem) na I roku i pełna zgoda na publikację pracy doktorskiej

2 autorów
(9,1%)

Brak opinii (nie wiem) na I roku i zgoda na publikację pracy doktorskiej bez prawa
do kopiowania

2 autorów
(9,1%)

Brak opinii (nie wiem) na I roku i brak zgody na publikację pracy doktorskiej w BC
(dostęp tylko w Repozytorium)

-

Tab. 9 – dane na 31 maja 2016 r. dotyczące przekonań na I roku studiów doktoranckich
i faktycznej decyzji wyrażonej w podpisanej licencji

Na podstawie uzyskanych wyników, wydaje się, że osoby, które na pierwszym roku
miały szkolenie obejmujące swoim zakresem kwestie ochrony własności intelektualnej są bardziej świadome swoich praw i aktywnie z nich korzystają. Osoby te, publikując swoje doktoraty, korzystają z drogi „zielonej” (chętnie jednak ograniczając
możliwość kopiowania przez czytelników) – tj. 95,5% z grupy doktorantów biorących
udział w szkoleniu zawierającym elementy praca autorskiego. W grupie tej nie było jak
dotąd osoby, która zmieniła już podpisaną licencję, zwłaszcza po to, by maksymalnie
ograniczyć dostęp do swojej pracy. W grupie osób, które nie były szkolone z zagadnień
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prawa własności intelektualnej takie sytuacje mają miejsce35, a osoby ograniczające
dostęp często motywują swoją wcześniejszą decyzję „niewiedzą” co do konsekwencji
podpisania licencji. Świadczy to o tym, że szkolenie doktorantów z ochrony własności
intelektualnej przekłada się chyba na większą świadomość autorów i warto podejmować tego rodzaju działania.
W obecnym stanie prawnym (istniejący monopol autorski w odniesieniu do utworów, w tym do prac doktorskich) i działaniach instytucjonalnych promujących posiadanie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach (niekiedy nie dających
możliwości publikowania w modelu OA), nie będzie prostym zadaniem uzyskanie od
autorów zgody na pełny dostęp do ich utworów w ramach bibliotek cyfrowych lub
repozytoriów – czyli na publikację zgodnie z „zieloną” drogą. Niestety z punktu widzenia osobistej ścieżki kariery takie działanie może działać potencjalnie niekorzystnie,
ponieważ wcześniejsze rozpowszechnienie za zgodą autora utworu może skutecznie
zablokować publikację w wysoko notowanym czasopiśmie. Legalne rozpowszechnienie utworu w repozytorium czy bibliotece cyfrowej na mocy licencji niewyłącznej
może uniemożliwić autorowi późniejszą publikację w wybranym czasopiśmie, dbającym o przejmowanie praw majątkowych w sposób wyłączny (ze względu na istnienie
wcześniejszej licencji niewyłącznej).
Z kolei przeniesienie praw majątkowych do utworu, by zaprezentować go na łamach wysoko punktowanego czasopisma może skutecznie uniemożliwić autorowi
późniejszą publikację na drodze „zielonej” ze względu na utratę praw majątkowych do
swojego utworu (w zależności od zapisów umowy autora z wydawnictwem). Kwestie
te mogą przekładać się w prosty sposób na rezygnację przez autorów z publikowania
na drodze „zielonej” lub po prostu tę drogę zamykać. W takiej sytuacji jedynym sposobem uzyskania dostępu do treści w sposób wolny będzie droga „złota”, o ile wydawcy
zechcą z tej drogi korzystać. Dobrym przykładem „realizacji złotej” drogi jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach narodowej licencji
akademickiej Program Springer Open Choice/Open Access36.
Bibliotekarze cyfrowi lub osoby zarządzające repozytoriami instytucjonalnymi nie
są w stanie rozwiązać problemu otwierania dostępu do treści naukowych bez istotnego
wsparcia instytucjonalnego, tj. promocji „otwartości” publikacji naukowych przez państwo nie tylko w formie zaleceń czy rekomendacji, a raczej systematycznego wspierania, promowania i premiowania otwartości w nauce.

W latach 2011-2015 decyzję autorską w odniesieniu do pracy doktorskiej zmieniło łącznie 5 osób (3
pracowników i 2 osoby nie będące pracownikami, tzw. „inni”), czyli ok. 1,23% autorów prac doktorskich
złożonych w latach 2011-5.
36
Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce [dostęp: 17
VI 2016 r.] [Tryb dostępu:] http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html
35
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Gdańsk – GUMed
reorganizacja Bazy Bibliografia
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
jako skutek współpracy z PBN-em1
Abstract
The purpose of this article is to describe the changes made to the MUG’s Bibliography database as
a consequence of adjusting the database to the requirements of the regulation of the Ministry of Science and Higher Education of 29.06.2015. This regulation imposed an obligation to report the publication
of university employees in the system of Polish Scholarly Bibliography (PBN). Modifications included
changes in the policy of creating the database, its structure and scope of data collected.
Streszczenie
Celem artykułu jest opisanie zmian wprowadzonych w Bazie Bibliografia GUMed w konsekwencji
dostosowania bazy do wymogów rozporządzenia MNiSW z dnia 29.06.2015 r., nakładającego obowiązek
sprawozdawania publikacji pracowników uczelni w systemie PBN. Modyfikacje dotyczyły zmiany filozofii prowadzenia bazy, jej struktury oraz zakresu gromadzonych danych.

Wstęp
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnic
twie Wyższym POL-on2, organizowanego od roku 2013 przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, którego podstawowym celem jest gromadzenie i szerokie
1
2

4c.

Stan na czerwiec 2016 r.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010 nr 96, poz. 615, art.
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udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych
do niej naukowców. Operatorem PBN, należącego do MNiSW, od kwietnia 2016 r. jest
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI).3
W założeniach twórców POL-on – System Informacji o Nauce oraz jeden z systemów z nim powiązanych – Polska Bibliografia Naukowa mają usprawnić proces
zarządzania nauką poprzez dostęp do aktualnych informacji o efektach działalności
jednostek naukowych, w tym informacji o publikacjach, monografiach, patentach,
projektach badawczych etc. Polska Bibliografia Naukowa, składająca się z dostępnej
publicznie części repozytoryjnej (PBN-R) oraz dostępnego jedynie dla osób upoważnionych, uruchomionego w sierpniu 2015 r. Modułu Sprawozdawczego (PBN-S), ma
służyć do gromadzenia tych informacji.
Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i jej nowelizacja z 15
stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw zobowiązała jednostki naukowe do wprowadzenia danych o publikacjach
w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych i rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej do PBN w obligatoryjnym terminie do 25 sierpnia 2015 roku4.
System PBN w momencie wejścia w życie okazał się bazą „w budowie”, niegotową
na przyjmowanie eksportu danych z uczelnianych baz bibliograficznych. Środowisko
naukowe, na którym ciążył obowiązek złożenia sprawozdań do PBN, zaniepokojone
tą sytuacją wyraziło swoją krytyczną opinię i negatywne uwagi dotyczące problemów
związanych z realizacją obowiązku przekazywania danych o publikacjach naukowych
do PBN za pośrednictwem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM), Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich (KDBASP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
(KRAUM). Niestety, zostały one tylko w nieznacznym stopniu uwzględnione przez
operatora systemu PBN. Błędne założenia merytoryczne i problemy techniczne PBN
były główną przyczyną licznych kłopotów, z którymi musieli się zmierzyć instytucjonalni importerzy danych.
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy podające zakres wymaganych danych
ukazało się 4 lipca 2015 r. (Rozp. z 29.06.2015), ale dopiero 7 sierpnia udostępniono Moduł Sprawozdawczy, tzw. PBN-S, do którego należało wprowadzać dane o publikacjach, pozostawiając PBN systemem repozytoryjnym. Komunikat MNiSW z 10
lipca 2015 r. określił 30 października 2015 r. jako obligatoryjny termin wprowadzenia
informacji o publikacjach od 2013 r. Kolejna zmiana dotycząca częstotliwości składaPBN [online]. [dostęp: 20 VI 2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://pbn-pomoc.opi.org.pl/pl/
index,php?option=com_content&view=article&id=30&Iteinid=153&lang=pl>
4
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 249, art. 9.
3
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nia sprawozdań – z kwartalnej na półroczną – została wprowadzona Rozporządzeniem
MNiSW z dnia 26 lutego 2016 r.
Koordynację prac utrudniał fakt, że w okresie od wejścia w życie Rozporządzenia
(z 11 lutego 2013 r.) do dnia zamknięcia niniejszego tekstu (czerwiec 2016 r.) system
zmieniał operatora trzykrotnie. Do kwietnia 2015 roku było nim Interdyscyplinarne
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), następnie przez rok, do kwietnia 2016 roku spółka Index Copernicus
International (ICI), a od kwietnia 2016 r. jest nim Ośrodek Przetwarzania Informacji
– Polski Instytut Badawczy. 25 maja 2016 r. obecny operator wprowadził nową aplikację do wprowadzania danych. Ciągłe zmiany, zarówno merytoryczne, jak i dotyczące
kolejnych terminów złożenia sprawozdania, wymuszały podejmowanie przez osoby
odpowiedzialne za proces sprawozdania publikacji strategicznych decyzji w krótkim
czasie5.
Moduł Sprawozdawczy, uruchomiony w sierpniu 2015 r. jest jedynym oficjalnym
miejscem wprowadzania danych, które zostaną uwzględnione w kategoryzacji jednostek w 2017 r.6, dlatego nie dziwi fakt, iż wszystkie problemy związane z eksportem
budziły i budzą wielkie emocje.
Wejście w życie Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 roku w Sprawie
Systemu Informacji o Nauce, nakładającego na jednostki naukowe obowiązek składania w systemie PBN sprawozdań z publikacji pracowników z lat 2013-2016, wymusiło
wprowadzenie licznych zmian w prowadzonej przez Bibliotekę Główną Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego bazie Bibliografia GUMed. Baza ta tworzona jest w programie Expertus firmy Splendor od 1995 roku i wówczas – w połowie lat 90. – określone
zostały zasady indeksowania w niej publikacji. Jako podstawową przyjęto zasadę wprowadzania do bazy informacji jedynie o pracach pracowników z okresu ich zatrudnienia
na uczelni. (Zasada ta obowiązuje do chwili obecnej). W kolejnych latach wprowadzano do bazy konieczne modyfikacje, lecz nigdy nie działo się to w sposób rewolucyjny.
Baza przez cały okres funkcjonowania dobrze sprawdzała się jako źródło informacji
o dorobku publikacyjnym pracowników i doktorantów oraz jako narzędzie do analiz
statystycznych i rankingów tworzonych na potrzeby uczelni. Dlatego też w momencie przygotowywania danych do eksportu do PBN-S toczyły się burzliwe dyskusje,
czy uznać, w imię sprawnego przekazywania danych, konieczność zmiany filozofii
prowadzenia bazy, czy prowadzić ją w sposób dotychczasowy i wymagane poprawki
wprowadzać bezpośrednio w PBN-S. Najważniejszym argumentem przeciw zmianie
Kwestiom związanym z Polską Bibliografią Naukową i eksportem danych poświęcony jest „Biuletyn
EBIB” [on-line] 2016, nr 3, System Informacji o Nauce POL-on [online]. [dostęp: 20 VI 2016]. Dostępny
w World Wide Web: <http://open.ebib.pl/ois/index.php/ebib/issue/view/120>
6
Informacje za [online]. [dostęp: 20 VI 2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ciniba.edu.
pl/index.php?option=com_content&review-article&id=1252&Itemid=36&lang=pl>
5
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sposobu prowadzenia bazy była konieczność modyfikacja budowy opisów publikacji,
a w konsekwencji ich niejednorodność wynikająca z okresu sporządzania. Ostatecznie
podjęto decyzję o zmianie filozofii prowadzenia bazy. Wynikało to z trzech powodów.
Po pierwsze, z przyjęcia zasady, że modyfikacje powinny być wprowadzane w bazie
źródłowej, a taką w stosunku do PBN-S jest baza Bibliografia GUMed. Po drugie,
z faktu niedopracowania systemu PBN, ponieważ w momencie podejmowania decyzji
aktualne było rozwiązanie, zgodnie z którym zmodyfikowany rekord ponownie wprowadzony do Modułu Sprawozdawczego nie zostanie scalony z tym, który już w nim
jest, tylko zostanie nadpisany, co spowoduje utratę wcześniej naniesionych zmian. Po
trzecie, uznano, że powinna istnieć możliwość ponownego eksportu wszystkich rekordów do PBN-S z możliwie najmniejszą liczbą poprawek koniecznych do wprowadzenia w Module Sprawozdawczym.
Określony w Rozporządzeniu z 29 czerwca 2015 roku zakres wymaganych danych
wymusił konieczność uwzględnienia w bazie Bibliografia GUMed. Oznaczało to uzupełnienie bazy o dane dotychczas niegromadzone, takie jak informacje o afiliowaniu
prac do uczelni przez osoby na niej niezatrudnione, pełne brzmienie imion wszystkich
autorów publikacji afiliujących się do uczelni oraz informacje o otwartym dostępie do
publikacji, tzw. Open Access. Konieczne okazało się również wprowadzenie do bazy
innych danych dotychczas nienotowanych, takich jak objętość wydawnicza monografii
naukowych i rozdziałów w monografiach czy cechy publikacji wyszczególnione w bazie PBN. Niezbędne okazało się również uwzględnienie informacji do tej pory dla nas
nieistotnych, jak fakt, że publikacje uczestników studiów doktoranckich, traktowane
dotychczas tak samo jak publikacje pracowników, są publikacjami osób afiliowanych
do uczelni, ale na niej niezatrudnionych.
Zmiany wprowadzone w bazie Bibliografia GUMed dotyczyły tylko opisów publikacji eksportowanych do PBN-S. Były to opisy publikacji z lat 2013-2015, będących
pracami pełnotekstowymi, którym przypisano punkty zgodnie z Rozporządzeniem
MNiSW z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, oraz opisy habilitacji będących osobnymi rozprawami.
Modyfikacje wprowadzano w kilku etapach. W etapie wstępnym, wiosną 2015 roku,
zanim jeszcze udostępniony został Moduł Sprawozdawczy – zaimportowano do bazy
numery kadrowe i numery ID PBN pracowników uczelni (ok. 1200 nazwisk), mające
umożliwić połączenie autorów publikacji z listami pracowników dostępnymi w systemie POL-on. Pierwszy etap wprowadzania głównych zmian, najbardziej intensywny,
przypadł na okres wrzesień – październik 2015 roku, kiedy to do 30 października należało ukończyć pierwszy eksport danych. Drugi etap implementowania modyfikacji
w bazie nastąpił kilka miesięcy później, na początku 2016 roku.
W pierwszym eksporcie, ukończonym 30 października 2015 roku, przekazano do
Modułu Sprawozdawczego opisy punktowanych publikacji pełnotekstowych za lata
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2013-2015. Były to opisy artykułów w czasopismach (bez opisów artykułów w suplementach i numerach specjalnych), rozdziałów w monografiach naukowych i monografii naukowych (zarówno autorskich, jak i pod redakcją) oraz rozpraw habilitacyjnych
będących osobnymi publikacjami, spełniającymi wymóg objętości 6 arkuszy wydawniczych. Sprawozdania z wykazami prac przekazano oddzielnie dla trzech wydziałów
GUMed: Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Łącznie wyeksportowano 2993 rekordy,
a zmodyfikowano ok. 2700 rekordów. Różnica w liczbie rekordów wynika z faktu, że
autorzy części publikacji afiliowali się do więcej niż jednego wydziału, więc prace te
były sprawozdawane kilkukrotnie. Nie wszystkie wyeksportowane w pierwszym etapie rekordy zawierały komplet wymaganych informacji – w części z nich brakowało
DOI czasopism, cech publikacji PBN oraz informacji o otwartym dostępie. (W związku z tym zamierza się ponownie wyeksportować wszystkie publikacje z lat 2013-2015,
aby w PBN-S znajdowały się kompletne ich opisy, zawierające wszystkie obligatoryjne
i zaktualizowane dane).
Pierwszy eksport danych do PBN-S był obciążony koniecznością czasochłonnego
wprowadzenia dużej liczby zmian bezpośrednio już w rekordach zaimportowanych do
PBN- S. Zmiany te obejmowały:
1. wprowadzenie pełnego brzmienia imion osób spoza GUMed afiliujących się do
uczelni (imiona te były również równolegle uzupełniane w bazie Bibliografia
GUMed);
2. usunięcie oznaczenia informacji o zatrudnieniu przy autorach będących tylko
uczestnikami studiów doktoranckich, a niezatrudnionych na uczelni;
3. usunięcie oznaczenia afiliacji pracownikom zatrudnionym, ale nieafiliującym
danej pracy do uczelni (w bazie afiliację oznacza się na poziomie pracy, a nie
autora);
4. usunięcie autorów wymienionych w grupie badawczej.
W drugim sprawozdaniu, przeprowadzonym w dniach 28-31 stycznia 2016 r.,
wyeksportowano 252 opisy publikacji pełnotekstowych punktowanych, tj. uzupełnione
o wszystkie wymagane informacje. Były to rekordy wprowadzone do bazy Bibliografia
GUMed w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku oraz rekordy
nie ujęte w pierwszym sprawozdaniu. Dzięki wprowadzonym w bazie – od września
2015 roku do stycznia 2016 roku – modyfikacjom liczba poprawek koniecznych do
wprowadzenia bezpośrednio w PBN-S okazała się niewielka. Obejmowała ona jedynie
usunięcie oznaczenia afiliacji pracownikom zatrudnionym, ale nieafiliującym danej
pracy do uczelni oraz usunięcie autorów wymienianych w grupach roboczych.
W dalszej części artykułu zostaną przedstawione zasady dotychczas obowiązujące
w bazie Bibliografia GUMed przy rejestracji dorobku publikacyjnego oraz wprowaForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

121

dzone zmiany wywołane koniecznością składania sprawozdań do PBN-S. Modyfikacje wprowadzone do bazy miały charakter strukturalny, strukturalno-formalny oraz
formalny. Modyfikacje o charakterze strukturalnym wynikały z konieczności podania
w PBN-S informacji o zatrudnieniu i afiliacji wszystkich autorów pracy7. Modyfikacje
o charakterze strukturalno-formalnym i formalnym wynikały przede wszystkim z konieczności uwzględnienia w opisach publikacji nowego zakresu danych.

l.p.

Dotychczas obowiązująca zasada

Zmiana

Charakter zmiany

1.

Stworzenie 140 jednostek
Rejestracja publikacji doktorantów
organizacyjnych dla
niezatrudnionych na uczelni i
doktorantów niezatrudnionych
pracowników w tej samej jednostce.
na uczelni

zmiana strukturalna

2.

Wprowadzenie 6 nowych
jednostek organizacyjnych
Niewyodrębnianie w bazie prac osób
dla osób niezatrudnionych
niezatrudnionych na uczelni, a do niej oraz byłych i emerytowanych
się afiliujących.
samodzielnych pracowników
naukowych afiliujących się do
uczelni

zmiana strukturalna

3.

Wyraźne rozróżnienie formy zapisu
imion i nazwisk osób zatrudnionych
i niezatrudnionych na uczelni

Zmiana zapisu imienia osób
niezatrudnionych na uczelni

zmiana formalna

4.

Jedna charakterystyka publikacji:
charakterystyka formalna

Dodanie dwóch charakterystyk
publikacji – charaktery styka
merytoryczna oraz cecha
publikacji PBN

zmiana formalnostrukturalna

5.

Brak informacji o otwartym dostępie
do publikacji

Uzupełnienie informacji o
otwartym dostępie do publi
kacji

zmiana formalnostrukturalna

6.

Brak adresu URL

Uzupełnienie adresu URL

zmiana formalnostrukturalna

Tab. 1 Najważniejsze zmiany wprowadzone w bazie Bibliografia GUMed.

Na temat zmian w indeksach autorskich w bazie Bibliografia GUMed wynikających ze stworzenia nowych jednostek organizacyjnych, do których przypisano prace określonych grup autorów afiliujących się
do uczelni, ale na niej niezatrudnionych zob. Bartłomiej Siek: Polska Bibliografia Naukowa a modyfikacje
indeksu autorskiego bazy Bibliografia GUMed, Biul. EBIB [on-line] 2016 nr 3, System Informacji o Nauce
POL-on [online]. [dostęp: 20.06.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://open.ebib.pl/ojs/index.php/
ebib/article/view/437/595>
7
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Zasada I: Rejestracja publikacji pracowników i doktorantów. Publikacje doktorantów niezatrudnionych na uczelni i publikacje pracowników są rejestrowane
w tej samej jednostce.
Naczelnym kryterium wprowadzenia informacji o publikacji do bazy Bibliografią
GUMed jest fakt zatrudnienia jej autora na uczelni. Decyzją prorektora ds. nauki od
2005 roku do bazy wprowadzane są – na takich samych zasadach jak publikacje pracowników uniwersytetu – prace uczestników studiów doktoranckich, którzy najczęściej
nie są pracownikami uczelni (w latach 2013-2015 jedynie 16% uczestników studiów
doktoranckich było zatrudnionych na uczelni). Do momentu powstania konieczności
eksportu danych do PBN-S publikacje pracowników i doktorantów były w bazie przypisywane do tej samej jednostki organizacyjnej.
Zmiana: Stworzenie 140 jednostek organizacyjnych dla doktorantów niezatrudnionych na uczelni
Wynikający z Rozporządzenia z 29 czerwca 2015 roku wymóg podania w PBN-S
informacji o fakcie zatrudnienia w jednostce autorów publikacji wymusił wydzielenie
w bazie Bibliografia GUMed dorobku publikacyjnego doktorantów niezatrudnionych
na uczelni. W tym celu dla wszystkich katedr, klinik i zakładów funkcjonujących w latach 2013–2015 stworzono odpowiednie jednostki i przypisano im wszystkie publikacje uczestników studiów doktoranckich (o ile nie byli oni jednocześnie zatrudnieni na
uczelni). Taka modyfikacja indeksu jednostek umożliwiła pozostawienie w PBN-S –
po eksporcie rekordów – przy nazwiskach niezatrudnionych doktorantów pustego pola
oznaczającego zatrudnienie na uczelni (il. 1). Jednostki doktoranckie zostały nazwane
tak samo jak jednostki pracowników nazwą z dookreśleniem „doktoranci” (il. 2) oraz
oznaczone takim samym kodem cyfrowym z dodatkiem litery „D” (il. 3).

Il. 1. Brak informacji o zatrudnieniu przy nazwisku doktoranta („Marta Malek”)
w rekordzie wyeksportowanym do PBN-S.
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Il. 2. Nazwy jednostek organizacyjnych pracowników i doktorantów
(baza Bibliografia GUMed).

Il. 3. Kody jednostek organizacyjnych pracowników i doktorantów
(Baza Bibliografia GUMed).

Wprowadzenie osobnych jednostek – począwszy od 2013 r. – dla uczestników studiów doktoranckich ułatwiło wydzielenie ich dorobku publikacyjnego w celu eksportu
do PBN-S8. Wprowadzenie jednostek doktoranckich spowodowało także znaczne po8
Negatywnym aspektem tej modyfikacji jest skomplikowany proces generowania dorobku tych autorów, którzy byli doktorantami na przełomie lat 2012 i 2013. Obecnie prace ich przypisane są bowiem do
dwóch jednostek: do jednostki pracowników prace opublikowane do 2012 roku włącznie, a do jednostki
doktorantów prace opublikowane od 2013 roku.
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większenie indeksu jednostek i, co za tym idzie, uciążliwe jego przeglądanie i wybieranie poszukiwanej jednostki.
Zasada II: Niewyodrębnianie w bazie prac osób niezatrudnionych na uczelni,
a do niej się afiliujących.
Do momentu eksportu publikacji do PBN-S autorzy niezatrudnieni na uczelni i niebędący uczestnikami studiów doktoranckich, np. studenci, rezydenci, pracownicy szpitala klinicznego etc., afiliujący się do uczelni, nie byli wyodrębniani w bazie Bibliografia GUMed, a prace ich współautorstwa były rejestrowane tylko z racji obecności
wśród autorów pracowników uczelni.
Zmiana: Wprowadzenie 6 nowych jednostek organizacyjnych dla osób niezatrudnionych oraz byłych i emerytowanych samodzielnych pracowników naukowych afiliujących się do uczelni
Wynikający z Rozporządzenia z 29 czerwca 2015 roku wymóg podawania w sprawozdaniach informacji o wszystkich autorach afiliujących się do uczelni, także tych
niezatrudnionych, spowodował konieczność wydzielenia w bazie Bibliografia GUMed
dorobku publikacyjnego osób niezatrudnionych afiliujących się do uczelni. W związku
z tym wprowadzono 6 nowych jednostek organizacyjnych, po dwie jednostki dla każdego z trzech wydziałów, dla osób obcych afiliujących się do uczelni (np. studentów,
rezydentów, pracowników szpitali) oraz dla byłych i emerytowanych samodzielnych
pracowników naukowych. Do tej pory funkcjonowała tylko jedna jednostka nieprzypisana do żadnego wydziału, w dorobku której rejestrowano prace byłych i emerytowanych samodzielnych pracowników naukowych. Obecnie przypisywane są do niej
prace byłych i emerytowanych samodzielnych pracowników naukowych nieafiliowane
na uczelnię.
Wprowadzenie nowych jednostek zostało spowodowane także faktem, że podczas
pierwszego transferu danych okazało się niemożliwe przekazanie masowym eksportem
do PBN-S prac, w których jedynym autorem z danego wydziału była osoba niezatrudniona, a do niego się afiliująca. Pomimo wprowadzenia jednostek „obcy afiliujący
się” nie są przekazywane prace, w których jedynym autorem jest osoba spoza uczelni
afiliująca się do niej, ponieważ tego typu prace zgodnie z naczelną zasadą bazy nie są
w bazie rejestrowane (wyjątek stanowią prace byłych i emerytowanych samodzielnych
pracowników naukowych).
Przyjęte na potrzeby sprawozdawczości ww. rozwiązanie sprawdziło się w praktyce
kolejnych eksportów danych z bazy, Bibliografia GUMed. Przy wykorzystaniu bazy dla
innych celów rozwiązanie to powoduje jednak każdorazowo konieczność weryfikacji,
czy wszystkie publikacje danego wydziału (jako jednostki) są publikacjami tylko jej
pracowników, czy są też wśród nich publikacje osób niezatrudnionych, a afiliujących
się do wydziału. Wcześniej nie było takiej konieczności. Ilustracja 4 przedstawia opis
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pracy pojawiającej się w sprawozdaniu Wydziału Farmaceutycznego (WF) z uwagi na
afiliację autora, a nienależącej do dorobku tej jednostki, ponieważ afiliujący się do niej
autor nie jest pracownikiem wydziału.

Il. 4. Opis publikacji, której autor afiliujący się na Wydział Farmaceutyczny (WF)
nie jest jego pracownikiem.

Zasada III: Wyraźne rozróżnienie formy zapisu imion i nazwisk osób zatrudnionych i niezatrudnionych na uczelni
W założeniach bazy Bibliografia GUMed przyjęto zasadę, że we wszystkich typach
publikacji, tak w formatce wprowadzania publikacji, indeksie autorskim „wewnętrznym”, jak i w opisie widocznym od strony użytkownika, obowiązuje zapis imienia
i nazwiska pracownika lub doktoranta w formacie: pełne imię i nazwisko wielkimi
literami, np. „ROMAN NOWICKI” – pracownik; „MARTA MAŁEK” – doktorantka.
Jeśli w publikacji występował tylko inicjał imienia pracownika lub doktoranta, był
on rozwijany w nawiasie kwadratowym, np. ,,R[OMAN] NOWICKI”. Natomiast dla
imion i nazwisk współautorów spoza uczelni obowiązywał zapis w formacie: inicjał
imienia i nazwisko małymi literami, np. „J. Gleń”, niezależnie od tego, czy w publikacji było podane pełne imię czy tylko jego inicjał (il. 5 i 6).
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Zaletą takiego zapisu było wyraźne rozróżnienie – zarówno w indeksach, jak i opisach prac – osób zatrudnionych i niezatrudnionych na uczelni oraz niełączenie się
ich w indeksach autorskich. Rozróżnienie to było i jest istotne m.in. ze względu na
konieczność oddzielenia dorobku publikacyjnego autorów z okresu ich zatrudnienia
i niezatrudnienia na uczelni.

II. 5. Opis widoczny od strony użytkownika – pracownicy i doktoranci zapisani w formacie
pełne imię i nazwisko wielkimi literami, a osoby niezatrudnione w formacie inicjał imienia
i nazwisko małymi literami.

Il. 6. Formatka wprowadzania opisu publikacji – pracownicy i doktoranci zapisani w formacie
pełne imię i nazwisko wielkimi literami, a osoby niezatrudnione w formacie inicjał imienia
i nazwisko małymi literami.
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Zmiana: Zapis pełnego brzmienia imienia osoby niezatrudnionej na uczelni
Obecnie w bazie Bibliografia GUMed we wszystkich typach publikacji od 2015 rok
wpisywane są w pełnym brzmieniu imiona (jeśli są podane w publikacji) wszystkich
autorów, niezależnie od tego, czy są oni pracownikami uczelni (bądź doktorantami),
czy nie. W opisach prac z lat 2013–2014 sprawozdanych do PBN-S zostały uzupełnione tylko imiona osób afiliujących się do uczelni.
W celu uniemożliwienia połączenia się w indeksie autorskim danych osób o tym sa
mym imieniu i nazwisku, będących pracownikami i niebędących pracownikami uczelni, wprowadzono przy imionach autorów spoza GUMed dopisek „obcy”. (Dopisek
ten jest widoczny w indeksie, ale nie w opisie publikacji). Konsekwencją powyższej
zmiany jest występowanie w bazie różnej formy zapisu imion i nazwisk tych samych
autorów, w różnych latach, co przedstawiają ilustracja 7.

Il. 7. Różny zapis imienia i nazwiska tego samego autora („Miłosz Jaguszewski”)
występujący w bazie Bibliografia GUMed.
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Zasada IV: Jedna charakterystyka publikacji: charakterystyka formalna
Do momentu eksportu danych do PBN-S w bazie Bibliografia GUMed funkcjonowała tylko jedna charakterystyka publikacji (inaczej „typ publikacji”) – formalna, np.
„artykuł w czasopiśmie polskim”, „artykuł w czasopiśmie zagranicznym” „doktorat”,
„list do/od redakcji”, „komentarz”.
Zmiana: Dodanie dwóch charakterystyk publikacji: charakterystyka merytoryczny
oraz cecha publikacji PBN
W opisach wszystkich prac pełnotekstowych opublikowanych od 2013 roku
wprowadzono w bazie Bibliografia GUMed nową charakterystykę (typ) publikacji:
charakterystykę merytoryczną, mającą ułatwić przypisanie publikacji cechy publikacji
PBN9 (tab. 2 i 3).
Wprowadzając charakterystykę merytoryczną, starano się, aby lista możliwych do
wyboru terminów była jak najmniej rozbudowana. Z tego też powodu nie wszystkie
cechy publikacji obowiązujące w PBN-ie, jak np. „komunikat o wynikach badań”, mają
swoje odpowiedniki w charakterystyce merytorycznej w bazie Bibliografia GUMed,
ani nie wszystkie cechy publikacji PBN są w niej stosowane. Do bazy Bibliografia
GUMed wprowadzono następujące merytoryczne typy publikacji:
• encyklopedia, słownik, leksykon;
• inne;
• książka streszczeń;
• monografia naukowa;
• podręcznik;
• praca kazuistyczna;
• praca oryginalna;
• praca poglądowa/przeglądowa; e praca popularnonaukowa;
• raport, ekspertyza;
• wytyczne, zalecenia.
9
Trudności z dopasowaniem typów publikacji obowiązujących w bazie Bibliografia GUMed do cech
publikacji obowiązujących w PBN-ie wynikały przede wszystkim z faktu, że te ostanie nie zostały wprowadzone konsekwentnie. Na przykład w zakładce „Książka” brakuje cechy „wytyczne”, która jest w zakładce „Artykuł” (wy-tyczne lub zalecenia wydane jako druki zwarte nie są wcale rzadkimi publikacjami).
W zakładce „Artykuł” brakuje z kolei cechy „raport” (nierzadkie są prace określane jako raporty, a będące
publikacjami w czasopismach), w zakładce „Rozdział” zaś cechy „podręcznik, skrypt”, obecnej tylko
w zakładce „Książka”.
W niektórych przypadkach wybór typu merytorycznego sprawiał trudność, ponieważ cechy PBN zostały określone zarówno na podstawie merytorycznych kryteriów tekstu (np. „oryginalny artykuł naukowy”,
„monografia naukowa”), jak i formalnych („rozdział w książce”, „tekst w antologii”).
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Charakterystyka formalna

Charakterystyka merytoryczna

Cecha PBN

praca oryginalna

original-article=
Oryginalny artykuł naukowy

praca poglądowa / przeglądowa

review-article=
Artykuł przeglądowy

praca kazuistyczna

case study=
Studium przypadku

praca popularnonaukowa

popular-science-article=
Artykuł popularnonaukowy

wytyczne, zalecenia

guidelines=
Wytyczne/zalecenia

książka
redakcja książki
habilitacja

monografia naukowa

scholary-monograph=
Monografia naukowa

książka
redakcja książki

praca popularnonaukowa

popular-science-book=
Książka popularnonaukowa

skrypt
książka
redakcja książki

podręcznik

scholary-textbook=
Podręcznik akademicki/skrypt

rozdział w książce
polskie referaty zjazdowe
zagraniczne referaty zjazdowe

monografia naukowa

chapter-in-a-book=
Rozdział w książce

rozdział w książce

podręcznik
praca popularno-naukowa

chapter-in-a-book=
Rozdział w książce

artykuł w czasopiśmie polskim
artykuł w czasopiśmie zagranicznym
list do/od redakcji
komentarz

chapter-in-a-book=
Rozdział w książce

rozdział w skrypcie

Tab. 2. Relacje między typami publikacji w bazie Bibliografia GUMed.

Wprowadzenie charakterystyki merytorycznej ułatwiło sporządzanie różnego typu
wykazów wymagających np. wyodrębnienia publikacji oryginalnych czy popularnonaukowych. Jednocześnie nierzadko stwarza trudności podczas klasyfikowania opisywanych publikacji, zwłaszcza w przypadkach niejednoznacznych (np. publikacja
znajdująca się w dziale nieoznaczonym przez czasopismo, a mająca w tytule: „opis
przypadku i przegląd piśmiennictwa”).
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Zasada V: Brak informacji o otwartym dostępie do publikacji
Zmiana: Uzupełnienie informacji o otwartym dostępie do publikacji
W opisach wszystkich publikacji pełnotekstowych od 2013 roku wyeksportowanych do PBN-S wprowadzono informacje o otwartym dostępie do publikacji lub o jego
braku. Gromadzenie danych dotyczących otwartego dostępu wymagało i wymaga dużego nakładu pracy przede wszystkim z powodu częstego braku informacji o takim
dostępie i zmienności samych danych. Problemy z ustaleniem wymaganych danych
w tym zakresie wynikają z:
1. braku informacji o otwartym dostępie na stronie czasopisma lub wydawcy (publikacja jest „po prostu” dostępna);
2. braku informacji o typie licencji, na której publikacja jest udostępniona;
3. zmiany sposobu udostępniania pracy wynikającej z polityki wydawniczej wydawnictwa – wolny dostęp do publikacji następuje dopiero po określonym czasie (tzw. embargo);
4. konieczności ustalenia czasu trwania embarga na dostęp do publikacji, także
w przypadku, kiedy informacja ta nie jest dostępna na stronie czasopisma;
5. zmiany sposobu udostępniania publikacji z dostępu płatnego na dostęp otwarty
wynikającej ze zmiany polityki wydawniczej czasopisma lub zmiany wydawcy;
6. zmiany licencji, na której wydawnictwo udostępnia publikacje.
Zmienność danych dotyczących otwartego dostępu wiąże się z koniecznością monitorowania tych zmian i ewentualnej aktualizacji informacji (tak w bazie Bibliografia
GUMed, jak i przekazanych w sprawozdaniach rekordach.
Zasada VI: Niepodawanie adresu URL publikacji
Do momentu eksportu danych do PBN-S obligatoryjnie o adres URL w Bibliografii
GUMed były uzupełniane jedynie opisy publikacji elektronicznych. Adres ten był
najczęściej wpisywany w polu uwag, z każdorazowo podaną datą dostępu. Opisy publikacji pełnotekstowych były natomiast uzupełniane od 2012 roku o identyfikator DOI,
jeśli takowy został im nadany.
Zmiana: Uzupełnienie adresu URL
W opisach wszystkich prac pełnotekstowych od 2013 roku, wyeksportowanych do
PBN-S, dostępnych w Internecie w dostępie płatnym bądź niepłatnym, bez przypisanego numeru DOI, został uzupełniony adres URL. W publikacjach, w których znajdował
się w polu uwag, został on przeniesiony do osobnego pola, aby informacja ta mogła
zostać wyeksportowana do PBN-S.
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Inne zmiany dokonane w bazie Bibliografia GUMed:
Wprowadzenie nowej charakterystyki formalnej „hasło słownikowe”
Wprowadzono – od 2013 roku – nową charakterystykę formalną „hasło słownikowe” dla prac pełnotekstowych, aby publikacje będące hasłami w encyklopediach,
leksykonach bądź słownikach, do tej pory w bazie Bibliografia GUMed rejestrowane
jako „rozdział w książce”, dopasować do obowiązującego w PBN-ie typu publikacji
„hasło rzeczowe”.
Zmiana sposobu zapisu objętości elektronicznych dokumentów niesamodzielnych
wydawniczo
W opisach publikacji od 2013 roku zmieniono sposób zapisu objętości elektronicz
nych dokumentów niesamodzielnych wydawniczo z liczby stron na zakres stron (z „6
s.” na: „s. 1-6”). W fazie testowania mechanizmu eksportowania danych do PBN-S
okazało się, że system nie przyjmuje zapisu objętości wydawniczej wyrażonej inaczej
niż jako zakres stron podanych cyframi arabskimi (później mechanizm ten pod wpływem nacisku użytkowników Modułu Sprawozdawczego, został zmodyfikowany).
Wprowadzenie do bazy informacji o objętości monografii naukowych i rozdziałów
Informacje o objętości wydawniczej monografii naukowych i rozdziałów były gromadzone poza bazą Bibliografia GUMed. W wyniku konieczności podawania tych
informacji w sprawozdaniach do PBN-S dane te zostały wprowadzone do opisów
wszystkich monografii naukowych i rozdziałów z lat 2013-2015, którym w bazie zostały przypisane punkty ministerialne.
Bilans reorganizacji bazy Bibliografia GUMed
Koszty i straty
Konieczność gromadzenia danych wymaganych przez MNiSW wymusiło decyzję
o zmianie filozofii prowadzenia bazy Bibliografia GUMed, co było najpoważniejszą
ingerencją w zasady tworzenia opisów i indeksów od momentu jej założenia. Reorganizacja bazy wiązała się z koniecznością wielokrotnego zmieniania, zarówno w niej,
jak i – w niektórych przypadkach – w PBN-S, tych samych rekordów. Wymagała także
wyszukania i uzupełnienia danych o tej pory niegromadzonych (jak imiona autorów
niezatrudnionych afiliujących się do uczelni czy informacje dotyczące otwartego dostępu do publikacji). Niezbędne okazało się również wprowadzenie nowych jednostek
organizacyjnych, nowej charakterystyki formalnej oraz nowego typu innych charakterystyk – charakterystyki merytorycznej oraz cech publikacji PBN. Modyfikacje te
wiązały się z dodatkowym nakładem pracy, który wpłynął dezorganizująco na pracę
bieżącą Pracowni Bibliograficznej, a także wymagały pomocy innych pracowników
biblioteki.
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Zmienione zasady wprowadzania do bazy Bibliografii GUMed opisów publikacji
spowodowały znaczne wydłużenie czasu ich rejestracji, dwukrotne zwiększenie liczby
jednostek organizacyjnych i w związku z tym znaczne rozbudowanie indeksu jednostek oraz, co najbardziej dotkliwe, niejednolitość opisów publikacji.
Obecnie (czerwiec 2016) zgromadzone opisy dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów GUMed w PBN-S nie są w żaden sposób wykorzystywane przez
uczelnię, ponieważ ani Moduł Sprawozdawczy, ani część repozytoryjna PBN-u nie są
wyposażone w funkcjonalności, które umożliwiłyby filtrowanie publikacji i ich analizę
bibliometryczną na takim poziomie, na jakim umożliwia to baza Bibliografia GUMed.
Zyski
Dzięki modyfikacjom wprowadzonym do bazy Bibliografia GUMed oraz sprawnemu jej przystosowywaniu przez twórców oprogramowania Expertus do nowych
potrzeb i wymogów PBN-u, możliwy stał się szybki i sprawny eksport opisów publikacji do PBN-S, w określonym przez MNiSW terminie. Rozszerzył się także zakres
danych gromadzonych w bazie, m.in. o charakterystykę merytoryczną, informacje
o wolnym dostępie do publikacji oraz adresy URL dokumentów dostępnych w Internecie. Wprowadzone zmiany spowodowały również pojawienie się nowych kryteriów
wyszukiwawczych, takich jak charakterystyka merytoryczna i nowa charakterystyka
formalna „hasło słownikowe”, jak i wyodrębnienie od 2013 roku dorobku publikacyjnego doktorantów.
Zakończenie
Bibliotekarze zatrudnieni w Pracowni Bibliograficznej BG GUMed już od 2013
roku śledzili wszystkie informacje dotyczące PBN. W okresie poprzedzającym złożenie
sprawozdania bardzo aktywnie uczestniczyli w dialogu z przedstawicielami środowiska
oraz operatorem PBN-u na temat funkcjonowania systemu. Wysłali do twórców bazy
ponad 80 zapytań i sugestii dotyczących jej poprawnego działania. Mimo niełatwego
kontaktu z pracownikami Index Copernicus, starali się na bieżąco wyjaśniać wszystkie niejasności programu. Ostatecznie do Modułu Sprawozdawczego wyeksportowano
ok. 3000 rekordów, poprawiono w bazie 1200 pozycji w indeksach autorskich, zmieniono i uzupełniono ok. 2700 rekordów o informacje wymagane przez MNiSW, znaczną
część z nich poprawiano dwukrotnie, osobno w bazie i osobno w PBN-S.
Dostosowanie bazy Bibliografia GUMed do wymogów PBN, tak „by wilk (PBN)
był syty i owca (baza) cała”, a pracownicy Pracowni Bibliograficznej „nie zginęli”,
wprowadzając w krótkim okresie liczne zmiany w tysiącach rekordów i na bieżąco
reagując na zmiany w systemie, było ogromnym wyzwaniem. Mimo ciągłych zmian
w PBN-S i nieustannego poczucia niestabilności, mamy nadzieję, że było wyzwaniem
jednak potrzebnym i pozytywnie skutkującym przy kategoryzacji w 2017 roku.
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Warszawski Uniwersytet Medyczny. Publikacje:
baza dorobku publikacyjnego pracowników uczelni –
stan obecny i perspektywy rozwoju
Abstract
All issues related to the registration and management of information about the research papers, in most
libraries of polish medical universities, are based on Expertus system by Splendor Information Systems.
The two centers: Lublin and Warsaw, use different systems, created in these universities. Authors of
this article, affiliated with Medical University of Warsaw, present the WUM.Publikacje database. This
source of bibliographic and bibliometric information, is based on software, which is developed in co-operation with IT Department and the Main Library. The paper presents the structure and functionality of the
system and directions of its further development.
Streszczenie
Rejestrację i przetwarzanie informacji – o dorobku publikacyjnym pracowników naukowych – realizuje się, w większości bibliotek polskich uniwersytetów medycznych, w bazie systemu bibliograficznego
Expertus firmy Splendor. Dwa ośrodki: Lublin i Warszawa, pracują w oparciu o systemy autorskie – powstałe w tych uczelniach. Artykuł ma przybliżyć bazę WUM.Publikacje – opracowaną przez zespół Działu Informatyki i Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedstawia, pokrótce,
strukturę bazy, charakterystykę poszczególnych modułów, obszary gromadzonych danych oraz kierunki
rozwoju systemu.

Jak to się zaczęło
Decyzją władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), w grudniu
2013r., postanowiono utworzyć autorski system WUM.Publikacje. Ze strony biblioteki,
do realizacji prac oddelegowano pracowników Oddziału Informacji Naukowej, stro134
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ną techniczną przedsięwzięcia zajęła się Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych
WUM. W pierwszym kwartale 2014 r. uzgadniano podział zadań przy tworzeniu nowej
aplikacji, określano funkcjonalności bazy, zakres gromadzonych danych oraz ich wzajemne powiązania. Założenia bazy konsultowano także z Działem Nauki i władzami
uczelni. W połowie roku zaimportowano do nowego narzędzia dane o publikacjach
z Ankiet Naukowo-Dydaktycznych i przystąpiono do prac w module redaktora. Od tej
pory bibliotekarze weryfikowali poprawność działania aplikacji w praktyce, przekazywali uwagi do sekcji programistów, gdzie po konsultacji z biblioteką korygowano
usterki. Bazę cały czas rozbudowywano o nowe narzędzia i funkcje oraz dostosowywano do wymagań uczelni i instytucji zewnętrznych – chociażby MNiSW, na potrzeby
sprawozdawczości do PBN.
W styczniu 2015 roku, prace były już na tyle zaawansowane, żeby bazę udostępnić w sieci wewnętrznej, przez portal SSL-VPN, z poziomu kont indywidualnych. Od
marca 2016 roku, z bazy WUM.Publikacje można korzystać także poprzez interfejs
publiczny, pod adresem publikacje.wum.edu.pl.
Prezentacja danych
Do prezentacji danych rejestrowanych w bazie wykorzystano tabele. Użytkownik
ma wpływ na kolejność wyświetlania kolumn, ich szerokość, może sortować dane
w kolumnie lub ograniczać wyniki za pomocą wbudowanych filtrów. Domyślnie, informacje wyświetlane są w widoku podstawowym, do rozbudowanej wersji rekordu
można przejść używając przycisku – Szczegóły publikacji.

1. Widok danych w tabeli – konto indywidualne/ Moje konto/ Moje artykuły

Konta indywidualne
Pracownicy WUM mogą korzystać z zasobów WUM.Publikacje z poziomu kont
indywidualnych, które umożliwiają: przeglądanie własnych publikacji, tworzenie raportów, dodawanie nowych prac, potwierdzanie autorstwa, komunikację z biblioteką.
Dostęp do konta indywidualnego jest możliwy po autoryzacji, inicjowanej przyciskiem
Zaloguj, na stronie startowej bazy w interfejsie publicznym.
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W zakładce Moje konto znajdują się publikacje, dla których możliwa jest jednoznaczna identyfikacja autora poprzez numer PESEL1.

2. Konto indywidualne – widok podstawowy

Publikacje dostępne są w podsekcjach: Moje artykuły, Moje książki, Moje rozdziały. Dla artykułów wyświetlana jest informacja dotycząca punktacji MNiSW i IF,
sumarycznej i jednostkowej. Dane z poszczególnych podsekcji można zapisać – system umożliwia generowanie raportów, w formatach: pdf, rtf – w wersji podstawowej
i szczegółowej oraz xls.
Moduł Publikacje do potwierdzenia umożliwia przeglądanie prac wprowadzonych
do bazy, ale nie przypisanych do autorów z powodu braku powiązania osoby poprzez
numer PESEL (osoba nie została wybrana z listy funkcjonującej w bazie) i ewentualne
przypisanie ich do swojego konta indywidualnego – zakładka Moje konto. Proces ten
jest inicjowany przyciskiem Potwierdź swoje autorstwo – uruchamia okno dialogowe,
w którym autor potwierdza wybór i, automatycznie, przesyła informację do biblioteki
z żądaniem przypisania pracy do własnego konta.

3. Sekcja Publikacje do potwierdzenia – widok podstawowy
Podstawą identyfikacji autora w bazie jest numer PESEL. Do 2016 roku, baza była zasilana masowo,
danymi pochodzącymi z Ankiet Naukowo-Dydaktycznych, które służyły do corocznej sprawozdawczości
naukowej jednostek WUM. Jeśli podczas sprawozdawania publikacji autor nie został prawidłowo wprowadzony, tj. wybrany z listy autorów powiązanej z bazą numerów PESEL, sprawozdana w ten sposób
publikacja nie trafiła na konto indywidualne.
1

136

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

Lista prac do potwierdzenia jest aktualizowana w systemie automatycznie i wyświetlana domyślnie po wybraniu sekcji Publikacje do potwierdzenia. Warunkiem zaklasyfikowania pracy do tej sekcji jest zgodność nazwiska autora publikacji z nazwiskiem
właściciela konta indywidualnego oraz brak pracy w sekcji Moje konto. Jeśli użytkownik chce powiązać pracę ze swoim kontem, a figuruje w niej pod innym nazwiskiem,
np. panieńskim, może wykorzystać wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie
bazy w podziale na typy publikacji, wg. kryteriów – imię, nazwisko, tytuł publikacji,
źródło.

4. Sekcja Publikacje do potwierdzenia – wyszukiwarka

W systemie zaprojektowano archiwum prac zidentyfikowanych w zakładce Publikacje do potwierdzenia jako własne i przesłanych do zatwierdzenia przez bibliotekę.
Znajduje się ono w sekcji Moje konto, w podsekcji Historia. Poszczególne etapy przypisywania pracy do konta indywidualnego, oznaczane są odpowiednio kolorami: żółtym – prace oczekujące na zatwierdzenie przez bibliotekę, zielonym – prace zatwierdzone (przechodzą do zakładki Moje konto), czerwonym – prace odrzucone (pozostają
tylko w zakładce Historia).
Do marca 2016 roku, baza była zasilana wyłącznie poprzez importy masowe. Od
drugiego kwartału br., użytkownicy uzyskali możliwość samodzielnego dodawania
danych dotyczących dorobku publikacyjnego, poprzez zakładkę Dodaj publikacje.
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5. Sekcja Dodaj publikacje – widok formularza dla artykułu

Każda wprowadzona publikacja jest weryfikowana przez pracowników biblioteki,
w module dla redaktorów. Po przejściu pozytywnej weryfikacji – pojawia się na koncie
indywidualnym pracownika WUM, w zakładce Moje konto i jest widoczna poprzez
interfejs publiczny. Publikacje sprawozdawane są w podziale na: artykuły, książki
i rozdziały – służą temu przyciski – Dodaj artykuł, Dodaj książkę, Dodaj rozdział. Proces sprawozdawczy dzieli się na pięć kroków: informacje podstawowe, autorzy, open
access, dodawanie plików, podsumowanie. Wprowadzanie danych publikacji odbywa
się z wykorzystaniem typowych dla formularzy elektronicznych narzędzi: rozwijane
listy wyboru, przyciski nawigacyjne, oznaczenia pól obowiązkowych.
W systemie zastosowano mechanizm umożliwiający sprawdzenie, czy przeznaczona do wprowadzenia praca, znajduje się już w bazie. Użytkownik przed rozpoczęciem
procesu sprawozdawczego, wpisuje odpowiednie dane w pole Tytuł i uruchamia proces
identyfikacji przyciskiem Sprawdź czy publikacja jest w bazie. Jeśli wynik wyszukiwania jest pozytywny, wystarczy przy wyświetlonej pozycji użyć przycisku Potwierdź
swoje autorstwo, który uruchomi proces przypisania pracy do konta indywidualnego.
Dane na koncie indywidualnym powinny być kompletne, dlatego ogromne znaczenie ma proces dodawania danych autora podczas sprawozdawania publikacji. Wprowa138
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dzenie tych informacji umożliwia przycisk Dodaj nową osobę. W systemie zaprojektowano osobne formularze: do dodawania autorów zatrudnionych w WUM – przycisk
Pracownik WUM i pozostałych autorów – przycisk Osoba spoza WUM. Rozdzielenie
tych dwóch rodzajów autorstwa, jest widoczne w module redaktora i służy do przeprowadzania analiz i projektowania raportów.
Przed ostateczną akceptacją wpisu, wprowadzający dane przypisuje autorowi pozycję zgodną z kolejnością w źródle i określa jego funkcję: autor, autor korespondencyjny, redaktor. Inne funkcje oznacza bibliotekarz na etapie weryfikacji rekordu,
w module dla redaktora.
Afiliacje przypisywane są poszczególnym autorom na podstawie dokumentu źródłowego, przez weryfikującego bibliotekarza. Jeżeli w publikacji nie podano afiliacji
lub jest niejednoznaczna, możliwe jest jej wskazanie za pomocą oświadczenia.
Dla udokumentowania dorobku i ułatwienia pracy redaktorom, wprowadzono obowiązek dołączania załączników. Ostatni etap dodawania pracy, umożliwia przejrzenie
wprowadzonych danych – po wybraniu przycisku Idź do podsumowania. Przycisk
Zatwierdź kończy procedurę sprawozdania pracy. Potwierdzenie przeprowadzenia procesu sprawozdawczego realizowane jest poprzez wyświetlenie użytkownikowi komunikatu systemowego oraz przesłanie e-maila na jego adres w domenie uczelnianej.
Komunikacja z użytkownikiem w systemie
Użytkownik może kontaktować się z redaktorami bazy, za pomocą funkcji Komentarz. Udostępniono ją w tabeli z listą prac, w sekcji Moje konto. Narzędzie to umożliwia: przesyłanie uwag dotyczących poszczególnych elementów opisu artykułu, książki
lub rozdziału, zapisanie niewysłanych komentarzy, usunięcie treści komentarza, przeglądanie wszystkich komentarzy (niewysłanych i wysłanych) wraz z odpowiedziami
z biblioteki, a także negowanie autorstwa publikacji.

7. Funkcja komentarz – widok formularza do wysyłania uwag
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Baza od kuchni, czyli narzędzia dla redaktora
W module dla redaktorów znajduje się cała gama skrupulatnie zaprojektowanych
narzędzi systemowych, umożliwiających zarządzanie procesem rejestracji i przetwarzania danych dot. publikacji naukowych pracowników WUM. Moduł ten zawiera narzędzia służące do edycji danych, komunikacji z użytkownikiem, raporty i słowniki.
Edycja danych odbywa się w podziale na poszczególne rodzaje publikacji – artykuły, książki i rozdziały. Statusy prac oznaczone są kolorami: zielony – prace, które
przeszły weryfikację pozytywnie; żółty – prace wymagające uwagi, odroczone w czasie do weryfikacji; czerwony – prace odrzucone (np. negatywna weryfikacja, dublet),
biały – oczekujące na weryfikację.

8. Widok podstawowy modułu redaktora – artykuły

Lista atrybutów opisowych dla publikacji jest pokaźna, poczynając od tytułu, przez
numer DOI i punktację, kończąc na oznaczeniu bibliografii i recenzowania. Wyświetlany widok tabeli, w zależności od potrzeb, można zmieniać, dodając lub usuwając kolumny prezentujące poszczególne elementy opisu, używając narzędzia Column
Chooser.
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9. Narzędzie Column Chooser

10. Opcja zapisywania danych do pliku – wybór formatu
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Zarządzanie elementami opisu – umieszczanie ich w tabeli lub usuwanie, odbywa
się w prosty sposób – metodą przeciągnij i upuść. Dane w kolumnach można sortować
w porządku rosnącym lub malejącym. Szybką identyfikację konkretnej pozycji można
uzyskać korzystając z ikony filtra, znajdującej się w prawym rogu każdego nagłówka
kolumny lub przy użyciu okna wyszukiwawczego – wbudowanego w pasek menu tabeli. System umożliwia eksport wyników wyszukiwania do pliku, w dziewięciu popularnych formatach, m.in. xls, pdf, csv.
Zaprojektowane szablony kart dla publikacji, są plastyczne w formie. Dzięki zastosowaniu narzędziaCustomize Layout – pozwalają na dostosowanie ich widoku do aktualnych potrzeb.Pszczególne elementy można dokładać lub usuwać metodą przeciągnij
i upuść, można też wpływać na wielkość wyświetlanych pól i ich pozycję.

11. Widok karty edycyjnej dla artykułu

Można wyróżnić kilka segmentów danych, ustawianych w widoku redaktora według aktualnych potrzeb, np. dla artykułów są to:
1) elementy opisowe pracy
– główne: tytuł czasopisma, rok, tom, numer, zakres stron, język główny, pozostałe
języki, tytuł artykułu, tytuł w pozostałych językach, autorzy (w podziale na zatrudnionych w WUM i spoza WUM), rodzaj publikacji
– pozostałe: oznaczenie konferencji, open access, DOI, suplement, duplikat, bibliografia, recenzowanie, informacje o projekcie, adres www artykułu
2) punktacja: MNISW wraz z oznaczeniem segmentu listy i pozycji na liście, Impact Factor
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3) elementy dodatkowe: oznaczanie duplikatu, checkbox służący zarządzaniu wyświetlaniem publikacji w widoku publicznym bazy, dane dot. weryfikacji – osoba weryfikująca i data ostatniej modyfikacji, źródło danych (np. Ankieta Naukowo-Dydaktyczna, sprawozdawczość bieżąca, biblioteka), komentarze (publiczny i wewnętrzny),
checkbox do oznaczania/odznaczania publikacji do importu do PBN, identyfikator
PBN publikacji
W systemie zaprojektowano także funkcję o nazwie Maska, która ma zastosowanie
np. w przypadku zmiany nazwiska autora lub jego błędnego zapisu w źródle. Maska
służy wyświetlaniu w bazie nazwiska autora w brzmieniu jak w źródle, przy jednoczesnym przypisaniu pracy do właściwego konta indywidualnego w bazie.
Jak wspomniano wcześniej, informacje o afiliacji uzupełniają pracownicy biblioteki. Dane wprowadzają z poziomu karty przeznaczonej do rejestracji danych dotyczących autora. Narzędzie umożliwia: edytowanie imienia i nazwiska, określenie rodzaju
pełnionej funkcji, nadanie numeru, zgodnie z kolejnością autorów w źródle i wprowadzenie informacji o afiliacji – z listy lub ręcznie.

12. Widok karty edycyjnej dla informacji o autorze
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Niejednoznaczna afiliacja lub jej brak, oznacza konieczność złożenia przez użytkownika oświadczenia. Do identyfikacji źródła informacji o afiliacji, służą osobne checkboxy – Afiliacja WUM – kiedy afiliacja pochodzi ze źródła, Afiliacja WUM z oświadczenia – kiedy w źródle brak afiliacji lub Afiliacja WUM z oświadczenia (dopełnienie)
– kiedy afiliacja w źródle jest nieprecyzyjna. Karta posiada też pola do wprowadzenia
drugiej i kolejnej afiliacji uczelnianej oraz informacji o afiliacji spoza WUM.
System pozwala na linkowanie między rekordami, poprzez funkcję Open related record. Ma ona zastosowanie np. na poziomie widoku rozdziału – powiązanie do książki,
w widoku artykułu – powiązanie do informacji o open access, w widoku komentarza
użytkownika – powiązanie do komentowanego artykułu.
Dane wprowadzane do WUM.Publikacje można łatwo kopiować z innych źródeł,
dzięki domyślnemu usuwaniu formatowania zewnętrznego. Kolejne ułatwienia dla redaktorów, oferuje pasek narzędziowy w widoku redaktora, gdzie m.in. umieszczono
ikony narzędzi umożliwiających: masowe dodawanie autorów, transliterację, zmianę
kolejności autorów, przejście do poprzedniego/kolejnego rekordu.

13. Pasek narzędziowy w widoku redaktora

Realizacja zgłoszeń składanych w systemie przez użytkowników, obsługiwana jest
z poziomu dwóch zakładek: Domniemany autor – obsługa zgłoszeń dotyczących potwierdzenia autorstwa i Komentarz autora – obsługa uwag dotyczących poszczególnych elementów opisu publikacji. Kontrolę zgłaszanych problemów ułatwia zastosowanie kolorów: żółty – oczekujące, zielony – zrealizowane.
Potwierdzanie autorstwa polega na przeniesieniu danych dotyczących autora z zakładki Autorzy spoza WUM, do zakładki Autorzy z WUM. To powoduje zmianę informacji na koncie indywidualnym użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji,
praca trafia do folderu Moje konto a w zakładce Historia, na koncie użytkownika, następuje zmiana statusu z oczekującego (żółty) na zatwierdzony (zielony). W przypadku weryfikacji negatywnej, praca otrzymuje status odrzucony (kolor czerwony) i nie
zasila listy prac w sekcji Moje konto.
Uwagi przesyłane przez użytkowników za pomocą funkcji Komentarz, biblioteka
rozpatruje z wykorzystaniem mechanizmu Open related record, linkującego do komentowanej publikacji. Wpisanie treści w okno do edycji odpowiedzi oraz zapisanie
rekordu, powoduje automatyczne przesłanie informacji na konto użytkownika.
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W systemie zaprojektowano kilka narzędzi do raportowania. Najbardziej rozbudowane umożliwia wygenerowanie raportu efektywności dotyczącej publikacji pracowników. Pozwala na złożenie do systemu zapytania z uwzględnieniem wielu kryteriów
(np. zakres lat, zatrudnienie, afiliacja, role autorów) na podstawie których dobierane
są publikacje do rankingu. Kryteria te można dowolnie łączyć, a przygotowany projekt
raportu zapisać.
W bazie WUM.Publikacje dostępne są także gotowe raporty dotyczące artykułów,
książek i rozdziałów. Domyślnie, zawierają dane dotyczące wszystkich elementów opisowych publikacji. Pozwala to m.in. na grupowanie prac wokół osób, jednostek, czy
rodzajów prac. Wszystkie raporty zapisywane są w formacie xls, co umożliwia ich
dalsze wykorzystanie i modyfikację. System posiada także narzędzie, umożliwiające kontrolowanie kompletności dorobku publikacyjnego na kontach indywidualnych
autorów. Jest to niezwykle istotne, chociażby w kontekście wewnętrznych ocen pracowników. Narzędzie pozwala na wygenerowanie raportu z nazwiskami pracowników
WUM, które w trakcie wprowadzania nie zostały poprawnie wybrane z listy, tak więc
nie zostały przypisane do kont indywidualnych.
Funkcja Filter Editor, umożliwia generowanie raportów z poziomu tabel. Za pomocą różnych operatorów: logicznych, porównań, zakresów, przynależności, pozwala
łączyć wszystkie elementy opisu rejestrowane w bazie. Na zamieszczonym poniżej
zrzucie ekranu widać przykład zapytania skonstruowanego w celu wygenerowania raportu, dotyczącego wszystkich prac oryginalnych z 2010 roku, zweryfikowanych przez
bibliotekę, afiliowanych na Wydział Farmaceutyczny.

14. Funkcja Filter editor
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W bazie dostępne są słowniki – tworzone automatycznie z danych opisowych publikacji lub specjalnie zaprojektowane. Szczególnie przydatny dla prac bibliometrycznych jest słownik tytułów czasopism. Dla każdego tytułu utworzono osobną kartę
z informacją o: numerach ISSN w podziale na e-ISSN i p-ISSN, wydawcy, adresie
www, punktacji IF i MNiSW, recenzowaniu. Obecnie słownik zawiera ponad 33 000
pozycji. Kart, dotyczących czasopism, w których publikowali pracownicy WUM, jest
ok. 2 500, są oznaczone kolorem zielonym, kolejne będą aktywowane w momencie
pojawiania się publikacji w nowych tytułach. W systemie zastosowano narzędzie do
łączenia kart czasopism, wykorzystywane m.in. przy zmianie tytułu, czy dualizmie
kart, spowodowanym błędami na listach rankingowych.
W codziennej pracy z użytkownikiem, bibliotekarze często korzystają z funkcji
szybkiego podglądu listy publikacji przypisanych do kont indywidualnych – informacje są dostępne z poziomu słownika autorów, a także konta indywidualnego redaktora.
W drugim przypadku, po zalogowaniu się na konto z poziomu interfejsu publicznego
bazy, redaktor wybiera opcję Panel administracyjny. Po wskazaniu na liście nazwiska
autora, uzyskuje pełny podgląd jego konta.

15. Widok konta redaktora – Panel administracyjny

Dla redaktorów zaprojektowano także narzędzia do edycji informacji na stronie
startowej bazy, w widoku konta indywidualnego. Miejsce to zostało wykorzystane do
umieszczenia instrukcji korzystania z systemu, danych kontaktowych oraz ogłoszeń.
Co dalej? Plany rozbudowy bazy
Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku, w bazie zgromadzono informacje o ponad 23 000 publikacji z lat 2006-2016. Trwają nieustanne prace usprawniające jej działanie i zmierzające do rozbudowywania o nowe funkcje. Plany rozwojowe dotyczą
m.in.:
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Zawartości:
• uzupełniania danych archiwalnych
• powiązania danych w bazie z informacją o cytowaniach
• uzupełniania informacji historycznej: w słownikach czasopism, słownikach
jednostek, informacji o punktacji MNiSW i IF
• uzupełniania danych w ramach dostosowywania systemu do wymogów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015
r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym (m.in. egzemplarz obowiązkowy, recenzowanie, bibliografia, monografia wybitna)
Funkcjonalności:
• przebudowa wyszukiwarki na stronie głównej
• rozbudowa narzędzi do raportowania dla użytkownika, zarówno z poziomu
interfejsu publicznego, jak też kont indywidualnych (analizy bibliometryczne,
statystyki, zestawienia, formularze)
Dotychczasowe doświadczenia naszego zespołu – dotyczące tworzenia i wykorzystania aplikacji autorskiej do obsługi procesów związanych z opracowywaniem dorobku
publikacyjnego, są dobre. Baza spełnia oczekiwania, zarówno pracowników biblioteki,
jak i środowiska naukowego WUM. Zrealizowaliśmy wszystkie założenia i pomysły,
aplikacja jest czytelna i przystępna w obsłudze dla pracowników naukowych. System
uprościł i przyspieszył pracę Oddziału Informacji Naukowej w zakresie bibliografii,
bibliometrii, budowania rankingów, raportów, sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, chociażby dla MNiSW. Doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej
współpracy, daje dobre perspektywy dalszego rozwoju produktu, a co za tym idzie,
utrzymania standardu świadczonych usług.
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Szczecin – PUM
KODY QR JAKO NARZĘDZIE PROMUJĄCE
BIBLIOTEKĘ I JEJ ZASOBY

Abstract
The authors present a QR technology concerning creation of QR codes and their potential usage in
academic libraries, including the Main Library Pomeranian Medical University. Authors enumerate benefits associated with application of QR codes as a modern tool in promoting library services and online
resources.
Streszczenie
W artykule przedstawiono technologię kodów QR oraz możliwości wykorzystania jej w bibliotekach
naukowych, w tym w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wymieniono korzyści płynące z zastosowania tej technologii w promowaniu usług i dostępu do zasobów online.

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM)
wdrożyła kody QR (ang. Quick Response Code) zwane także fotokodami w celu promocji zasobów online, usług oraz samej biblioteki. QR to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy mający postać kwadratu wypełnionego ciemnymi
i jasnymi punktami, tzw. modułami. Wymiar modułu zależy od możliwości urządzeń
odczytujących i zapisujących. Technologia dwuwymiarowa umożliwia zakodowanie
znacznie większej ilości danych niż w zwykłych kodach kreskowych i odczytanie ich
za pomocą urządzenia mobilnego typu smartfon czy tablet z aparatem fotograficznym.
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W przypadku znaków alfanumerycznych to aż 4296. W odróżnieniu od jednowymiarowych kodów kreskowych (Bar Code), w których informacja zapisywana jest tylko
w poziomie, w kodach QR wykorzystuje się zapis zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Kody te zostały opracowane przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. Kod QR
można zapisać w różnych formatach, np. JPG, PNG, GIF, TIFF, SVG, PDF i zrobić
z nim niemal wszystko – wydrukować na drukarce, umieścić na własnej stronie www,
wysłać e-mailem, nadrukować na dowolnym gadżecie promocyjnym czy ustawić jako
wygaszacz ekranu. Stosuje się je m.in. do kodowania adresów stron internetowych, danych kontaktowych tzw. wirtualnych wizytówek (vCards), plików tekstowych, plików
w formatach PDF, obrazów, plików audio oraz filmów, dając tym samym możliwość
łączenia obiektów materialnych z ich odpowiednikiem sieciowym. Mogą także zawierać dane przelewu bankowego czy SMS wraz z treścią i numerem odbiorcy lub być
ułatwieniem przy łączeniu z bezprzewodowym internetem. Aby odczytać taki kod należy zainstalować na własnym urządzeniu jeden z dostępnych, bezpłatnych skanerów
kodów QR. Biorąc pod uwagę, że właściwie na każdym urządzeniu typu smartfon czy
tablet można zainstalować taką aplikację, zasięg możliwości jakie daje zastosowanie
kodów jest prawie nieograniczony. Popularność tej technologii wzrosła wraz z rozpowszechnieniem aplikacji-czytników kodów QR na smartfony, które są na tyle inteligentne, że skanując np. adres strony www automatycznie pytają o możliwość uruchomienia przeglądarki z tym adresem. Istnieje wiele programów skanujących kody QR na
urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi, np. QR Barcode Scanner na Android
czyteż Quick Scan – QR Code Reader na OS. Istnieją również programy przeznaczone
dla określonych marek telefonów, jak I-NIGMA, Kaywa Reader lub Lynkee Reader.
Kody QR są wszechobecne w przestrzeni publicznej. Można je znaleźć na plakatach
i ulotkach reklamowych, opakowaniach różnych produktów, rachunkach, przesyłkach
pocztowych, biletach, itp. Tworzenie kodów QR nie wymaga żadnej licencji, można
je generować i wykorzystywać za darmo. W internecie jest wiele serwisów dających
takie możliwości, np.: QROnline, QR Code-Generator, Fotokody.pl, Kaywa QR Code
czy GoQR.
Serwisy oferują darmowe, nieograniczone generowanie prostych kodów statycznych. Jednak wybór odpowiedniej taryfy i opłacenie abonamentu daje możliwość skorzystania z szerszej oferty, np. linków dynamicznych, statystyk czy zamieszczania plików typu PDF. Przykładowo w serwisie Kaywa QR Code można bezpłatnie utworzyć
jeden kod dynamiczny, w QR online – trzy kody dynamiczne, QR Code-Generator
– w zależności od rodzaju umowy 2, 50 lub 250 kodów.
Kody QR można tworzyć z wybranymi przez siebie kolorami pod warunkiem zachowania odpowiedniego kontrastu między modułami jasnymi i ciemnymi. Jednak najczęściej spotykane są standardowe kody czarno-białe. Nie zaleca się inwersji kolorów
w kodach ze względu na fakt, że nawet nowoczesne programy nie będą w stanie ich odForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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czytać. Kody mogą też zawierać logo. Zalecane jest generowanie kodów w formatach
pikselowych lub wektorowych o wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać jak najlepszą
jakość wydruku.
Istnieją dwa rodzaje kodów QR: statyczne i dynamiczne. Dynamiczny kod ma tę zaletę, że w każdej chwili możemy go zmodyfikować bez potrzeby zastępowania wydrukowanych już kodów. Obrazek kodu QR zostaje zawsze taki sam – zmieniać możemy
jego funkcje i treści oraz miejsce docelowe, do którego kieruje. Ponadto dynamiczne
kody QR pozwalają rejestrować statystyki skanowania, określając liczbę, czas i miejsce operacji. W tym celu, w przeciwieństwie do kodów statycznych pozbawionych
tych funkcji, stosuje się tzw. URL przekierowania (serwer pośredniczący), który z kolei
za pomocą linku łączy z docelowym adresem URL (który można w każdej chwili zmienić) i zakodowanymi tam treściami.
Dane wprowadzane do generowania kodów statycznych oraz same kody nie są zapisywane, ponieważ proces generowania jest jednorazowy. Statyczne kody są aktywne
zawsze. Raz wygenerowany i wydrukowany lub zapisany kod można sczytywać wielokrotnie (tak samo jak raz wydrukowaną stronę tekstu można wielokrotnie czytać).
Dynamiczne kody są aktywne dopóki w serwisie na koncie istnieje rekord linku lub
opłacany jest abonament.
Serwis wykorzystywany do tworzenia kodów QR w bibliotece PUM to QROnline
(http://www.qr-online.pl/), funkcjonujący od 2011 roku. Powstał jako prosty generator
– dziś udostępnia szereg nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają pracę z kodami QR.
QROnline oferuje kilka pakietów. Po zarejestrowaniu się w serwisie należy wybrać
jeden z nich. Przykładowo pakiet Free (wykorzystywany w bibliotece PUM) pozwala
na wygenerowanie 3 linków dynamicznych z możliwością wglądu w statystyki i tworzenia nieograniczonej liczby kodów statycznych, przy czym w ramach konta można
zapisać tylko trzy z nich (hosting kodów). Dla porównania, w najdroższym pakiecie
Full liczba linków dynamicznych i hosting kodów wynoszą po 500. Kody QR tworzone w tym serwisie mogą zawierać: adres www, dowolny tekst, adres e-mail, sms,
wizytówkę oraz link dynamiczny. Podczas pracy z kodami należy wybrać jakość (M,
L, Q, H) i rozmiar kodu (od 1 do 10). Gotowy kod można zapisać jako plik PNG, JPG,
SVG, PDF lub PDF zawierający 12 kodów na jednej stronie.
W Bibliotece Głównej PUM użytkownicy mogą znaleźć kody w wypożyczalni,
czytelni, w pokojach pracy indywidualnej, na tablicach z informacjami o zasobach
dostępnych online (książki, czasopisma, bazy danych), przy wystawach okolicznościowych i na ulotkach przeznaczonych dla użytkowników. Kody mają za zadanie ułatwić
dostęp do zasobów i informacji, spowodować, że czytelnik będzie je miał zawsze w zasięgu pod warunkiem, że ma przy sobie urządzenie mobilne i włączony internet. Raz
zeskanowany kod zapisuje się w historii, w programie odczytującym, i w każdej chwili
można z niego ponownie skorzystać. Możliwości promocji bibliotek naukowych są
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znacznie mniejsze niż np. w przypadku bibliotek publicznych, jednak w bibliotece
PUM kody QR znalazły zastosowanie w tym zakresie. Na zakładkach dla studentów
zawierających informacje nt. biblioteki – adresu, numerów telefonów, godzin otwarcia
umieszczono kod QR z linkiem do odpowiedniej strony www. Od kiedy zmieniono formę zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla pierwszego roku, z zajęć stacjonarnych
na kurs online, studenci otrzymują ulotki informujące o warunkach zaliczenia przedmiotu. Od niedawna zostały one uzupełnione o kody QR prowadzące bezpośrednio
do szkolenia. Naszą bibliotekę czasami odwiedzają grupy przedszkolaków i uczniów
pierwszych klas szkoły podstawowej. Rodzice dzieci otrzymują zaproszenie do odwiedzenia galerii zdjęć z tych wizyt. Bezpośredni link do strony ze zdjęciami jest zaszyty
w kodzie QR. Technologię tę wykorzystuje się też na ulotkach zachęcających użytkowników do odwiedzenia fejsbukowego profilu biblioteki, wirtualnej podróży po bibliotece oraz wystaw zorganizowanych w holu biblioteki. W folderach informacyjnych
zamieszczono kody QR, które po sczytaniu odsyłają do regulaminu biblioteki.

Fot.1. Informacja o dostępie do
książek online

Fot.2. Tablice informacyjne
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Ważną częścią działalności biblioteki jest promocja usług. Wrzutnia czyli urządzenie do samodzielnych zwrotów wypożyczonych książek doczekała się instrukcji zaszytej w kodzie QR. Użytkownicy obyci z technologią mogą również, skanując kody,
uzyskać informacje o stanowisku dla osób z niepełnosprawnościami dostępnym w czytelni. Nasi czytelnicy bardzo chętnie korzystają z wirtualnej sieci (VPN), dzięki której
jest możliwość łączenia się z elektronicznymi zasobami i bazami danych poza siecią
PUM. Kody QR znacznie ułatwiają im dostęp do tej usługi. Wygodną formą kontaktu
z bibliotekarzami jest opcja „zaproponuj zakup”. Czytelnicy zainteresowani książkami, których biblioteka nie posiada w swoich zasobach mogą zasugerować ich kupno.
Od kiedy pojawiły się kody QR wywołujące tę opcję, dostęp do niej stał się szybszy
i wygodniejszy.

Fot.3. Ulotki dla użytkowników

Fot.4. Informacja o dostępie
do czasopism online
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W bibliotece PUM ważną rolę odgrywa promocja czasopism i książek online, zarówno tych z dostępem autoryzowanym, jak i wolnodostępnych. W wypożyczalni
i czytelni na półkach, przy tytułach mających wersję elektroniczną, zamieszczona jest
informacja o możliwości korzystania z nich oraz kody QR linkujące bezpośrednio do
tytułów. Na szeroką skalę promowane są także bazy danych dostępne w sieci internetowej naszej uczelni. Na tablicach informacyjnych, posterach, ulotkach, a także w Biuletynie PUM zamieszczane są szczegółowe informacje na temat dostępnych źródeł,
sposobu dostępu oraz kody QR z zaszyfrowanymi adresami URL do baz. W podobny
sposób promowane są katalogi centralne, środowiskowe (np. RoK@Bi) oraz biblioteki
cyfrowe, a w szczególności Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania.

Fot.5. Kody QR w czytelni

Fot.6. Kody QR w wypożyczalni
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Do najważniejszych źródeł online wygenerowano kody dynamiczne. Dzięki temu
można przeglądać statystyki wykorzystania tych kodów, a tym samym źródeł online
(atlasów, podręczników, baz danych).

Rys.1. Przykład statystyki wykorzystania źródła elektronicznego zapisanego
w postaci dynamicznego kodu QR.

Kody QR ze względu na możliwość umieszczania dużej ilości informacji, błyskawicznego dostępu do zaszyfrowanej treści, linku oraz dzięki szybkiemu rozwojowi
urządzeń mobilnych są doskonałym i nowoczesnym narzędziem reklamy.
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Mgr Agnieszka Dwornik
Toruń – UMK

„Prosto do informacji” - spełniona obietnica.
Rola bazy NUKAT w budowaniu katalogu
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Abstract
Today NUKAT is built by more than 140 libraries and still join the new ones. They Cooperate actively
(giving and downloading data) or only passively (by downloading ready bibliographic records to their local catalogues). This libraries have various libraries systems, they have different collections, and different
needs. The role of NUKAT catalogue in building local catalogue information is shown in the example of
the University Library in Torun. Author presented way of building a central database, method of transfering data between catalogues, the benefits of active cooperation (for example: quality, information about
libraries resources, mass data modifications). In article there is also presented perspectives of development
and changes NUKAT and their impact on the local catalogue information.
Streszczenie
Do wspólnoty „nukatowej” należy już ponad 140 bibliotek i ciągle dołączają nowe. Współpracują
czynnie (dając i pobierając dane) lub tylko biernie (kopiując do baz lokalnych potrzebne dane bibliograficzne). Są to biblioteki dysponujące różnymi systemami bibliotecznymi, posiadające bardzo zróżnicowane zbiory, a zatem i różne potrzeby. Rola jaką może pełnić katalog NUKAT w budowaniu zasobu informacyjnego katalogu lokalnego przedstawiona została na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.
Omówiono wkład biblioteki w budowanie bazy centralnej, sposób przepływu danych między bazami,
korzyści płynące z czynnej kooperacji (m.in.. jakość danych, informacja o zasobach bibliotek, masowe
melioracje danych). Przedstawiono też perspektywy rozwoju i zmian w katalogu NUKAT i ich wpływ na
katalog lokalny.

Współczesna biblioteka nazywana jest m.in. centrum informacyjnym, coraz częściej
określana jest też mianem „trzeciego miejsca”. Nadawane są jej jeszcze inne określenia
w zależności od postrzegania jej głównej funkcji. Badacze wskazują na zmieniające się
potrzeby użytkowników (już nie tylko czytelników). Niezmiennie jednak podstawową
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powinnością biblioteki jest informacja o oferowanych zasobach – po to gromadzimy
dokumenty, aby o nich informować i by je udostępniać. Mimo bardzo szybko postępujących zmian w zawartości księgozbiorów – zmieniają się formy nabywanych publikacji: tradycyjne druki, dane w postaci elektronicznej, zbiory specjalne, a co za tym idzie
i zmian w udostępnianiu czy wymianie metadanych - nadal nie można sobie wyobrazić
książnic bez własnych katalogów bibliotecznych.
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu (BU UMK) w zbiorach ma 1 mln 400 tys.
woluminów książek, ponad 600 tys. wol. czasopism, ponad 520 tys. jednostek zbiorów specjalnych. Gromadzi również zbiory elektroniczne w postaci baz e-książek, eczasopism czy też pojedynczych dokumentów na nośnikach lub dostępnych online.
Rocznie wprowadza się do zbiorów ok. 36 tyś. druków zwartych, prawie 10 tys. wol.
czasopism. Przy takim zasobie i przyroście zbiorów katalog bardzo szybko i dynamicznie rozwija się – początkowo jako katalog kartkowy, później katalog elektroniczny
w systemie ISIS. W 1998 rozpoczęto migrację i wprowadzanie danych katalogowych
do nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Horizon, który dawał dużo większe możliwości – m.in. zapewniał kontrolę przez hasła wzorcowe. Biblioteka była przygotowana do wykorzystania tej funkcjonalności angażując się już w 1996 w projekt
Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych (CKHW). Zaangażowanie polegało nie tylko na
przygotowywaniu kartotek, ale również na uczestnictwie w ustalaniu zasad ich tworzenia.
Droga do wspólnej bazy
Niedługo po uruchomieniu przez Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych
(CFiKHW) Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych w środowisku bibliotekarskim
podjęto dyskusję o możliwościach stworzenia wspólnego katalogu i modelu jaki miałby on przyjąć. W 2001 uruchomiony został Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo1, który wypełniał tę lukę, oferując możliwość jednoczesnego przeszukiwania katalogów
wielu bibliotek, dając szybką informację o ich zasobach. Pomysłodawcą i twórcą katalogu
był Tomasz Wolniewicz, w latach 1999-2002 zastępca dyrektora ds. modernizacji i komputeryzacji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. KaRo było (i jest nadal) równocześnie
narzędziem do wyszukiwania i kopiowania opisów bibliograficznych przez bibliotekarzy
do własnych katalogów. Pomysł katalogu rozproszonego, okazał się niewystarczający ze
względu na brak kontroli jakości zawartych w nim danych. Podjęto decyzję o budowie od
podstaw katalogu centralnego jako kontrolowanej bazy wysokiej jakości danych, z pełną
indeksacją przez hasła wzorcowe. W 2002 powstało Centrum NUKAT, a CFiKHW stało
się jego częścią. Do bazy przejęto gotowe dane z CKHW (wraz ze słownictwem języ-

Tomasz Wo l n i e wic z : Katalogi rozproszone na przykładzie polskiej wyszukiwarki KaRo. W: Rola
katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce: praca zbiorowa / pod red.
Marii Burchard, Kamili Grzędzińskiej i Agnieszki Kasprzyk. Warszawa. 2010 s. 153
1
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ka przedmiotowego KABA) oraz Centralnego Katalogu Tytułów Czasopism.2 Od tego
czasu rozpoczęto pracę nad budową katalogu centralnego na zasadzie współkatalogowania z nadzorem umieszczanych w nim metadanych.
Początkowo katalog NUKAT był tworzony z myślą o zasobach polskich bibliotek
naukowych. Obecnie każda biblioteka specjalistyczna może przystąpić do współpracy:
czynnej – tworząc opisy bibliograficzne oraz hasła wzorcowe i umieszczając je w bazie lub biernej – tylko pobierając metadane. Warunkiem niezbędnym jest zapewnienie
odpowiedniej podstawy technicznej do przepływu danych.
Dziś czynnie współpracuje z bazą centralną 107 bibliotek, biernie 34. Dysponują
one różnymi systemami bibliotecznymi - największe grupy stanowią biblioteki obsługiwane przez system Virtua (37), Horizon (29), Aleph (22), Prolib (18), Symphony (9).3
Budowanie zasobu danych bibliograficznych – dane Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu w katalogu NUKAT
Od początku toruńska książnica uniwersytecka czynnie zaangażowała się w budowanie wspólnej bazy. Dla opracowania czasopism była to naturalna kontynuacja współkatalogowania prowadzonego od 2000 przy pracach nad Centralną Kartoteką Tytułów
Czasopism 4. Podjęto decyzję, że wszystkie opisy bibliograficzne tworzone w bazie
lokalnej dla wpływów bieżących będą wysyłane do katalogu centralnego. Dzięki takiej
organizacji pracy bardzo szybko BU UMK stała się jedną z najaktywniejszych bibliotek
czynnie współpracujących z katalogiem NUKAT. Stopniowo do współpracy z katalogiem centralnym zaangażowane zostały równieżuniwersyteckie biblioteki instytutowe
i wydziałowe UMK. W efekcie dziś metadane bibliograficzne dostarczone z biblioteki
UMK dla książek, czasopism, zbiorów specjalnych i dokumentów elektronicznych stanowią 6% zasobu katalogu centralnego (192.240 opisów bibliograficznych dla wydawnictw zwartych i ciągłych), co jest trzecim wynikiem w rankingu (16% wprowadziła
Biblioteka Jagiellońska, 15% Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie). Jeżeli chodzi
o kartoteki haseł wzorcowych (łącznie formalne i JHP KABA) toruńska biblioteka jest
szóstą książnicą w kolejności wytworzonych metadanych (187.522).
Kolejnym źródłem danych pochodzących z bazy lokalnej w katalogu w NUKAT
był przeprowadzony w latach 2009-2013 projekt Autostrada Informacji Cyfrowej5. PoCentralny Katalog Tytułów Czasopism działał w latach 1995-2002 na serwerach Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego
3
Wszystkie dane pochodzą ze strony internetowej www Centrum NUKAT http://centrum.nukat.edu.pl/
pl/ [dostęp 20 VII 2016]
4
Magdalena Go ł o t a -M aje w s k a : Opracowanie Czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu:
od katalogów kartkowych do komputerowych. W: Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,
18-20 września 2013 r. / pod red. Urszuli Ganakowskiej i Mirosławy Róźyckiej. Szczecin. 2014
5
Autostrada Informacji Cyfrowej. Dostęp: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/
2

158

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

legał on m.in. na automatycznym pobraniu z baz lokalnych opisów bibliograficznych
i umieszczeniu ich w Nukacie. Porównano też bazę centralną z katalogami lokalnymi chętnych bibliotek i wymieniono opisy „nienukatowe”, na opisy z bazy centralnej.
Projekt pozwolił na automatyczne umieszczenie ok. 29.000 opisów z Torunia w Nukat,
oraz na wymianę prawie 97.000 opisów lokalnych na „nukatowe”. Ręczne wprowadzanie danych oraz projekt Autostrada zaowocowały tym, że dziś 86% opisów bibliograficznych w katalogu lokalnym jest odnotowanych w bazie centralnej. Usługa ta jest
nadal dostępna dla chętnych, np. nowodołączających do współpracy bibliotek. W ten
sposób mogą one w dużo szerszym zakresie skorzystać z informacji oferowanych przez
katalog centralny.
Biblioteka Uniwersytecka zasoby informacyjne bazy centralnej bardzo aktywnie
powiększa również dodając dane o zdigitalizowanej formie publikacji dostępnej w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, której jest współtwórcą razem z 16 instytucjami regionalnymi. Katalog NUKAT zawiera prawie 4.500 odnośników kierujących
użytkowników z poziomu opisu bibliograficznego bezpośrednio do wersji cyfrowej
publikacji.6 Do niedawna uzupełnianie informacji o dostępnej cyfrowej wersji dokumentu wymagało czynnej współpracy z Centrum NUKAT i modyfikacji w kliencie
Virtui. Obecnie oferowane narzędzie dostępne przez stronę internetową, a do modyfikacji rekordów bibliograficznych w tym zakresie mogą przystąpić również osoby nie
wprowadzające danych w formacie MARC21.
Dane z katalogu centralnego w katalogu lokalnym
Równie ważną kwestią dla bibliotek jak możliwość wprowadzania informacji jest
pobieranie gotowych danych. Jak wynika z naszych obserwacji, dzięki sporemu nasyceniu już bazy centralnej średnio 70-80% miesięcznego przepływu książek przez
sekcję opracowania dostaje opisy pobrane z katalogu centralnego. W bieżącym funkcjonowaniu sekcji opracowania jego rola jest nieoceniona. Głównym źródłem wpływów publikacji do zasobów bibliotecznych są egzemplarze obowiązkowe dostarczane
przez wydawców. Dzięki temu, że inne biblioteki cieszące się tym przywilejem bardzo
aktywnie współpracują z Centrum NUKAT, potrzebne metadane pojawiają się bardzo
szybko. Opisy książek wydanych w danym roku i w roku poprzednim w języku polskim i na terenie Polski są codziennie automatycznie importowane do katalogu lokalnego. Dane te są wykorzystywane w pracy Oddziału Gromadzenia Zbiorów7, ale są też
Szerzej o zagadnieniach dokumentów elektronicznych w katalogu: Agnieszka Dwornik, Grzegorz
Szturo: Nie tylko druki – dane o e-książkach w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Tytuł
Ujednolicony 2016 2 (19). Dostęp: https://issuu.com/nukat/docs/nukat_tu_19_pojedyncze
7
Grzegorz Sz t u r o : Wykorzystanie centralnych baz w pracy gromadzenia W: Strategie gromadzenia
zbiorów w bibliotekach polskich : materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pobierowo, 1517 września 2011/ pod red. Urszuli Ganakowskiej i Mirosławy Różyckiej. Szczecin 2012 s. 208-210
6
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gotowe do użycia w procesie wprowadzania książek otrzymanych w ramach egzemplarza obowiązkowego.
Duży zasób tworzą dane o drukach z lat ubiegłych. Obecnie w bazie centralnej jest
ponad 3 mln opisów bibliograficznych dla różnych rodzajów dokumentów (książek,
czasopism, filmów, dokumentów elektronicznych, dźwiękowych, ikonograficznych,
dokumentów życia społecznego, starodruków czy map). Dzięki temu, że bazę tworzą
biblioteki naukowe – od ogólnouniwersyteckich, przez biblioteki szkół artystycznych,
po politechniki i uniwersytety medyczne - nie ogranicza się ona tylko do narodowych
publikacji. Biblioteki te, służąc nie tylko za bazę dydaktyczną, ale gromadząc materiały do badań i opracowania naukowe ze światowego obiegu wiedzy, uzupełniają bazę
o opisy bibliograficzne publikacji obcojęzycznych, specjalistycznych, z nawet bardzo
wąskich dziedzin. Dlatego odpowiedź na pytanie o zasadność przystępowania do katalogowania w bazie centralnej przez mniejsze biblioteki specjalistyczne, nie jest wcale
negatywna – im więcej bibliotek specjalistycznych przystępuje do współkatalogowania, tym większa jest szansa na podniesienie pożytku z kooperacji dla tych bibliotek.
Różnorodność danych wynikająca ze współpracy z bibliotekami gromadzącymi zbiory
specjalne, jest szczególną wartością dla Biblioteki Uniwersyteckiej. Gromadzone
stare druki, zbiory graficzne, muzyczne, kartograficzne, dokumenty życia społecznego
wymagają dokładnego specjalistycznego opracowania. W większości bibliotek obsada
w tych jednostkach jest skromna, a opracowanie tego rodzaju dokumentów bardzo
pracochłonne i wymaga często wykształcenia kierunkowego. Platforma do wymiany
danych, jaką jest dziś katalog NUKAT, jest nieocenioną pomocą.
Wiele podejmowanych prac retrokonwersyjnych katalogu kartkowego jest możliwa
w dużej mierze dzięki czerpaniu gotowych haseł wzorcowych i opisów bibliograficznych z bazy NUKAT. Na stronach internetowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu można znaleźć informację online o całości posiadanych zbiorów. Pierwszym,
oczywistym źródłem do którego kieruje się użytkownik jest katalog komputerowy.
Do zasobów, które nie zostały tam jeszcze umieszczone, można dotrzeć za pomocą
zeskanowanych katalogów kartkowych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych.
Jakość kart katalogowych nie pozwala jednak na poddanie ich procesowi konwersji
OCR, co chociaż w części pozwoliłoby na proste zwiększenie możliwości wyszukiwawczych, jakich oczekują współcześni czytelnicy. W bibliotece jest prowadzona tzw.
retrokonwersja bieżącą oraz inne projekty obejmujące retrokatalogowanie. Na bieżąco,
po złożeniu zamówienia przez czytelnika publikacji z zeskanowanego katalogu kartkowego, dane o niej przenoszone są do katalogu komputerowego przed jej udostępnieniem. W ten sposób rocznie przenoszone jest ok. 1500-2500 opisów bibliograficznych
rocznie. Przy pracach selekcyjnych nad księgozbiorem, podczas skontrum, wypożyczania międzybibliotecznego itp. dane o publikacjach również są przenoszone. Bez
możliwości współpracy z bazą centralną taka optymalizacja pracy byłaby nieosiągalna.
Poza retrokonwersją w ramach bieżących obowiązków sekcji, prowadzone były do160
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datkowe przedsięwzięcia mające na celu konwersję danych katalogowych np. katalogowanie elektroniczne księgozbiorów podręcznych, przygotowanie księgozbioru do
wolnego dostępu, katalogowanie księgozbiorów bibliotek zakładowych. Prace te były
prowadzone zarówno przed „erą nukatową” jak i po powstaniu bazy centralnej. Z perspektywy lat można zaobserwować jak bardzo wzrosła efektywność podejmowanych
wysiłków oraz obniżyły się jego koszty. Oczywiście nie wszystkie opisy są pobierane
– biblioteka UMK posiada wiele unikalnych, bądź po prostu jeszcze nie opisanych
w bazie NUKAT zbiorów i prace retrokonwersyjne wiążą się nadal również z tworzeniem metadanych. Jednak wymiana danych niezmiernie ułatwia unowocześnianie
informacji o zasobach bibliotecznych.
Sposób pracy
Większość bibliotek wprowadzając dane pracuje bezpośrednio w buforze bazy NUKAT, poprzez klienta Virtui – systemu, który obsługuje bazę centralną, a później pobiera
dane do własnego katalogu. Toruńska biblioteka wypracowała własny model wymiany
danych z bazą centralną. Wszystkie pliki – zarówno hasła, jak i opisy bibliograficzne
tworzone są w macierzystej bazie i poprzez konwersję danych przesyłane są do bufora,
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gdzie czekają na walidację i wpuszczenie do właściwej bazy. Zaakceptowana wersja
danych zostaje automatycznie zaimportowana do bazy lokalnej. Taki techniczny model współpracy opracowano z kilku względów: dane o posiadanych dokumentach są
widoczne natychmiast w katalogu - już wtedy czytelnik może zarezerwować książkę.
Innymi są kwestie organizacyjne: Horizon jest przyjaźniejszy i efektywniejszy w pracy, część bibliotekarzy może katalogować publikacje lokalnie, a dopiero po korekcie
osób uprawnionych ich praca jest wysyłana do bazy centralnej. Przyjęto również inną
kolejność wykonywania czynności – przy bezpośredniej pracy w kliencie Virtui najpierw musi istnieć komplet haseł wzorcowych, potem może powstać opis bibliograficzny. Przy tworzeniu metadanych bibliograficznych w lokalnym katalogu najpierw
pracownicy tworzą opis bibliograficzny i wykorzystują gotowe kartoteki, a brakujące
„zamawiają” w specjalizującej się w tym Sekcji Kartotek Haseł Wzorcowych.
Modyfikacje danych zatwierdzonych już w Nukacie, w tym dodawanie haseł przedmiotowych do opisów, dokonywane są poprzez klienta Virtui i automatycznie wysyłane do bibliotek, które pobrały dany opis.
Przykład Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu jest dowodem na to, że współpracująca instytucja może przyjąć własny model przepływu pracy, w zależności od swoich
możliwości, potrzeb, czy warunków technicznych. Należy jednak dostosować jakość
wprowadzanych danych do ustaleń bazy centralnej.
Języki przedmiotowe
Charakterystyka przedmiotowa piśmiennictwa jest bardzo istotną kwestią dla katalogów bibliotek naukowych. Podlega ona ewolucji, zmianom, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom informacyjnym danego środowiska użytkowników, a jednocześnie
rozwijać się w zależności od rozwoju dziedzin nauki. Stosowane elektroniczne systemy biblioteczne, również mają wpływ na możliwości obsługi haseł kartotek przedmiotowych.8
W tej chwili do dyspozycji bibliotek zrzeszonych wokół NUKATu są trzy języki
przedmiotowe: język haseł przedmiotowych KABA, język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (wkrótce DNB) oraz polska wersja języka MeSH.
Językiem budowanym i rozwijanym przez Centrum NUKAT jest KABA, stosowana przez większość bibliotek akademickich (79 w NUKAT). Stanowi ona podstawowy sposób opisu przedmiotowego w bazie. Z tego też sposobu korzysta Biblioteka
Uniwersytecka w Toruniu czynnie angażując się w rozwój i prace nad zmianami JHP
KABA, uczestnicząc od początku jego powstania w pracach Zespołu Konsultacyjnego.
8
Maria B u r c h a r d : Języki informacyjno-wyszukiwawcze w katalogu centralnym NUKAT. W: Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość. Kazimierz Dolny, 20-22 września
2006 roku. - [Warszawa], 2006. - Dostęp: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/kaba/burchard.php
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W najbliższym czasie będą prowadzone prace nad modyfikacją, uproszczeniem tego
języka, aby bardziej przystosować go do oczekiwań użytkowników.
JHP BN to język, który był tworzony i rozwijany przez Bibliotekę Narodową,
a udostępniany również przez Centrum NUKAT. Był to ukłon w stronę bibliotek publicznych, które również współpracują z bazą. Najnowszą propozycją są Deskryptory
Biblioteki Narodowej (DBN), które mają zastąpić JHP BN. NUKAT jest otwarty na
wprowadzenie tego sposobu opracowania rzeczowego – posiada już kopię bazy haseł
(317 tys. deskryptorów). Mimo że większość bibliotek akademickich nie zamierza rezygnować z JHP KABA, wiele z nich z zainteresowaniem przygląda się proponowanym rozwiązaniom.
MeSH to kolejna możliwość opisu przedmiotowego. Język ten został wprowadzony do bazy w 2005. Za pośrednictwem NUKATu korzysta z niej obecnie 5 bibliotek
medycznych. Do tej pory współpraca polegała na utrzymywaniu kopii bazy głównej
posadowionej w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wobec pewnych
trudności, wydaje się, że posadowienie jej w bazie centralnej NUKAT byłoby bardzo
dobrym i wygodnym rozwiązaniem.
Możliwość wyboru spośród kilku proponowanych języków, a jednocześnie współtworzenie i modyfikacja ich reguł jest nie do przecenienia. W czasie dyskusji nad
kształtem opracowania rzeczowego dokumentów, jego dopasowania do proponowanych możliwości technicznych NUKAT może stać się koordynatorem, gospodarzem
dyskusji.
Co poza wymianą danych?
Rynek oferuje coraz to lepsze multiwyszukiwarki, będące już nie tylko „opacami”
katalogów bibliotecznych (dla systemów bibliotecznych następnej generacji to często
jedyny sposób prezentacji katalogów), ale służące do wyszukiwania w wielu bazach
jakimi dysponują biblioteki (biblioteki cyfrowe, bazy pełnotekstowe). Paradoksalnie
właśnie bez ujednoliconych danych stają się one bezradne wobec setek tysięcy metadanych pochodzących z różnych źródeł. Łatwo to zauważyć choćby przeglądając
metadane oferowane przez dostawców kolekcji dokumentów elektronicznych. Wpływ
współpracy z katalogiem centralnym, to nie tylko liczba wprowadzonych lub pobranych danych. Analizując dane z baz, które nie są kontrolowane przez kartoteki haseł
wzorcowych można dostrzec podstawową zaletę danych umieszczanych w katalogu
NUKAT. Takie zamierzenie przyświecało bazie od pierwszych rozważań nad rolą i
funkcją katalogów bibliotecznych.9 Podejście to nie zmieniło się, mimo tworzenia
wspólnych danych przez różne biblioteki, różnych systemów bibliotecznych.10 WysoAnna Pa l u sz k i e w ic z : Rola formatu i kartotek wzorcowych w skomputeryzowanych katalogach
bibliotecznych. Prz. Bibl. 1991 z. 3/4 s. 275-279
10
M. Rowińska http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/382/555
9
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kie wymagania stawiane osobom wprowadzającym dane do wspólnej bazy czy ilość
umieszczanych danych w nowych opisach bibliograficznych mogą być postrzegane
jako bardzo pracochłonne i kosztowne. Mogą stawiać pod znakiem zapytania tezę, że
współpraca z Centrum NUKAT oszczędza czas poświęcony na katalogowanie. Na pewno jest niezmiernie korzystna, gdy chodzi o pobieranie gotowych metadanych. Dzięki
nowym możliwościom indeksowania przez systemy biblioteczne można proponować
czytelnikom korzystanie z wielu danych, które jednak najpierw trzeba wprowadzić,
np. tytułu ujednolicone, czy tytuły formalne. Przykładem może tu też być rezygnacja
z „zasady trzech”, czyli ograniczenia podawania do trzech nazwisk autorów, tłumaczy czy redaktorów. Obecnie (jeszcze z pewnym ograniczeniem chronologicznym) dla
wszystkich nazw osobowych należy stworzyć hasła wzorcowe Zmiana ta jest bardzo
pożądana przez użytkowników, jak i samych autorów. W kontekście pojmowania pracy
bibliotek jako usługi informacyjnej, warto inwestować w jej jakość. Tym bardziej, że
wysiłek rozłożony jest na ok. 1500 katalogerów w całej Polsce.
Bardzo cenną korzyścią dla katalogu lokalnego ze współpracy z Centrum NUKAT
są melioracje danych, jakie wraz ze zmianami w katalogowaniu czyni baza centralna
wraz z innymi użytkownikami. Przy tak dużej zawartości metadanych w katalogach,
sens każdej poważnej zmiany zasad, która nie mogłaby być przeprowadzona na istniejących już danych stawałaby pod znakiem zapytania. Przy zawartości ponad 3 mln
opisów, ograniczanie nowych zasad jedynie do nowowprowadzanych danych mijałoby
się z celem. Melioracje w bazie centralnej dokonywane są na dwa główne sposoby:
jako masowe melioracje prowadzone przez Centrum NUKAT oraz bieżące, czynione
przy okazji dodawania haseł przedmiotowych czy wprowadzania innych do katalogu.
Ostatnio przeprowadzoną modyfikacją na dużą skalę było dodawanie do opisów bibliograficznych haseł wzorcowych dla publikacji polskich na podstawie ISBNów przydzielonych poszczególnym wydawnictwom przez Bibliotekę Narodową. Planowany jest
również podobny zabieg dotyczący wydawnictw zagranicznych na podstawie danych
pozyskanych z innych bibliotek narodowych.
Obecnie katalog NUKAT to jedno z głównych (obok KaRo) źródeł informacji o zasobach polskich bibliotek naukowych. Każda biblioteka, która skorzystała z opisu bibliograficznego książki, czasopisma bądź innego rodzaju dokumentu, zostawia „ślad”
w postaci dopisanej lokalizacji (użytkownik widzi ją w zakładce „Gdzie wypożyczyć”).
Informacja ta może być wykorzystywana w pracy wypożyczalni międzybibliotecznej.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna jest również w kręgu zainteresowania NUKAT11
– w przyszłości planowane jest wykorzystanie danych o lokalizacji dokumentów do
stworzenia platformy do udostępniania dokumentów między bibliotekami.
Agnieszka Ka sp r z y k : Magiczny guzik : wypożyczenia międzybiblioteczne poprzez NUKAT. Tytuł
Ujednolicony 2016 2 s. 8-9. [dostęp] https://issuu.com/nukat/docs/nukat_tu_19_pojedyncze
11
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Informacje o lokalizacji dokumentu można bazę Nukat potraktować jako „kopię
zapasową” swoich danych. Może ona być wykorzystana np. przy migracji do nowych
systemów - zamiast konwertować dane, można importować je bezpośrednio z NUKATu.
Z doświadczenia wiemy, że o wiele łatwiej zdobywać zewnętrzne fundusze na katalogowanie ze źródeł zewnętrznych, gdy dane będą wysłane do bazy centralnej – raz
wydane pieniądze publiczne przynoszą nie tylko efekt lokalny.
Innym, bardzo ważnym aspektem współdziałania bibliotek, jest integrowanie środowiska bibliotek naukowych. Widzimy to zwłaszcza teraz, gdy wiele bibliotek staje przed perspektywą zmiany systemu bibliotecznego. Ich producenci doskonale już
wiedzą, że aby wejść na nasz rynek muszą swoje produkty dostosować do współpracy
z Centrum NUKAT. W naturalny sposób NUKAT stał się motorem zmian i unowocześniania informacji katalogowej w polskich bibliotekach naukowych. Nie wyobrażamy
sobie już samotnego śledzenia trendów, opracowywania procedur, testowania nowych
możliwości, jakie dają nowoczesne systemy biblioteczne. W perspektywie tak dużych
zmian w katalogowaniu jakie dzieją się już w bibliotekarstwie światowym (RDA,
Linked Data, BIBFRAME) pewna centralizacja i wiodący ośrodek, który koordynuje
zmiany w konsultacji z partnerami wydaje się nieodzowny. W Centrum NUKAT dzieje
się to w sposób elastyczny, tak, aby biblioteki dysponujące różnymi systemami mogły
w pełni im sprostać i z tych zmian korzystać.
Najnowszymi zmianami są zniesienie podawania ograniczonej liczby autorów
dokumentów, co gwarantuje pełną informację nt. publikacji, czy stosowanie rekordu analitycznego – opisu bibliograficznego zawierającego dane o pracach zawartych
w materiałach konferencyjnych, pracach zbiorowych. Rekord może również opisywać
artykuły zawarte w czasopismach. Takich opisów w katalogu centralnym jest już ok. 5
tys., mimo że są wprowadzane od niespełna czterech miesięcy.
Kolejnym unowocześnieniem, które pozwoli przybliżyć się polskim bibliotekom do
najnowszych standardów bibliotekarskich jest możliwość zapisu elementów opisu bibliograficznego z wykorzystaniem oryginalnych alfabetów. Centrum NUKAT prowadzi
już wstępne konsultacje z bibliotekami, co do sposobów i opracowania potrzebnych procedur. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu nie dysponuje jeszcze systemem bibliotecznym,
który umożliwiałby obsługę znaków alfabetu innego niż łacińskie, ale w perspektywie czekającej zmiany systemu informacje tego roszaju będą również wykorzystywane.
Podsumowanie
Przyspieszenie pracy i jej niedublowanie to korzyść oczywista, niekwestionowana,
wielokrotnie podkreślana w wypowiedziach nt. kooperacji.
Mamy do dyspozycji bogatą bazę, a dzięki niej podejmujemy się coraz to nowych zadań: Retrokatalogujemy, podajemy wiele dodatkowych informacji (np., tytuły
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ujednolicone, wszystkich autorów), hasła przedmiotowe, katalogujemy nowe formy
publikacji, zbiory specjalne, dodajemy linki do źródeł zewnętrznych, niektórzy już
przystąpili do tworzenia rekordów analitycznych. Bez współpracy z bazą centralną nie
moglibyśmy już w szybki i płynny sposób wprowadzać informacji o bieżących wpływach druków zwartych czy czasopism.
Odpowiedź na pytanie, jakie postawił w swoim artykule „Współpraca bibliotek:
wszyscy za, ale kto chce to praktykować?” Henryk Hollender, ze strony Biblioteki
Uniwersyteckiej brzmi: Jesteśmy otwarci. Dajemy jak najwięcej.
Z perspektywy czternastu lat współpracy z NUKAT oceniamy, że obietnica „Prosto
do informacji” może być odczytana w dwojaki sposób: jako obietnica złożona czytelnikom (prosto – czyli bezpośrednio) oraz bibliotekom (prosto – czyli jasno). Uważamy,
że to obietnica spełniona. Prosto – bo proste i jasno określone są zasady współpracy,
prosty sposób korzystania z zasobu. Prosto, nie znaczy jednak łatwo – dziś dobra informacja wymaga wiedzy i nakładu pracy. A NUKAT stał się dziś gwarantem jakości.
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System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego
jako źródło danych referencyjnych dla systemów
informacyjnych uczelni i państwa
Abstract
The purpose of this paper is to present the most important technological and organizational procedures
implemented in the Library of the University of Silesia and also in the Silesian University in connection
with the adjustment academic systems in to the input the data to the Polish Scholarly Bibliography (PBN)
in the framework of the Integrated Information System for Science and Higher Education “POL-on”.
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych procedur organizacyjnych i technologicznych
wdrożonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego oraz na Uniwersytecie Śląskim w związku z dostosowaniem systemów bibliotecznych i uczelnianych do wprowadzania danych do Polskiej Bibliografii Naukowej w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.

Rozwój koncepcji zarządzania danymi bibliograficznymi
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego dokumentuje dorobek naukowy pracowników od
powstania macierzystej uczelni, tj. od 1968 roku. Początkowo obowiązek dokumentacyjny realizowała w formie kartoteki, a gdy przyznano Bibliotece dodatkowe środki finansowe powoływano kolejne zespoły, które przygotowywały spisy publikacji. Ukazy-
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wały się one nieregularnie drukiem w latach 19741, 19772, 19783, 19794. W następnych
latach, gdy nie wystarczało środków na publikowanie dorobku uczelnianego, prace nad
bibliografią przebiegały w sposób nieusystematyzowany. Przyjęty system pracy pomimo zaangażowania, staranności i skrupulatności osób rejestrujących dorobek uczelniany, nie był wystarczający pod względem potrzeb wynikających z obowiązków bibliografów. W latach 90. niezwykle korzystne zmiany przyniosła automatyzacja obsługi
procesów bibliotecznych. Naturalne stało się wykorzystanie potencjału komputeryzacji
do budowy i zastosowania systemów bazodanowych, w tym bazy bibliograficznej. Od
1997 r. dokumentowanie dorobku na UŚ odbywa się w systemie PROMAX, a od 2005
r. baza dostępna jest w Internecie poprzez interfejs WWW pod nazwą PROWEB5.
W miarę upływu czasu zmieniała się organizacja pracy: bibliografia z kartoteki
dostępnej lokalnie przekształciła się w bazę ogólnie dostępną. Z kolei kilkuosobowe
zespoły pracownicze z lokalnych zrestrukturyzowały się w duży zespół rozproszony,
zawiadywany centralnie przez administratora bazy i wspierany przez grupę korektorów. Niezwykle istotna w pracy nad bibliografią była zmiana systemowa, wdrożona po
wejściu w życie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 15/2008 6. Dla realizacji wytycznych tej regulacji prawnej powołano nowy zespół bibliotekarski, który
opracował dokumentację, przeprowadził szkolenia i zbudował BAZĘ WIEDZY (BW).
Baza ta aktualnie - już w trzeciej odsłonie - wspiera zespół pracowniczy instrukcjami,
przykładami i pozostałymi wytycznymi regulującymi zasady rejestracji w bazie bibliograficznej, jest warsztatem bibliograficznym dostępnym poprzez stronę WWW naszej
książnicy7.
1
Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968–1972. Oprac.
J. Woźnicka. Materiały Wydziału Prawa i Administracji za lata 1971–1972 zebrała D. Polczyk. Katowice
1974
2
Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego za lata 1973-1974. Oprac.
D. Gburska, A. Kaszper, A. Kowolik, Z. Makowska, A. Marcy, H. Woźniak. Pod. red. A. Dobrowolskiej.
Katowice 1977
3
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1975. Oprac. D. Gburska, A.
Kaszper, A. Kowolik, Z. Makowska, A. Marcy, H. Woźniak. Pod. red. A. Dobrowolskiej. Katowice 1978
4
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1976. Oprac. D. Gburska, J. Dłużyńska, H. Florkowska, A. Kaszper, A. Kowolik. Pod. red. A. Dobrowolskiej. Katowice 1979
5
Agnieszka B a j o r, Aleksandra E. A d amc z y k : Polskie bibliografie zespołów osobowych w Internecie:
systemy udostępniania i wyszukiwania informacji. „PTINT, Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech” 2005 nr 3 s.2728
6
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 15/2008 w sprawie dokumentowania dorobku pracowników UŚ z dnia 17.03.2008 roku. [tryb dostępu: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/2008/
zarz200815.html]
7
Aleksandra E. Ad a m c z y k : Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego - od kartoteki
do bazy on-line : doświadczenia i perspektywy W: Biblioteka otwarta: wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. Maria Kycler, Dariusz Pawelec. Katowice 2008 s. 66
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Równolegle – wraz z działem IT – rozpoczęto pracę nad systemem wspierającym
proces zgłaszania publikacji do bazy bibliograficznej i zarządzania tymi danymi na
trzech poziomach. Zastosowane kategorie uprawnień wiążą się z zakresem obowiązków każdego operatora i jednostką organizacyjną, w której jest zatrudniony i za której
dorobek naukowy odpowiada. Efektem konsultacji i wspólnej pracy jest Elektroniczny
System Rejestracji e-Zgłoszenie (ESR e-Zgłoszenie) umożliwiający pracownikom UŚ
przesyłanie za pomocą formularzy www informacji o własnych publikacjach. Wejście
do ESR e-Zgłoszenie umieszczone zostało w bibliotecznym serwisie WWW8.
Zmiany jakie zachodziły na przestrzeni lat spowodowały, że kadra bibliotekarska
w obliczu kolejnych wyzwań stopniowo dokonywała dalszych przekształceń w zakresie organizacji pracy. Kluczowe były rozwiązania systemowe i ustalenie koncepcji interpretacyjnych: jeden system, wspólna ustalona odpowiedzialność. Nowe zarządzenie
Rektora w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników (Zarządzenie nr 63) 9 wskazało jednoznacznie bazę bibliograficzną jako źródło
referencyjne dla różnych procesów realizowanych przez naszą Uczelnię, gdzie bibliografia jest narzędziem pomocniczym.
W związku ze wspomnianym Zarządzeniem nr 63 oraz nowymi aktami prawnymi10
na bibliotekę nałożono obowiązek zebrania i przygotowania danych o publikacjach naukowych w postaci plików eksportowych do bazy ministerialnej11. Stąd też konieczne
stało się określenie docelowych funkcji systemu, potencjalnie niezbędnych do realizacji nowych zadań. Najważniejsze z nich to:
• rejestracja danych bibliograficznych dowolnego typu,
• możliwość dołączania abstraktów i załączania linków do pełnych tekstów online,
• sporządzanie zestawień prac danego autora lub jednostki organizacyjnej,
• sporządzanie pełnej statystyki,
• eksport danych do systemu PBN,
• wydruk publikacji określonego typu,
• sporządzenie wydruku rocznika bibliografii,
• udostępnianie bazy danych w Internecie,
• udostępnianie w Internecie lub sieci wewnętrznej analizy bibliometrycznej oraz
Aleksandra E. Ad a mc z y k : Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego: zarządzanie
projektem. W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. Diana Pietruch-Reizes, Wiesław Babik. Katowice
2010 s. 125-128
9
Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie
dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [on-line] [dostęp 25 VI 2016]. Dostępny w: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-632015
10
Nowe akty prawne zostaną omówione w części Zarządzanie projektem
11
Baza ministerialna PBN (Polska Bibliografia Naukowa) stworzona na potrzeby obowiązku sprawozdawczego polskich jednostek naukowych. Zostanie omówiona w dalszej części artykułu
8
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rankingów autorów, jednostek organizacyjnych, wydziałów (funkcjonalności te
będą poddawane konsultacjom w środowisku akademickim).
Część zadań wynikająca z najnowszych kryteriów została już wdrożona. Pewne
funkcjonalności są poddawane dalszym konsultacjom. Nad wszystkimi zmianami
pracują bibliotekarze, informatycy BUŚ, a nad niektórymi programiści firmy Sygnity
Business Solutions S.A., która wspiera swoim systemem bibliograficznym Bibliotekę
Uniwersytetu Śląskiego.
Zarządzanie projektem
W toku prac nad „Zarządzeniem nr 63 […]12 i założeniami do procedur przekazywania danych o dorobku brały udział: zespół Biblioteki (administratorzy bazy bibliograficznej z Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej oraz kierownicy
Oddziałów), Dział Nauki, Pion Dyrektora ds. Informatyzacji oraz Dział Organizacyjno-Prawny. Programowaniem aplikacji (umożliwiających wyrzut danych w pliku .xml
do PBN i eksport rekordów w formacie MARC) zajęła się firma Sygnity Business
Solutions S.A.
Od stycznia 2015 r. uzupełnialiśmy Bibliografię Dorobku o brakujące publikacje oraz rejestrowaliśmy informacje o dorobku spływające na bieżąco. Dział Nauki
przekazał do Biblioteki komplety rocznych sprawozdań jednostek naukowych z lat
2013-2014 oraz wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych, wraz z numerami
przechowywanymi w uczelnianym systemie informatycznym SAP. Specjaliści Pionu
Dyrektora ds. Informatyzacji opracowali listę identyfikatorów PBN dla uczonych z
Uniwersytetu Śląskiego, dzięki czemu w aplikacji eksportowej zmapowano numery
naukowców przechowywane w obydwu systemach. Tablice przejść, które łączą dane
są stale aktualizowane i wykorzystywane w bieżącej pracy z PBN. W kwietniu 2015
r. zgodnie z zasadami przyjętymi przez operatora PBN Biblioteka w porozumieniu z
Działem Nauki zainicjowała powołanie Menadżerów w jednostkach naukowych Uczelni13. W pracach związanych z przekazywaniem informacji do Polon brano od uwagę,
że w dniu 25 maja 2015 r. uprawomocnia się ustawa nakładająca na jednostki naukowe
w Polsce obowiązki m.in. w sprawozdawaniu publikacji14. Po trzech miesiącach od
tego terminu (tzn. 25 sierpnia 2015 r.) do Polskiej Bibliografii Naukowej miała trafić
pierwsza transza publikacji z lat 2013-201515.
Dz. cyt. Zarządzenie nr 63…
Zob. Opis funkcji Menadżera Publikacji. W: Role w PBN [on-line], [dostęp 25.06.2016]. Dostępny w:
http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=239&lang=pl.
14
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki oraz ostatnia nowelizacja z 15 stycznia 2015 r. [on-line]. Dz.U. z 2015 r., poz. 249 [dostęp 25 VI 2016]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20150000249.
15
W Komunikacie z 10 lipca 2015 r. Sekretarz Stanu prof. Marek Ratajczak poinformował, że ze wzglę12
13
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Skala przedsięwzięcia i bardzo krótki czas na wprowadzenie danych wymagały
zmian w organizacji pracy Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej oraz
rozszerzenia współpracy z siecią bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Przeszkoliliśmy 7
nowych operatorów Bibliografii, a 5 pracowników Oddziału otrzymało uprawnienia do
korekty i akceptowania danych. Zweryfikowaliśmy listy dorobku z Działu Nauki oraz
informacje o publikacjach spływające za pośrednictwem systemu E-Zgłoszenie, którego formularze zostały po konsultacjach zmienione. Z końcem 2015 r. do bazy trafiło
13 tysięcy nowych tytułów, a zmodyfikowano ponad 30 tysięcy wcześniej wprowadzonych. Analiza zawartości ministerialnych wykazów czasopism punktowanych wykazała konieczność wprowadzenia zmian do słownika w Bibliografii Dorobku spowodowanych przez błędy w wykazach np. pomyłki w ISSN czy obecność zagranicznych
serii wydawniczych. W procedurze eksportowej zaprojektowaliśmy mechanizm, który
odwołuje się do tablicy przejść między ISSN a e-ISSN, których w słowniku Bibliografii nie przechowujemy. W BUŚ powołano 8-osobowy zespół, który otrzymał uprawnienia umożliwiające uzupełnienie rekordów publikacji z lat 2013-2014 o ISBN (książki
i rozdziały) oraz DOI (artykuły) - tych elementów opisu nie rejestrowaliśmy wcześniej
w bazie. W ten sposób opracowano ponad 3800 publikacji. Przyjęliśmy rozwiązanie, że
rekordy wyeksportowane z Bibliografii zostaną uzupełnione w obrębie PBN przez Menadżerów o informacje dotyczące indeksowania materiałów konferencyjnych w bazach
danych oraz informacje dotyczące wolnego dostępu do publikacji. Zakładaliśmy, że
w czerwcu 2015 r. rozpoczniemy przekazywanie danych do PBN, tymczasem właśnie
w tym miesiącu system ministerialny był co kilka dni zamykany, co utrudniało prace
nad testowaniem procedury eksportowej. Całkowite wyłączenie nastąpiło między 17
lipca a 6 sierpnia 2015 r. w związku z koniecznością dostosowania PBN do nowego
rozporządzenia w sprawie systemu Polon, opublikowanego 3 lipca 2015 r.16 W celu
skutecznej realizacji obowiązku sprawozdawczego operator techniczny PBN, którym
od 8 kwietnia 2015 r. została firma Index Copernicus International (ICI), zdecydował
się na wprowadzenie w życie koncepcji dwóch baz w obrębie PBN: Modułu Repozytoryjnego i Modułu Sprawozdawczego (zwanego dalej PBN-S)17.
du na skalę informacji, które powinny być zgromadzone do 25 sierpnia, będzie możliwe uzupełnianie
danych po ustawowym terminie. Zob. Komunikat [z dnia 10 lipca 2015 r.] w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” [on-line], [dostęp 20.07.2016]. Dostępny w: http://www.
nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/cd1bbba140db3271185d573b1009ec42.pdf.
16
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce.
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line] poz. 944 [dostęp 20.07.2016]. Dostępny w: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf.
17
Piotr B r z e z i ń sk i , Katarzyna S z e w cz u k , Wioleta K ilis z e k: Polska Bibliografia Naukowa, Moduł Sprawozdawczy i system POL-index oczami dotychczasowego operatora systemu – nowości, wyzwania,
podsumowanie. „Biuletyn EBIB” [on-line] 2016, nr 3 (165), System Informacji o Nauce POL-on. [Dostęp
20.07.2016]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/432. ISSN 1507-7187. S. 5-7
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Powstanie PBN-S zostało ogłoszone 7 sierpnia i od tego momentu jest to jedyne,
oficjalne miejsce wprowadzania informacji o publikacjach jednostek naukowych18.
Biblioteka zawiadomiła o sytuacji władze Uczelni i Dział Nauki zwracając uwagę na
konieczność powołania przez jednostki naukowe Importerów Publikacji, którzy będą
odpowiadać za wprowadzanie informacji do Modułu Sprawozdawczego19. Letni termin
implementacji zmian w PBN uniemożliwił szybkie powołanie Importerów części Wydziałów. W rezultacie zespół Biblioteki UŚ jeszcze 27 października, na trzy dni przed
terminem zamknięcia pierwszych sprawozdań w PBN-S, szkolił grupę osób, które uzyskały uprawnienia20.
Biblioteka UŚ i Sygnity Business Solutions SA rozpoczęły prace nad nową procedurą przekazywania danych, zgodną ze zmienionym standardem pliku importowego
(.xml)21. W odróżnieniu od wcześniejszej wersji procedura dzieli eksportowane publikacje na 12 plików, po jednym na każdą jednostkę naukową Uniwersytetu Śląskiego.
W konsekwencji zwiększyła się ilość pracy przy analizach i wprowadzaniu poprawek.
Sprawdzanie skuteczności oprogramowania utrudniało zamknięcie wersji testowej
PBN-S dla osób nie powołanych do roli Importerów. Interwencje Biblioteki w sprawie
zmiany tej decyzji nie przyniosły rezultatu. Pomimo trudności udało się przeprowadzić we wrześniu 2015 r. ponad 300 prób obejmujących m.in. sprawdzenie działania
procedury eksportowej, zgodności plików .xml ze schematem definiującym format
importu i wgrywanie materiału do testowej aplikacji PBN-S. Pracę utrudniał operator
PBN, który modyfikował schemat XSD i nie informował na bieżąco o wprowadzonych
zmianach22. W październiku 2015 r. Biblioteka zorganizowała cztery szkolenia dla ponad 50 osób wskazanych do roli Importerów Publikacji w jednostkach naukowych UŚ.
W trakcie zajęć podzieliliśmy się wiedzą uzyskaną w czasie szkoleń organizowanych
18
Zob. Informację na temat Modułu Sprawozdawczego. W: Moduł Sprawozdawczy [on-line], [dostęp
25 VI 2016]. Dostępny w: http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=226&lang=pl.
19 Zob. Opis ról w Module Sprawozdawczym. W: Importer Publikacji [on-line], [dostęp 20 VII 2016].
http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=244&lang=pl.
20
Ponad 200 jednostek naukowych w Polsce wystąpiło o rolę Importera po 30 października 2015 r. –
Zob. Piotr Brzeziński, Katarzyna Szewczuk, Wioleta Kiliszek: Polska Bibliografia Naukowa, Moduł Sprawozdawczy i system POL-index oczami dotychczasowego operatora systemu – nowości, wyzwania, podsumowanie. „Biuletyn EBIB” [on-line] 2016, nr 3 (165), System Informacji o Nauce POL-on. [Dostęp 20
VII 2016]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/432. ISSN 1507-7187. S. 9.
21
Zob. Szczegółowy opis formatu plików importu. W: Specyfikacje techniczne [on-line], [dostęp
20.07.2016]. Dostępny w: http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=231&lang=pl.
22
Zob. też: Anna Komperda: Przekazanie publikacji Politechniki Wrocławskiej do Modułu Sprawozdawczego PBN – sprawozdanie z realizacji zadania. „Biuletyn EBIB” [on-line] 2016, nr 3 (165), System
Informacji o Nauce POL-on. [Dostęp 20 VII 2016]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/
article/view/434. ISSN 1507-7187. S. 5.
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przez operatora systemu PBN oraz naszym doświadczeniem w pracy nad rejestrowaniem dorobku publikacyjnego23. Szczególną uwagę zwracaliśmy na:
• podstawy prawne systemu Polon, w tym Modułu Sprawozdawczego PBN,
• ideę powstania PBN-S i obowiązek sprawozdawczy względem parametryzacji
jednostek naukowych,
• znaczenie Biblioteki UŚ w procesie rejestrowania informacji o dorobku pracowników Uczelni oraz organizację pracy przy tworzeniu Bibliografii Dorobku
UŚ,
• rolę i obowiązki Importera Publikacji w Module Sprawozdawczym,
• kwestie afiliowania publikacji do jednostek,
• poszczególne rodzaje publikacji objętych obowiązkiem sprawozdawczym i elementy opisu bibliograficznego, zwłaszcza pola: tytuł czasopisma, ISSN, informacje o Open Access i konferencjach,
• omówienie elektronicznych źródeł informacji, m.in. baz: Arianta, Web of Science, Scopus oraz Czasopisma punktowane.pl.
W połowie października 2015 r. przekazaliśmy Importerom na Wydziałach pliki zawierające ponad 9 tysięcy tytułów. Pracownicy Biblioteki asystowali przy wgrywaniu
części materiału do PBN-S i udzielali pomocy przy obsłudze systemu ministerialnego.
W trakcie całego procesu prowadziliśmy całodzienne konsultacje pozostając z Importerami w stałym kontakcie, zwłaszcza w trakcie zamykania sprawozdań, kiedy z końcem października serwer PBN-S odmawiał posłuszeństwa i powstały obawy, czy uda
się zrealizować obowiązek sprawozdawczy w terminie.
Najczęstsze problemy, jakie spotykali pracownicy Biblioteki UŚ oraz Importerzy
Publikacji w trakcie pracy z systemem PBN w pierwszych dwóch okresach sprawozdawczych spowodowane były głównie przez:
• zawieszający się i wolno działający system PBN-S, zwłaszcza pod koniec okresów sprawozdawczych,
• błędy aplikacji przy wgrywaniu poprawnych plików,
• interfejs PBN-S, który nie pozwalał m.in. na wyszukiwanie zaimportowanych
publikacji według autora,
• brak możliwości wygenerowania raportów z zaimportowanymi plikami przed
zamknięciem sprawozdania,
• brak możliwości edytowania publikacji (uzupełnienia lub usunięcia) w zamkniętym sprawozdaniu,
Zob. Materiały szkoleniowe [byłego] operatora PBN firmy Index Copernicus. W: Szkolenia użytkowników [on-line], [dostęp 18 VII 2016]. Dostępny w: http://pbnpomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=132&Itemid=215&lang=pl.
23
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•

czasowe blokowanie możliwości edytowania rekordów oraz ich zatwierdzania,
wyłączanie poszczególnych opcji bez podania powodu,
• wyłączanie bazy testowej PBN-S,
• niewystarczający system FAQ i brak rejestru zmian w odpowiedziach,
• długi czas generowania raportu z zamkniętego sprawozdania i jego nietypowa
forma: plik .pdf, gdzie każda publikacja zajmuje co najmniej jedną stronę.
Biblioteka UŚ wspiera Importerów w kolejnych okresach sprawozdawczych24. Błędy wykrywane w przekazywanych publikacjach są analizowane i poprawiane, a procedura eksportu z Bibliografii jest stale modyfikowana w celu uzupełniania braków.
Biblioteka stała się na Uniwersytecie Śląskim jednostką posiadającą największą wiedzę o Module Sprawozdawczym PBN oraz źródłem wsparcia dla pracowników oraz
Importerów Publikacji. Na bieżąco analizujemy działania kolejnych operatorów PBN
opracowując uwagi dla władz Uczelni. Kontynuujemy konsultacje dla wszystkich zainteresowanych PBN-S. Do końca kwietnia 2016 r. przekazaliśmy Importerom ponad
13 tysięcy tytułów publikacji objętych obowiązkiem sprawozdawczym.
Zaplecze technologiczne
Dla realizacji całości opisanych zadań niezbędne było przygotowanie odpowiedniego do potrzeb środowiska teleinformatycznego. Zgodnie z polityką Uniwersytetu
Śląskiego, ukształtowaną w połowie lat dziewięćdziesiątych podczas wdrażania przez
bibliotekę systemu sieciowego rozpowszechniania baz danych InfoWare CH/HD oraz
kolejnych etapów uruchomienia systemu bibliotecznego Prolib, całością zadań związanych z teleinformatyką miała zająć się kadra zatrudniona w BUŚ. Jak dzisiaj można
oceniać, sytuacja taka miała miejsce w każdej instytucji na Górnym Śląsku, gdyż wtedy, jak i dzisiaj, nie zorganizowano w tym rejonie dużego centrum komputerowego
wyposażonego w możliwość świadczenia usług w ramach chmury prywatnej. Posumowaniem 10 lat prac w zakresie uruchamiania systemów komputerowych na Uniwersytecie Śląskim była konferencja „Infobazy 2005 – bazy danych dla nauki”, gdzie zaprezentowane zostały główne pryncypia Uniwersytetu Śląskiego w zakresie organizacji
pracy i sposobu podziału zadań. W dniu dzisiejszym sądzimy, że powodzenie podejmowanych przez nas działań było spowodowane tym, że od samego początku Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego szła pod prąd wobec ówczesnych tendencji. Polegały one
na przeświadczeniu o niemożliwości złamania „zakorzenionej tradycji samodzielności
11 marca 2016 r. ukazało się Rozporządzenie zgodnie z którym zmieniono częstotliwość składania
przez jednostki z kwartalnej na półroczną i wskazano nowe daty składania sprawozdań: 31 sierpnia (dane
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca) i 28 lutego (dane za okres od 1 lipca do 31 grudnia). Zob. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie Systemu Informacji o Nauce [on-line], [dostęp 20 VII 2016]. Dostępny w: http://dziennikustaw.
gov.pl/du/2016/309/D2016000030901.pdf.
24

174

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

jednostek organizacyjnych, zaczynającej się od wydziałów, a kończącej na zakładach,
utrudniającej rozpoczęcie prac nad przygotowaniem jednolitych systemów wspomagających procesy dydaktyczne, administracyjne czy związane z organizacją i prowadzeniem badań naukowych”25. Jak dzisiaj myślimy, ówczesne działania Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w obszarze zinformatyzowania prac w zakresie opracowania bazy
dorobku naukowego pracowników UŚ były przez nas do końca niedoceniane. O ich
wadze przekonaliśmy się w chwili uruchomienie dostępu do zgromadzonych danych
bibliograficznych poprzez system analogiczny do OPAC, co było przełomem w wykorzystaniu go nie tylko przez bibliotekarzy, a także przez osoby, których prace były
notowane w jego zasobach. O sposobie postępowania z przygotowaniem infrastruktury niezbędnej dla właściwej pracy wszystkich elementów systemu bibliograficznego
decydowały również pryncypia zdefiniowane w drugim wystąpieniu ze wspomnianej
powyżej konferencji, w którym zdefiniowano sposób myślenia o potrzebach technologicznych niezbędnych dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu
Śląskiego. Oceniając jego zawartość z perspektywy ponad 10 lat szczególnie ważne
okazały się działania wynikające z rozdziału „Analiza struktury systemu biblioteczno-informacyjnego oraz jego zadań”26. W szczególności niezbędne było zastosowane
elementów analizy zainspirowanych podrozdziałami „definicja jednostek organizacyjnych podlegających projektowi”, „lokalizacje jednostek podlegających projektowi”,
„identyfikacja zadań Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego”, „identyfikacja zadań bibliotek specjalistycznych” oraz „inwentaryzacja użytkowanego sprzętu w sieci komputerowych”27.
Wnioski, które powstały na bazie opisanej powyżej metodologii skłoniły nas do
prowadzenia prac, w których szczególną wagę przykładaliśmy do semiotycznego podejścia do tworzenia zasobów bibliograficznych dorobku naukowego pracowników
UŚ. Miało to szczególne odzwierciedlenie w projektowaniu systemu informatycznego
wspomagającego powstawanie takiej bazy, który miał uwzględniać ryzyka wynikające
z potencjalnych zagrożeń występujących w postrzeganiu swojej roli przez pracowników bibliotek specjalistycznych oraz tych wszystkich, którzy byli dostarczycielami
informacji niezbędnych do sprawnego napełniania bazy. Zrealizowaliśmy to poprzez
uwzględnienie przy projektowaniu wszystkich systemów następujących zasad szczegółowych:
25
Andrzej Ko z i a r a , Ewa M ag iera : Model centralnego projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających proces działania państwowych szkół wyższych. W: Infobazy’2005 – bazy
danych dla nauki. Materiały konferencji, Gdańsk, 25-27 września. Red. Antoni Nowakowski. Gdańsk
2005 s. 262
26
Andrzej Ko z i a r a : Rola służb informatycznych w tworzeniu bezpiecznego środowiska dla budowy
i użytkowania specjalistycznych baz danych. W: Infobazy’2005 - bazy danych dla nauki. Materiały konferencji, Gdańsk, 25-27 września. Red. Antoni Nowakowski. Gdańsk 2005 s. 164
27
Zob. przyp. 26
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- w stosunku do bibliotekarzy:
• potencjalną możliwość wprowadzania danych z wszystkich komputerów pracowników sieci bibliotek UŚ bez konieczności instalacji żadnego dodatkowego
oprogramowania,
• potencjalną możliwość wprowadzenia danych z wszystkich komputerów pracowników sieci bibliotek UŚ bez względu na użytkowany system operacyjny,
• jednolity dostęp do bazy e-Zgłoszenie bez względu na stanowisko, z którego
jest wykonywany.
- w stosunku do interesariuszy (osób, których publikacje są umieszczane w bazie
dorobku):
• możliwość umieszczania propozycji publikacji z dowolnego komputera sieci
Internet,
• możliwość umieszczania propozycji publikacji bez względu na rodzaj użytkowanej przeglądarki internetowej.
Analizując wymagania powstające po stronie użytkowników stanęliśmy przed wyborem rodzaju technologii niezbędnej do osiągnięcia. Pierwszą decyzją, jaką musieliśmy podjąć był wybór sposobu umieszczenia systemów obsługujących prace bibliograficzne. Wcześniejsze decyzje ogólnouczelniane związane z modelem pracy wszystkich
systemów teleinformatycznych spowodowały, że wybraliśmy „umieszczenie serwerów
w serwerowni zlokalizowanej w bibliotece”28. Równocześnie niezbędne było wybranie
modelu pracy dla poszczególnych podsystemów. Decyzję podejmowaliśmy w oparciu
o stan wiedzy praktycznie niezmienny od początku lat dziewięćdziesiątych, lecz wprowadzając w kolejnych wersjach coraz nowsze narzędzia programistyczno serwerowe:
• System bibliograficzny - przyjęto model „z klasyczną technologią terminalową”29 składający się z następujących elementów:
• serwer bazy danych,
• serwer aplikacyjny,
• klienci serwera aplikacyjnego.
• System wyszukiwania i prezentacji danych bibliograficznych (jak OPAC
WWW) przygotowany na podstawie modelu wykorzystującym „serwer aplikacyjny oparty na WWW”30.
• System e-Zgłoszenie (interaktywne WWW oparte o skrypty ASPX i bazę danych Access) przygotowany na podstawie modelu wykorzystującym „serwer
aplikacyjny oparty na WWW31.
28
Andrzej Ko z i a r a : Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bibliotekach – modele pracy systemów bibliotecznych Bibl. Nostra .... 42 2015 nr 4 s. 60
29
Tamże, s. 62.
30
Tamże, s. 63
31
Patrz przyp. 30
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Działania opisane powyżej oparte na doświadczeniach wynikających z wdrożenia
systemu InfoWare CH/HD posiadały jeszcze jedną bardzo ważną cechę, były oparte na
pryncypiach norm opisujących sposoby zapewnienia bezpieczeństwa informacji wydanych przez British Standards Institution (BSI) pod numerami BS 7799-1 i BS 7799-232.
Tak przygotowane działania zaowocowały tym, że 12 kwietnia 2012 tj. w dniu wydania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych BUŚ
znajdował się w zupełnie innym, bardziej korzystnym miejscu. Było to spowodowane
głównie tym, że już od 1996 roku wszystkie podejmowane działania były jednolite
i oparte o zasady które są obecnie doprecyzowane w m.in. normach:
• PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polska; Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -Wymagania; Wprowadza: ISO/IEC 27001:2013 [IDT],
• PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polska; Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczania informacji; Wprowadza: ISO/IEC 27002:2013 [IDT],
• PN-ISO/IEC 27005:2014-01P; Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji; Wprowadza: ISO/
IEC 27005:2011 [IDT]33.
W ramach prowadzonych prac zwracaliśmy uwagę na wielosferowe prowadzone
działania, z których najbardziej kluczowymi wg naszej oceny były:
• zarządzanie zasobami ludzkimi – wydzielono zespoły do określonych zadań
przydzielając im stosowne zadania i wynikające z nich uprawnienia,
• przygotowanie i wdrożenie systemu testowego (pracującego obok produkcyjnego) przeznaczonego do prowadzenia prób kolejnych wersji oprogramowania
do eksportu danych z bibliografii do PBN i później PBN-S,
• przygotowanie systemu komunikacji z działami informatycznymi UŚ ulokowanymi poza strukturą BUŚ,
• wdrożenie dodatkowego systemu kopii zapasowych służącego do synchronizowania zasobów bazy testowej z produkcyjną.

32
Andrzej Ko z i a r a : Bezpieczeństwo systemów informacyjnych – od prawa i technologii do zachowań
ludzkich. W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka. T. 1. Pod red. nauk.
Hanny Batorowskiej. Kraków 2015 s. 29
33
Andrzej Ko z i a r a , Agnieszka Jezierska: Bezpieczeństwo danych i systemów informacyjnych w bibliotekach. Przegląd stanu prawnego. Bibl. Nostra 2015 nr 4 s. 49
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Podsumowanie
Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego jest projektem, który
stale się rozwija. Ostatnie lata były szczególnie obfite w szereg nowatorskich rozwiązań, których wdrożenie stało się niezwykle istotne nie tyle do jej upowszechnienia, co
przeorganizowania pod kątem potrzeb PBN-u. Podjęte działania umożliwiły realizację
prac, w wyniku których baza bibliograficzna stała się kompletnym systemem zasobów
informacji o działalności naukowej i jedynym źródłem informacji o pracach badawczych i naukowych o charakterze referencyjnym dla władz i innych systemów informacyjnych Uniwersytetu Śląskiego.
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Warszawa – PW
Doświadczenia Politechniki Warszawskiej
we wprowadzaniu danych do systemu POL-on
Abstract
The paper presents the experience of Warsaw University of Technology Main Library in the transfer of
data to the POL-on system. It also shows the main advantages of WUT Base of Knowledge system which
make it compatible with such external system as POL-on, and make possible to accomplish tasks from
Ministry of Science and Higher Education resolution.
Streszczenie
Referat przedstawia doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej podczas wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on.
W artykule zaprezentowane zostaną również rozwiązania ułatwiające prace z systemem POL-on, które
zastosowano w istniejącej na uczelni Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej będącej centralnym systemem ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników,
doktorantów oraz studentów uczelni.

Wstęp
Dydaktyka oraz jej poziom jest niewątpliwie jednym z podstawowych elementów
kształtujących wizerunek uczelni zarówno w kraju jak i zagranicą. Jej wysoki poziom
sprzyja budowaniu przez uczelnię silnej pozycji na rynku. Jakość kształcenia jest częścią składową całej funkcjonalności uczelni, a solidne podstawy usług edukacyjnych
sprzyjają podnoszeniu prestiżu uczelni. Jakość kształcenia to przede wszystkim wkład
pracy poszczególnych jej pracowników naukowych i nie chodzi tu jedynie o poziom
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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przeprowadzanych przez nich zajęć ale również wszelka inna działalność naukowa jak
publikacja prac naukowych w książkach i czasopismach, prace projektowe, organizacja konferencji czy też twórczość związana z pojęciem własności przemysłowej. Zarówno tych kilka podstawowych elementów, które są istotną częścią składową całej
działalności uczelni, podlega raz na cztery lata tzw. ankiecie jednostki, której zadaniem
jest zbadanie i ocenienie działalności uczelni oraz przyznaniu jej odpowiedniej kategorii naukowej a co za tym idzie odpowiednich środków finansowych na kolejne lata jej
funkcjonowania. Komitet Ewaluacyjny Jednostek Naukowych, który odpowiedzialny
jest za wykonanie takiej kompleksowej oceny dokonuje tego w podziale na grupy naukowe w oparciu o następujące kryteria:
1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
2. potencjał naukowy;
3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
Po zmianach jakie wprowadzone zostały przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pozyskiwanie danych, służących do oceny, pochodzić ma
z dwóch systemów: PBN (Polska Bibliografia Naukowa) oraz POL-on będącym zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym i właśnie nad doświadczeniami
Politechniki Warszawskiej (PW) z tym systemem w głównej mierze pochylimy się
w tym artykule.
Czym jest system POL-on?
POL-on to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym. Jednym z jego
zadań jest zbudowanie ogólnopolskiej bazy danych o jednostkach naukowych, uczelniach wyższych oraz polskiej nauce. Jego zadaniem jest wspieranie pracy Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej komisji do spraw Stopni i Tytułów oraz
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wszystkie gromadzone w systemie dane
możemy podzielić na następujące kategorie:
– Dane podstawowe jednostek naukowych i uczelni wyższych (przedstawiają
strukturę szkolnictwa wyższego i nauki)
– Wykaz jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych
w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki
– Rejestr prezentujący uprawnienia jednostek do prowadzenia studiów na określonym kierunku i stopniu kształcenia
– Wykaz przyjętych studentów, który służyć ma kontrolowaniu odpłatności za
studia oraz użytkowania środków przeznaczanych na pomoc materialną
– Dane dotyczące zatrudnionych w jednostce pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich – rejestr ten służy kontroli wieloetatowości pracow180
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ników oraz weryfikacji minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach
studiów
– Rejestr danych dotyczących przyznanych instytucji lub pracownikom nagród
oraz wyróżnień – zadania związane z upowszechnieniem nauki
– Wykaz organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki konferencji
naukowych
– Baza rejestrująca dane dotyczące posiadanych przez jednostkę nieruchomości,
infrastruktury, laboratoriów oraz aparatury
– Rejestr otrzymanych lub zgłoszonych patentów, znaków towarowych, wdrożonych produktów oraz wyników badań
pomagają wymienionym uczelniom m.in. w procesach:
– Podziału dotacji przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego i nauki
– Monitorowania sposoby w jaki wydatkowane są dotacje
– Oceny jakość kształcenia oraz poziomu prowadzonych przez instytucje badań
naukowych
– Przedstawiania w jak najobiektywniejszy sposób wszelkich informacji o szkolnictwie wyższym, które mają posłużyć pracownikom i studentom, zarówno
tym, którzy już kształcą lub pracują się na danej uczelni jak i jej potencjalnym
studentom i pracownikom nauki a także sektorowi przedsiębiorczości.
Przekazywanie danych przez Politechnikę Warszawską
Odpowiedzialność, za wprowadzenie danych do systemu POL-on oraz transferu
danych do Modułu Sprawozdawczego (PBN-S) (bo nie można tu pominąć tego systemu, który również zostanie wykorzystany w przyszłej ankiecie jednostki), na Politechnice Warszawskiej została podzielona pośród jej poszczególne jednostki. Kwestie
te uregulowane zostały w Zarządzeniu Rektora PW nr 49/2015 z dnia 30 listopada w
sprawie wyznaczenia osób i jednostek odpowiedzialnych za gromadzenie, weryfikację,
aktualizację i przekazywanie danych do poszczególnych modułów Systemu POL-on w
Politechnice Warszawskiej1. Zgodnie z tym zarządzeniem wśród odpowiedzialnych za
wprowadzanie danych oraz ich weryfikację znalazły się następujące jednostki:
– Biuro Rektora
– Biuro ds. Nauki
– Biuro ds. Przyjęć na Studia
– Biuro ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych
– Biuro Spraw Osobowych
– Centrum Informatyzacji PW
– Centrum Współpracy Międzynarodowej
Dokument dostępny pod adresem: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/DokumentyRektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2015/Zarzadzenie-Rektora-nr-49-2015-z-dnia-30-11-2015
1
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– Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
– Dział Ekonomiczny, Dział Kosztów i Dekretu
– Dział Ewidencji Majątku, Dział Administracyjno-Gospodarczy
– Dział ds. Studiów
– Instytut Badań Stosowanych PW
– Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni2
– Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej3.
Pierwszym z zadań, które przypadło Bibliotece Głównej dotyczy eksportu informacji o publikacjach do systemu PBN-S. Wszystkie dane, wymagane przez MNiSW
pozyskiwane są tylko i wyłącznie z prowadzonej na uczelni Bazy Wiedzy PW (BW
PW), w której gromadzony jest cały dorobek naukowy pracowników wraz z szeregiem
informacji o ich szeroko pojętej aktywność4. Eksport danych z BW PW do PBN-S wykonywany jest przez tzw. centralnego importera i odbywa się po przez wygenerowanie
pliku w formacie XML, spakowaniu go do postaci pliku typu ZIP, który przesyłany jest
do PBN-S.

Rys. 1 Generowanie danych z BW PW do formatu PBN-S
2
Są oni odpowiedzialni m. in. Za koordynowanie prac redaktorów wydziałowych, których zadaniem
jest napełnianie Bazy tymi danymi o publikacjach oraz innej działalność naukowej, pracowników ich
wydziału.
3
Odpowiedzialność spoczywa na Oddziale ds. Bazy Wiedzy PW.
4
W systemie gromadzone są m.in. informacje o: patentach, projektach, aktywności zawodowej poza
PW, osiągnięciach zawodowych (kariera), wdrożeniach oraz efektach praktycznych, dziełach architektonicznych, organizowanych przez jednostki, konferencjach naukowych czy wydawanych czasopismach
a także działalności naszych studentów – prace dyplomowe i podyplomowe.
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Mimo próby dopasowania wspomnianych raportów, generowanych z BW PW do
wymogów PBN, w procesie przekazywania danych, musieliśmy borykać się z szeregiem trudności, które wymuszały dokonywania kilkukrotnych importów tych samych
danych:
– Wystąpiła sprzeczność pomiędzy danymi w pliku XML, który musi być zapisany zgodnie z formatem PBN-S np.: dokładne określona długość pól, formatu
daty czy numeru ISBN,
– Poprawność przesłanych danych może być zweryfikowana w PBN-S tylko
przez użytkownika, posiadającego uprawnienia importera publikacji,
– System pozwala jedynie na pojedyncze usuwanie rekordów, nie ma możliwości
usuwania większych grup danych,
– System uniemożliwia wygenerowanie w odpowiednim formacie raportu zaimportowanych danych.
Równolegle do prac przy imporcie danych do PBN-S realizowane były zadania
związane z przekazywaniem danych do drugiego obligatoryjnego systemu jakim jest
POL-on. Do zadań Bibliotekę Główną PW w tym zakresie, należy aktualizacja danych
o patentach, nagrodach oraz zorganizowanych przez jednostkę konferencjach.
Podstawowym i najpoważniejszym problemem pracy z tym systemem jest brak
możliwości importu danych z lokalnych systemów czy baz. Cały proces wprowadzania
danych polega na ich ręcznym wpisywaniu. Liczne modyfikacje pól w poszczególnych
modułach, powodowały konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Zasadniczym problemem dotyczącym samego systemu jest uzyskanie konkretnych odpowiedzi, na zadawane po przez formularz „Zgłoś uwagę” pytania pytań merytorycznych. Zdarzało się, że odpowiedzi na niektóre pytania uzyskiwaliśmy dopiero
po kilku tygodniach.
Kolejny problem pojawił się w odniesieniu do samego pozyskiwania danych. Ich
rozproszenie oraz brak konkretnych osób, które były zobligowane by je gromadzić
spowodował spowolnienie, a co za tym idzie wydłużenie całego procesu wprowadzania danych. Wsparcie jakie miało płynąć dla nas ze strony wydziałów miało odnosić
się przede wszystkim do zebrania i przesłania poprawnych danych, które powinny być
przekazane do systemu POL-on.
Jedną z poważnych przeszkód jakie pojawiły się w początkach pracy było m.in. obligatoryjność uzupełniania w zakładce dotyczącej patentów, pola „Opis”, który zgodnie
z rozporządzeniem nie jest wymagany. Jednak chyba najpoważniejszym problemem
przy uzupełnianiu danych jest identyfikacja twórców. System POL-on pozwala na jednoznaczną identyfikację twórcy jedynie przez numer PESEL, w niektórych przypadkach numer dowodu tożsamości lub karty pobytu na terenie Polski a nie afiliację pracownika. Prawidłowe wprowadzanie danych w związku z tym było bardzo utrudnione
gdyż osoby wprowadzające dane nie miały dostępu do takich danych osobowych.
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

183

W związku z tym wszystkie wprowadzone informacje wymagały i niestety w wielu
przypadkach nadal wymagają licznych korekt ze strony wydziałów co znacząco wydłuża cały proces pracy z systemem.
Wszystkie wymienione problemy oraz nowe typy danych wymagane przez Ministerstwo do ankiety jednostki spowodowały konieczność rozszerzenia lub stworzenia
nowych modułów umożliwiających rejestrację danych w Bazie Wiedzy PW.
Z pośród wszystkich zmian wyróżnić możemy tutaj m.in.
– Konferencje zorganizowane przez jednostkę,
– Czasopisma wydawane przez jednostkę,
– Osiągnięcia zawodowe (kariera),
– Wdrożenia oraz efekty praktyczne (patentów, produktów).
Dane do pozostałych modułów systemu POL-on wprowadzane są nieleżenie od
działań Biblioteki Głównej przez jednostki naukowe wyznaczone przez władze uczelni. Całość procesu przekazywania danych obrazuje poniższy schemat.

Rys. 2 Przekazywanie danych z Politechniki Warszawskiej do Systemu Informacji o Nauce5.
5
Schemat pochodzi z artykułu: Lewandowska-Tranda Mirosława, Miller-Jankowska Maria: Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej. Biuletyn EBIB 2016, nr 3. [Dostęp on-line] 29.07.2016 http://open.ebib.pl/ojs/index.
php/ebib/article/view/435
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Podsumowanie
Niewątpliwie praca z opisanymi w artykule systemami jest trudna w głównej mierze ze względu na ich niedopracowanie oraz w przypadku systemu POL-on brak możliwość transferu danych z baz zewnętrznych.
Mimo tych utrudnień, dzięki prowadzonej na Politechnice Warszawskiej Bazie
Wiedzy PW, ewidencjonującej dorobek naukowy pracowników naukowych PW oraz
jej studentów, w znaczący sposób usprawniła i uporządkowała działania Uczelni przy
przekazywaniu danych do Systemu Informacji o Nauce. Dzięki rozbudowanemu systemowi BW PW była od samego początku w znaczącej mierze, przygotowana do obsługi
Krajowego Systemu Informacji o Nauce. Wprowadzone przez nas niewielkie modyfikacje umożliwiły przeprowadzenie dwóch poprawnych transferów do PBN-S. Wykorzystanie w tym celu naszej Bazy potwierdziło, że dobrą decyzją było powołanie jej
uchwałą Senatu6 w 2012 r. jako centralnego systemu ewidencjonującego i archiwizującego dorobek pracowników i studentów PW.
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niczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium
Politechniki Warszawskiej, dostępna pod adresem: http://www.bg.pw.edu.pl/dane/biblprawo/20121121_
Zasady_ewidencji_uchwala.pdf
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Lek. Przemysław Waszak
Gdańsk –GUMed

Informacja i dydaktyka naukowa dla studentów
O projekcie książki „Pomysł-Badanie-Publikacja”
Abstract
This article is an reflection on story behind „Pomysł-Badanie-Publikacja” - the open access book, published in 2015. Publication was initiated by undergraduate students and young graduates from Medical
University of Gdansk. This book is the very first polish handbook for students devoted mainly to medical
science: use of scientific information and conduction research. The publication was met with interest,
which is confirmed by web statistics.
Streszczenie
Artykuł przedstawia historię książki „Pomysł-Badanie-Publikacja”, wydanej w wolnym dostępie w 2015
roku. Jej inicjatorami byli studenci i młodzi absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pozycja
ta stanowi pierwszy polski dla studentów podręcznik poświęcony naukom medycznym: korzystaniu z informacji naukowej oraz prowadzeniu badań. Publikacja spotkała się z zainteresowaniem, co potwierdzają
statystyki internetowe.

Pomysł
Jak zwiększyć zainteresowanie studentów badaniami medycznymi i informacją naukową w bibliotece? Okazuje się, że w dużej mierze interesują się nimi już od dawna,
bowiem trendy wiążące ściśle naukę z bibliometrią, dotykają również tą grupę (np. przy
ubieganiu się o stypendium lub prowadząc działalność koła naukowego). Najczęściej
przeszkodą jest nie dostęp, a umiejętność wykorzystania znacznych ilości informacji
medycznych. Między innymi także z tego powodu, powstała wewnętrzna potrzeba,
która zmotywowała mnie do rozpoczęcia prac nad książką „Pomysł-Badanie-Publikacja: Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych”. Żeby dopełnić obraz
inspiracji przyświecający książce, warto zacytować fragment przedmowy:
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

187

„Historie wybitnych odkryć naukowych bywają gotowym tematem dla opowieści.
Stanowią świadectwo zmagań ludzi z przeciwnościami losu, są niewyczerpanym źródłem nowych idei i nietuzinkowych pomysłów. W dzisiejszych czasach dużą część
społeczeństwa szczególnie fascynuje medycyna. Według powszechnej opinii, oprócz
niewątpliwych korzyści praktycznych, pomaga odkryć prawdę o samym człowieku.
Medycyna pyta: jak będzie przebiegać dana choroba? Czy oferowane leczenie będzie
jednakowo dobre dla wszystkich pacjentów? Na czym polega wyższość jednego leku
nad drugim? Dla młodych osób to czasem wystarczające powody, aby samemu spróbować sił na polu badań naukowych. Bardzo wielu z nas pragnie zajmować się nauką.
Niestety tylko nieliczny wiedzą, jak robić to prawidłowo. Chcielibyśmy wyjść naprzeciwko tym potrzebom. Naszym zdaniem to właśnie Alma Mater powinna być miejscem,
gdzie każdy student będzie mógł zdobyć pierwsze, najważniejsze szlify w działalności badawczej. „Tomasz Bandurski i in., Pomysł – Badanie – Publikacja: Poradnik naukowy dla
studentów kierunków medycznych, red. Przemysław Waszak i Łukasz Budyńko (Gdańsk:
Medical University of Gdansk, 2015) <http://poradnik-naukowy.gumed.edu.pl/>.
Proces tworzenia
Organizacją i redakcją pracy zajęli się studenci i młodzi absolwenci Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Do współpracy udało się nam zaprosić zarówno najwybitniejszych przedstawicieli nauk medycznych z naszego kraju (min. prof. dr hab. Jacek
Jassem, prof. dr hab. Anetta Undas) , jak i wielu zdolnych, młodych pracowników
nauki, a nawet jednego autora obcojęzycznego – z Wielkiej Brytanii. Dokładna lista
współautorów dostępna jest na www.naukapoludzku.pl.
Książka porusza praktycznie wszystkie aspekty badań medycznych, od samej idei
nauki, poprzez projektowaniu badania, organizowanie zespołu a skończywszy na przygotowywaniu manuskryptu. Ważną część publikacji stanowią zagadnienia związane
bezpośrednio z informacją naukową, min. rozdziały: Jak czytać teksty naukowe, Naukowe bazy danych czy Bibliometria. Wreszcie, wieńczącą książkę częścią są inspirujące eseje – osobiste refleksje uznanych autorytetów medycznych dotyczące szeroko
pojętej działalności naukowej.
Od samego początku przyjęliśmy założenie, że książka będzie publicznie dostępna
w charakterze podręcznika Open Access (ostatecznie ukazała się na licencji Creative
Commons BY-NC-SA 3.0). Książka dostępna jest w formie zarówno tradycyjnego pdf
jak i różnych formatach przystosowanych na czytniki e-book (Figura 1). Wszyscy
autorzy i redaktorzy wykonali swoją pracę nieodpłatnie jako wolontariat. Natomiast
wydanie książki zostało sfinansowane ze środków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Fig. 1. Okładka książki

Przyjęcie
Premiera publikacji miała miejsce 23 kwietnia 2015 podczas ISSC International
Student Scientific Conference w Gdańsku (Zdjęcie 1).
Po roku od premiery, można z całą pewnością stwierdzić, że książka spotkała się
z dobrym przyjęciem – strona www.naukapoludzku.pl odnotowała ponad 3500 unikalnych odwiedzin i około 1500 pobrań publikacji Przemyslaw Waszak, „Jak publikują
studenci GUMed?” Gazeta AMG, 7 July (2016), 22. Książka doczekała się licznych
artykułów, zarówno w prasie medycznej Medycyna Praktyczna, „Nowy polski podręcznik o naukach medycznych”, Medycyna Praktyczna – Kurier, 2016 <http://www.
mp.pl/kurier/140244,nowy-polski-podrecznik-o-naukach-medycznych> [udostępniono 29 sierpień 2016], jak i popularnonaukowej Daniel Kotliński, „Pierwszy w PolForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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sce poradnik dla młodych naukowców: Jak zdobywać fundusze na badania i tworzyć
prace naukowe?”, INN Poland, 2015 ,<http://innpoland.pl> [udostępniono 29 sierpień
2016].

Zdj. 1. Premiera książki podczas konferencji ISSC w Gdańsku.

Niestety niewielki nakład papierowy rozszedł się bardzo szybko, zasilając głównie zbiory bibliotek medycznych w całej Polsce. Pełna lista placówek posiadających
w swoich zbiorach „Pomysł-Badanie-Publikację” dostępna jest na stronie internetowej
projektu. Równolegle do procesu dystrybucji, ruszył blog Nauka Po Ludzku.pl, którego zadaniem było promowanie i poszerzanie treści dostępnych w książce (https://www.
facebook.com/poradniknaukowy). Śledzi go już blisko 1300 studentów i młodych naukowców z całej Polski i nie tylko (Tabela 1). Portal umożliwia gromadzenie statystyk, dotyczących grupy odbiorców. Głównymi subskrybentami informacji są kobiety
w wieku od 18 do 34 lat.
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Miasto
Gdańsk
Warszawa
Kraków
Łódź
Wrocław
Poznań
Gdynia
Lublin
Szczecin
Bydgoszcz

Subskrybenci bloga
212
163
61
52
41
39
39
31
26
25

Tab. 1. Zainteresowanie blogiem Nauka po Ludzku wg miast
(źródło: Facebook statystyki strony; https://www.facebook.com/poradniknaukowy/)

Konkluzje
Moim zdaniem projekty takie jak zaprezentowany mogą stanowić dobry przykład
integrowania studentów w proces dydaktyczny. „Pomysł-Badanie-Publikacja” ukazuje,
że możliwe są również wydawnictwa zorganizowane przez studentów dla studentów.
Planujemy dalszy rozwój projektu, włącznie z dodrukami/kolejnymi wydaniami.
Podziękowania
Pisząc ten artykuł chciałbym z całego serca, gorąco podziękować licznym pracownikom bibliotek medycznych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozpowszechnienia informacji o książce „Pomysł-Badanie-Publikacja” i projekcie Nauka po
Ludzku.pl.
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Cyfryzacja zasobów naukowych bibliotek
uniwersyteckich finansowana z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Abstract
The purpose of this paper is to discuss the possibility of funding the digitization of scientific resources
in the university libraries funded by the Operational Programme Digital Poland for 2014-2020. The analysis has been subjected to a detailed description of the thematic priorities and criteria for evaluation of
project application relating to the digital scientific resource sharing, taking into account the principles of
their funding from the European Regional Development Fund.
The study showed that raise funds requires proper preparation of libraries, and an important factor in
increasing the chances of obtaining grants would be to create the Consortium of Polish Libraries (CPL).
The paper intends to be an add-on the body of knowledge about the possibilities of financing the development of e-scientific resources from the EU funds.
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie możliwości finansowania cyfryzacji zasobów naukowych bibliotek
uniwersyteckich ze środków znajdujących się w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020. Analizie poddano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych i kryteria oceny wniosków projektowych,
dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów nauki, uwzględniając jednocześnie zasady ich finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzone badania wykazały, że pozyskanie
środków wymaga właściwego przygotowania bibliotek, a istotnym czynnikiem zwiększającym szanse na
pozyskanie dotacji byłoby utworzenie Konsorcjum Bibliotek Polskich (KBP). Artykuł stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w zakresie możliwości finansowania rozwoju e-zasobów naukowych ze
środków unijnych.
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Niezbędna infrastruktura bibliotek szkół wyższych sfinansowana ze środków Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 2007 – 2013, daje
wspomnianym bibliotekom doskonałą możliwość rozwoju i kreowania nowych usług
bibliotecznych, których odbiorcami są już nie tylko studenci i pracownicy naukowi
i dydaktyczno – naukowi uczelni, ale także lokalne i regionalne otoczenie społeczne
i gospodarcze. Zasadniczy wpływ na podniesienie poziomu wiedzy osób związanych
z kształceniem, jak i wspomnianego otoczenia, ma dostęp do cyfrowej informacji jak
i cyfryzacja, która w Polsce wymaga jeszcze istotnych nakładów1 . Bardzo ważna jest
aktualna informacja związana z wynikami badań naukowych, która odgrywa istotną
rolę w gospodarce opartej na wiedzy2, decyduje o innowacyjności i poziomie życia
społeczeństwa. Jednocześnie potrzeba ciągłego i systematycznego zarządzania dorobkiem naukowym3 jest związana z koniecznością oceny potencjału naukowego uczelni jako całości, jak i jej poszczególnych jednostek. Uczelnie świadomie podejmują
działania związane z gromadzeniem prac naukowych różnego typu w e-repozytoriach,
które stwarzają między innymi możliwości udostępniania wiedzy szerokiemu spektrum odbiorców. Finansowanie wspomnianych działań związanych z deponowaniem
i upowszechnianiem dorobku nauki polskiej, jest możliwe przede wszystkim w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W celu weryfikacji wymogów formalnych, merytorycznych, kwoty dostępnych środków w ramach Programu
i II Osi Priorytetowej oraz potencjalnych ograniczeń dostępności środków na e-zasoby
naukowe ze strony bibliotek akademickich, dokonano charakterystyki, analizy i syntezy w przedmiotowym zakresie.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) został przygotowany w celu cyfrowego wzmocnienia rozwoju kraju, poprzez wdrożenie szerokiego dostępu do szybkiego Internetu oraz efektywnych i przyjaznych użytkownikowi e-usług publicznych.
Wsparcie Programu jest zgodne z Celem Tematycznym 2 Zwiększenie dostępności,
stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach którego będą realizowane dwa priorytety inwestycyjne: poszerzanie zakresu
dostępności łączy szerokopasmowych, wprowadzanie szybkich sieci internetowych
oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej,
a także wzmocnienie zastosowań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych dla
e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. POPC
składa się z czterech osi priorytetowych. Oś I Powszechny dostęp do Internetu obej1
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: Słabo z cyfryzacją w Polsce [dostęp: 27 I 2016].
Dostępny w WWW: < http://ec.europa.eu/polska/news/150224_cyfryzacja_pl.htm>
2
Portal Innowacji: Słownik Innowacji – Leksykon haseł [dostęp: 28 I 2016]. Dostępny w WWW: <http://
www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=256993FED9734DD0B31A4785E53F81F5>
3
Ko wa l sk a Małgorzata: Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich – próba oceny doświadczeń
krajowych. Biuletyn EBIB [online], 11/2006 (81) [dostęp: 28 I 2016]. Dostępny w WWW: <http://www.
ebib.pl/2006/81/a.php?kowalska>
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muje wsparciem projekty związane z budową nowoczesnych sieci szerokopasmowych,
zapewniających dostęp do Internetu z transmisją danych co najmniej 30 Mb/s, na obszarach wymagających wsparcia publicznego w tym zakresie. Oś II E-administracja
i otwarty urząd zakłada finansowanie działań związanych ze zwiększeniem dostępu do
elektronizacji usług publicznych, poprawą pracy urzędów oraz udostępnieniem informacji sektora publicznego w zakresie źródeł administracyjnych, a także zasobów kultury i nauki. Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa to wsparcie kompetencji cyfrowych na różnych poziomach i różnych grup społecznych oraz działania zmierzające
do włączenia cyfrowego. Oś IV Pomoc techniczna zapewnia finansowanie instytucji
odpowiedzialnych za realizację POPC, działania informacyjno – promocyjne dotyczące Programu oraz szkolenia dla podmiotów realizujących projekty z jego wsparciem.
Alokacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach POPC wynosi 2 127 494 670 Euro, z czego na Oś II związaną między innymi z finansowaniem cyfryzacji zasobów naukowych przypada 949 604 018 Euro, co
stanowi 43,71% alokacji środków w Programie. Wybór projektów do dofinansowania
następuje w trybie konkursowym, a instytucją odpowiedzialną za jego organizację jest
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Instytucja Pośrednicząca (IP), dysponent
II stopnia4. IP na potrzeby I konkursu POPC, w którym wnioski składano się od 30
września 2015 roku do 29 lutego 2016 roku, Poddziałania 2.3.1, przewidziała środki
w wysokości 99 863 400 złotych ze środków EFRR (środki europejskie) i 18 136 600
złotych5 (CPPC, 2016) ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe).
Konkurs zakłada maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 50 milionów Euro (konwersja walutowa według wskazanego kursu Narodowego Banku Polskiego) i minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie nie niższej niż
4 miliony złotych. Dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie zostało
przewidziane do poziomu 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy montażu
finansowym 84,63% ze środków europejskich z EFRR i 15,37% współfinansowania
krajowego z budżetu państwa. Wydatki kwalifikowalne, czyli takie, które podlegają
dofinansowaniu z POPC, obejmują przede wszystkim zakup środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie, sprzęt informatyczny i sprzęt do digitalizacji, usług związanych z przygotowaniem projektu (np.:
dokumentacja techniczna i finansowa), usług informatycznych (np.: opieka serwiso4
Ministerstwo Rozwoju: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 [dostęp: 28 I 2016]. Dostępny w WWW: <http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/
wiadomosci/nowa-wersja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-dla-programu-polska-cyfrowa-juzdostepna>. 2016 s. 3-12
5
Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Informacja o konkursie na cyfrowe udostępnienie informacji
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie
zasobów nauki) [dostęp: 28 I 2016]. Dostępny w WWW: < http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-3-1-nauka>.
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wa posprzedażowa), usług wspomagających realizację projektu (np.: usługi prawne
i zarządcze). Finansowanie obejmuje także zakup nieruchomości do 10% całkowitych
wydatków kwalifikowalnych projektu, roboty budowlane (np.: budowa lub adaptacja
pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania systemów teleinformatycznych), wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu, szkolenia (w tym e-learning), wydatki
na informację i promocję, takie jak np.: organizacja konferencji promującej projekt6.
POPC w zakresie celów Programu przewiduje możliwość przyznania dofinansowania
na działalność związaną z transformacją zasobów naukowych na e-zasoby dla następujących typów podmiotów: centralne jednostki administracji rządowej lub/i organy
administracji rządowej, jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki
administracji rządowej (bez jednostek administracji niezespolonej), jednostki naukowe7 , uczelnie8 i urzędy (urzędy wojewódzkie, jeśli występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie). W roli partnerów projektowych
mogą występować także wymienione wcześniej podmioty, jednostki administracji
niezespolonej jeśli wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo właściwy minister lub
centralny organ administracji rządowej, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.
Zgodnie z zasadami realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 20209, nie ma możliwości realizacji projektu
w ramach partnerstwa, jeśli istnieje możliwość osiągnięcia jego założeń przez wykonawcę, który zostałby wyłoniony zgodnie z zapisami prawa zamówień publicznych10.
W ramach omawianego konkursu POPC, Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie
informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II
projektu, CPPC jako IP przedstawiła definicję zasobów nauki rozumianych jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki, obejmujące takie elementy
jak publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale,
strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze, wyniki badań naukowych, statystyki, mapy, obiekty o wartości naukowej oraz powstałe wskutek działalności podmiotu lub podmiotów realizujących projekt (wnioskodawcy i/lub partnerów) książki,
czasopisma, materiały dydaktyczne i promujące naukę. Jednocześnie głównym celem
Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 [dostęp: 28 I 2016]. Dostępny w WWW:
<http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Zasady-kwalifikowania-wydatk%C3%B3w-2.3-30.11.20151.
pdf>. Warszawa 2015 s. 40-48.
7
Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615
z późn. zm.
8
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2015 roku, Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365
z późn. zm.
9
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku, Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.
10
Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177
z późn. zm.).
6
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przedmiotowego Poddziałania jest dostosowanie zasobów nauki obejmujących wymienione wcześniej elementy do postaci cyfrowej, polegające na ich utrwaleniu w postaci elektronicznej, opatrzeniu metadanymi i udostępnieniu w Internecie w formatach
umożliwiających przetwarzanie maszynowe. Priorytetowo będą traktowane projekty
zakładające udostępnianie zasobów elektronicznych w sposób otwarty, nieodpłatnie,
z możliwością ponownego wykorzystania, które będą charakteryzować się interoperacyjnością z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, które są repozytoriami
danych publicznych.
Podmiot wnioskujący o dofinansowanie musi spełnić wymogi formalne (złożyć
wniosek wraz z załącznikami) i merytoryczne (scharakteryzowane w dalszej części
artykułu), warunkujące przyznanie środków na realizację projektu związanego z cyfrowym udostępnieniem zasobów nauki w ramach kryteriów POPC, służących ocenie
wniosku zerojedynkowej lub punktowej11 . Kryterium inwentaryzacji zasobów nauki
przeznaczonych do udostępnienia dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji i skatalogowania zasobów projektowych, wskazania modelu prawnego cyfrowego udostępniania,
uregulowania praw autorskich i patentowych oraz szacunkowego wskazania udziału
zasobów zgłoszonych do projektu w zasobach nauki danego rodzaju posiadanych przez
beneficjenta. Kryterium diagnozy odbiorców projektu związane jest ze wskazaniem
grup docelowych, do których skierowany jest projekt, ich potrzeb, ograniczeń i korzyści wynikających z realizacji projektu dla tych grup oraz określeniem aktualnego
dostępu przez te grupy do zasobów nauki, a także wskazaniem optymalnego rozwiązania umożliwiającego lepszy dostęp do zasobów objętych wsparciem projektowym.
Kryterium zorientowania na użytkownika to zagwarantowanie dostępu do e-zasobów
niezależnie od miejsca pobytu i wykorzystywanej technologii, ciągłości działania, powszechności wykorzystywania i satysfakcji użytkowników. Kryterium informacyjno
– promocyjne związane jest z koniecznością zapewnienia skutecznego i efektywnego
planu działań dotyczącego informowania o projekcie, służącego głównie podniesieniu
umiejętności jego uczestników w trakcie i po realizacji projektu (informowanie o projekcie w celu zachęcenia do wzięcia w nim udziału). Kryterium znaczenia zasobów
cyfrowych dla nauki będzie realizowane przez pozytywny wpływ rezultatów projektu na rozwój gospodarki i jej konkurencyjność, rynek pracy, innowacyjność, a także
rozwój nauki i zasięg oddziaływania projektu (lokalny, krajowy, europejski, światowy). Kryterium wskaźników jest związane z zastosowaniem w projekcie adekwatnych
i mierzalnych wskaźników, które będą możliwe do osiągnięcia i realistyczne. KryteCentrum Projektów Polska Cyfrowa: Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów
dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do I Konkursu 2.3.1 [dostęp: 27 I 2016]. Dostępny w WWW: <http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-3-1-nauka>
11
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rium udostępnienia cyfrowego musi zapewniać opisanie zasobów naukowych metadanymi oraz uwzględniać standardy Web Content Accessibility Guidelines/WCAG12
(FW, 2015). Kryterium otwartości i dostępności cyfrowych zasobów nauki dotyczy
konieczności zapewnienia na poziomie wyższym niż minimalne standardów WCAG,
otwartości przeważającej części zasobów na poziomie 3 gwiazdek według skali 5 Star
Open Data13 (MIiR, 2014), udostępnienia właściwie udokumentowanych interfejsów
dla programistów oraz danych źródłowych. Kryterium interoperacyjności potwierdzające, że wszystkie systemy teleinformatyczne w projekcie będą wdrażane zgodnie
z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, minimalnymi wymaganiami dotyczącymi
rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, a także z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych. Kryterium bezpłatnego
udostępniania zakłada bezpłatne udostępnianie elektronicznych zasobów nauki jako
regułę, a pobieranie opłat wymaga przedstawienia uzasadnienia. Kryterium adekwatności do celów programu i projektu dotyczy optymalizacji wydatków i zakresu rzeczowego projektu pod względem ich zasadności i niezbędności do zrealizowania celu/
celów projektu. Kryterium wykorzystania dostępnej infrastruktury potwierdzające, że
w przypadku jej posiadania przez beneficjenta, może ona zostać wykorzystana do realizacji projektu. Kryterium wykorzystania platform lub repozytoriów zewnętrznych do
udostępnienia cyfrowego zasobów służące szeroko pojętemu zwiększeniu ich dostępności. Kryterium analizy kosztów i korzyści zapewniające wiarygodne dane (analiza
ekonomiczna projektu) wynikające z oszacowania jakościowych i ilościowych skutków realizacji projektu oraz informacje o istotnych gospodarczych, społecznych i środowiskowych efektach projektu. Kryterium wskaźników efektywności ekonomicznej
związane z właściwym określeniem wskaźnika ekonomicznej wartości bieżącej netto,
ekonomicznej stopy zwrotu i relacji zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych
kosztów. Kryterium zgodności z otoczeniem prawnym dotyczy rzetelnego uzasadnienia możliwości zrealizowania projektu w aktualnym otoczeniu prawnym. Kryterium
wykonalności musi potwierdzić, że projekt jest wykonalny w danym zakresie merytorycznym, czasowym i finansowym. Kryterium trwałości wskazuje, że projekt jest
właściwie przygotowany do zapewnienia i utrzymania jego efektów w zakresie organizacyjnym, technicznym i finansowym po zakończeniu realizacji. Kryterium doświadczenia służące weryfikacji doświadczenia lidera lub/i partnerów projektowych
w realizacji co najmniej jednego projektu z zakresu udostępnienia cyfrowych zasobów
12
Fundacja Widzialni: Od 1czerwca 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenie o KRI [dostęp: 29-012016]. Dostępny w WWW: <http://wcag20.widzialni.org>
13
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Rynek produktów, usług i treści cyfrowych opartych na
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP) w Polsce: stan obecny, perspektywy
rozwoju, główne bariery, rekomendacje dotyczące wsparcia z funduszy europejskich. Raport końcowy
[dostęp: 22-01-2016]. Dostępny w WWW:<http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1076/POPC_WISECC_ISP_raportkoncowy_2112015.pdf>
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nauki. Kryterium zarządzania projektem związane między innymi z zapewnieniem
odpowiedniej metodyki zarządczej dotyczącej beneficjenta, działów organizacyjnych
wnioskodawcy, jego zasobów ludzkich, komunikacji w projekcie, planowania działań,
zarządzania ryzykiem i jakością, monitoringu działań oraz planu działań antykorupcyjnych. Kryterium bezpieczeństwa przetwarzania danych służące wykazaniu, że wszystkie systemy teleinformatyczne związane z realizowanym projektem, będą zapewniały
bezpieczeństwo przetwarzania danych. Kryterium komplementarności z innymi projektami służące weryfikacji zasadności projektu, sprawdzeniu, czy projekt nie dubluje
się z innym podobnym przedsięwzięciem oraz czy może pozytywnie wpływać na realizację innych projektów.
Spełnienie wszystkich wymienionych dotychczas kryteriów nie jest łatwym zadaniem dla bibliotek akademickich, ale z całą pewnością, przy odpowiednim zaplanowaniu i przygotowaniu prac, zaangażowaniu pracowników oraz wsparciu przez jednostki
uczelniane przygotowujące projekty – jest to zadanie możliwe do wykonania. Poza
tym należy podkreślić, że biblioteki szkół wyższych w Polsce w perspektywie finansowej 2014 – 2020, mają możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działania
prorozwojowe związane z cyfryzacją zasobów naukowych z funduszy europejskich,
zarówno z szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), jak i z POPC.
Wspomniane Programy dysponujące środkami unijnymi są między innymi odpowiedzią na potrzebę cyfryzacji szeroko pojętego dorobku naukowego, który będzie dostępny w wersji elektronicznej z poszanowaniem praw autorskich i patentowych, bez
względu na miejsce zamieszkania, płeć czy dysfunkcje zdrowotne. Dostępność ta powinna spowodować przyśpieszenie obiegu informacji, zmniejszenie barier dostępu do
wiedzy oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Istotną rolę w tych działaniach będą
miały szkoły wyższe, a dokładnie biblioteki tych szkół, jako podmioty zainteresowane
lub wskazane przez władze uczelni do działań na rzecz digitalizacji i udostępniania
dorobku naukowego w wersji e-zasobów. Pozyskanie środków na cyfryzację zasobów
naukowych z POPC nie jest jednak łatwym zadaniem, co potwierdza stosunkowo mała
liczba podmiotów aplikujących w pierwszym konkursie POPC, wśród których warto
wymienić Uniwersytet Jagielloński planujący złożenie i realizację projektu „Budowa
repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński celem upowszechnienia dorobku naukowego pracowników UJ” oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
z projektem „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego
dla potrzeb dydaktyki i nauki całego kraju”. Pozyskanie dofinansowania z POPC na
„działania cyfryzacyjne” wymaga bardzo dobrego przygotowania wniosku projektowego, w którym należy między innymi spełnić wymagania formalne (17 kryteriów)
oraz merytoryczne (22 kryteria). Wskazuje to na większe szanse na pozyskanie dofinansowania przez ośrodki akademickie z bibliotekami zatrudniającymi odpowiednią ilość personelu, dysponujące dużymi budżetami i posiadające w swojej strukturze
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wyspecjalizowane jednostki pozyskujące środki zewnętrzne i nadzorujące realizację
projektów, jak na przykład Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, w ramach której
funkcjonuje Oddział Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych.
Zasadne wydaje się zatem aplikowanie o środki z POPC na upowszechnienie ezasobów naukowych w ramach Konsorcjum Bibliotek Polskich (KBP), co pozwoliłoby prawdopodobnie na wykorzystanie dobrych praktyk bibliotecznych wszystkich
konsorcjantów, wdrożenie jednolitego systemu bibliotecznego, ograniczenie kosztów,
podniesienie kwalifikacji projektowych wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu i wygenerowanie realnych oszczędności w budżetach uczelni konsorcjantów, związanych z finansowaniem ze środków zewnętrznych oraz pośrednio, wsparcie
uzyskania lepszych wyników Polski w Tabeli Agendy Cyfrowej14. Wartością dodaną
takiego przedsięwzięcia byłaby możliwość wykorzystania doświadczeń projektowych
KBP przez biblioteki o ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, w celu aplikowania do POPC o tożsame, komplementarne projekty, zapewniające spójność usług
bibliotecznych, nie tylko na poziomie regionu ale także na poziomie kraju.
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Gromadzenie książek
w nowoczesnej bibliotece akademickiej
o profilu technicznym
Abstract
The purpose of this paper is to answer the question, which direction the organization of access to
books in the technical academic library should take. The content of foreign e-books services was evaluated
and compared with real users needs at Wroclaw University of Technology. The analysis of print books
collection and chosen electronic books services usage has been presented. Attempts of comparison both
electronic and print collections usage in the libraries in the world has been discussed
Streszczenie
Celem artykułu jest zastanowienie się, w jakim kierunku powinno zmierzać organizowanie dostępu
do książek w bibliotece akademickiej o profilu technicznym. Oceniono zawartość zagranicznych serwisów książek elektronicznych pod kątem rzeczywistych potrzeb użytkowników Politechniki Wrocławskiej.
Przedstawiono analizę wykorzystania kolekcji książek drukowanych oraz wybranych serwisów książek
elektronicznych. Zaprezentowano także próby porównania wykorzystania kolekcji drukowanych z elektronicznymi w innych bibliotekach na świecie.

Wstęp
Biblioteki akademickie gromadzą obecnie książki zarówno w formie elektronicznej
jak i drukowanej. Polskie uczelnie, w tym także Politechnika Wrocławska, korzystają
z serwisów książek elektronicznych już od ponad dziesięciu lat. W znakomitej większości są to platformy zawierające zagraniczne źródła. Rynek polskich książek elektronicznych rozwija się stopniowo, ale nie jest jeszcze na tyle bogaty, by móc zaspokoić
całkowicie potrzeby użytkowników. Zrozumiałe jest zatem, że biblioteki obecnie są na
etapie przełomu, to znaczy gromadzą zarówno książki drukowane, jak i elektroniczne.
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Celem artykułu jest zastanowienie się, w jakim kierunku powinno zmierzać organizowanie dostępu do książek w bibliotece akademickiej o profilu technicznym. Czy możliwe jest już teraz całkowite zrezygnowanie ze źródeł drukowanych?
Czy książki drukowane znajdują się w serwisach elektronicznych?
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT) 1 kupuje dostęp do
platform książek elektronicznych od 2004 roku2. Obecnie3 na stronie biblioteki znajduje się 18 serwisów, w tym dwie bazy z polskimi źródłami – Ibuk Libra oraz NASBI
. Pozostałe to kolekcje zagraniczne. Zawartość tych platform zmienia się w czasie, np.
w bazie Safari liczba książek w 2004 roku wynosiła 2 000, obecnie jest to około 40 000
tytułów. Ciekawe wydaje się zbadanie, na ile elektroniczna oferta prenumerowanych
serwisów, a zatem i propozycja biblioteki pokrywa się z potrzebami użytkowników.
Czy każda książka, którą użytkownik wybiera w formie drukowanej ma swój odpowiednik elektroniczny? Odpowiednik, czyli czytelnik zamawia książkę i w tym samym
dniu może z niej korzystać na ekranie komputera w pełnym tekście.
Prawie dziesięć lat temu w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej zbadano4 zawartość jednej bazy książkowej MyiLibrary przed decyzją o zakupie licencji.
Bibliotekarze byli ciekawi, jak dużo książek już zakupionych w formie drukowanej
znajduje się w testowanym serwisie. Wzięto pod uwagę wszystkie drukowane książki zagraniczne, zakupione w roku akademickim 2005/2006. Okazało się, że w serwisie MyiLibrary, liczącym wówczas kilkadziesiąt tysięcy książek, można było znaleźć
ok.16% drukowanych książek zagranicznych zakupionych w ciągu roku. Po dziesięciu
latach obecności książek elektronicznych w bibliotekach polskich można podjąć podobną próbę. Pytanie brzmi: ile książek, które zostały zakupione przez bibliotekę można odnaleźć we wszystkich licencjonowanych serwisach elektronicznych? Tym razem
wzięto pod uwagę cały zakup książek zagranicznych z 2013 r. finansowany z budżetu
biblioteki. Wyniki badania prezentuje wykres 1.
Centrum Wiedzy Politechniki Wrocławskiej zakupiło z budżetu biblioteki w 2013 r.
360 woluminów książek zagranicznych. Jest zasadą, że książki zagraniczne ze względu
na średnią cenę (264 zł w 2015 r.) kupuje się w jednym egzemplarzu, jedynie w uzasadnionych przypadkach przekracza się ten limit. Dlatego też ogólna liczba tytułów
jest niewiele mniejsza i wynosi 344 książki. Okazało się, że w dostępnych platformach
1
Do 31 XII 2013 Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Od 1 I 2014 Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
2
Urszula Wojtasik: Pięć lat doświadczeń z książkami elektronicznymi - dojrzałe spojrzenie. III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731]
3
10 październik 2016
4
Danuta Du d z i a k , Magdalena Iw ań s k a : Metoda oceny zawartości kolekcji MyiLibrary w kontekście
jej zakupu. Studium przypadku. Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, 2007 [http://www.
ebib.pl/publikacje/matkonf/mat17/dudziak_iwanska.php]
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Wykres 1. Liczba tytułów zakupionych książek drukowanych znajdujących się
w serwisach elektronicznych

elektronicznych można znaleźć obecnie dostęp do 175 książek, co stanowi 50,87%
ogółu kupionych dzieł, czyli znajdujemy w przybliżeniu połowę pozycji w wydaniu
elektronicznym. Co to dokładnie znaczy „znajdujemy”? Bazy elektroniczne różnią się
nie tylko treścią, ale także biznesowymi modelami zakupu, których specyfikę opisywano już wcześniej5. Z wielu książek użytkownik korzysta natychmiast, ponieważ są
one umieszczone na platformach w pełnych tekstach. Niektóre tytuły bibliotekarz udostępnia na życzenie użytkownika, na przykład w bazie Safari. Otwarcie pełnego tekstu
następuje od razu, tak by za chwilę czytelnik mógł z niego skorzystać. Nowoczesne
organizowanie dostępu do książek to nie tylko posiadanie, lecz umożliwienie klientowi dotarcia do pełnego tekstu tak szybko, jak to możliwe, na podstawie podpisanych
licencji6. Ponieważ około połowy dzieł nie odnajdujemy w serwisach, wydaje się, że
niemożliwe jest całkowite zrezygnowanie z zakupu pozycji drukowanych już teraz, ale
powoli zmniejszanie ich liczby w miarę wzbogacania platform o nowe pozycje. Jak
długo należy czekać, aż zagraniczne platformy kompletnie zaspokoją potrzeby użytkowników? Prawdopodobnie pokaże czas.
Op. Cit.: Urszula Wo jta s ik : Pięć lat doświadczeń z książkami elektronicznymi - dojrzałe spojrzenie.
Urszula Anna Wo j t a s ik : Biblioteka elektroniczna przyszłości – optymalny model organizowania dostępu do książek elektronicznych. Forum Bibl. Med. 2014 R.7 nr 2 [http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=12801&from=publication
5
6
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Wykorzystywanie kolekcji drukowanej
Ponieważ w 2013 r. w Centrum Wiedzy zakupiono 360 woluminów książek drukowanych importowych, warto zadać sobie pytanie: jak były one wykorzystywane
w okresie trzech lat? Zbadano liczbę wypożyczeń korzystając z narzędzi systemu
Aleph. Uwzględniono tylko te wyniki, które można było uzyskać z systemu, bowiem
część bibliotek wydziałowych7 w tym okresie jeszcze wypożyczała książki drukowane
w sposób tradycyjny. W sumie można było zbadać 273 egzemplarze. Wyniki prezentuje tabela 1.
Liczba książek zbadanych

273 wol.

Mediana wypożyczeń

1

Dominanta wypożyczeń

1

Średnia wypożyczeń

3,18

Liczba książek ani razu nie wypożyczonych (ilość
wypożyczeń = 0)

58

Liczba książek wypożyczonych powyżej 50 razy

2

Tabela 1. Wypożyczenia książek

Średnia wypożyczeń wynosi 3,18. Jednak należy wziąć pod uwagę, że zdarzały
się skrajne liczby wypożyczeń, to znaczy powyżej 50 miały dwa tytuły, z kolei pewna
część kolekcji była w ogóle nie wypożyczona. Wydaje się, że najbardziej miarodajnym
wskaźnikiem określającym zainteresowanie użytkowników byłaby mediana8. Mediana
wypożyczeń badanego zbioru książek wyniosła 1, innymi słowy na każdą z tych książek przypada jedno wypożyczenie. Dla uzupełnienia obliczono także dominantę9, która
w tym przypadku wynosi tyle samo, ile mediana, czyli 1.
Wyniki pokazują, że cyrkulacja monografii importowanych nie jest duża, jednak
z pewnością znajdują się one w polu zainteresowania użytkowników. Należy dodać, że
zakup tych pozycji w większości jest realizowany na potrzeby konkretnych zespołów
badawczych, właściwie nie mających konkurencji na całej uczelni ze względu na specyfikę prowadzonych projektów.

Biblioteki wydziałowe zostały przekształcone 1 I 2014 r. w Oddziały Centrum Wiedzy i Informacji
Naukowo – Technicznej przy Wydziałach /Studiach (stan 12 X 2016)
8
Wartość środkowa zbioru. Wartość mediany wskazuje nam, że połowa naszych wyników ma wartość
poniżej wartości mediany, a druga połowa ma wartość powyżej wartości mediany
9
Dominanta to taka wartość, która występuje w zbiorze najczęściej
7
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Wykorzystywanie kolekcji elektronicznej
Książkowe kolekcje elektroniczne są zupełnie inne, niż kolekcje drukowane. Dlatego też pomiary wykorzystania tych platform kierują się innymi regułami. Zasady te są
określone np. w standardzie COUNTER10, które większość platform obecnie stosuje
do zestawień statystycznych.
Wśród kolekcji zagranicznych, największym powodzeniem cieszą się bazy Knovel
i Safari. Oczywiście, w różny sposób można mierzyć popularność serwisów, w tej pracy zastosowano statystykę BR211 standardu COUNTER. BR2 to liczba pobrań sekcji
we wskazanych miesiącach. Poniżej, na wykresie 2, przedstawiono przykład wykorzystania bazy Knovel w ciągu trzech lat, od 2013 do 2015 r.

Wykres 2. Statystyka Knovel w latach 2013-2015

Kolekcja Knovel jest wielodziedzinową bazą książek technicznych. W 2013 r. zamieniono pojęcie „tytuł” na pojęcie „źródło” w statystykach pokazujących wykorzystanie, ponieważ serwis składa się nie tylko z książek, ale zawiera także narzędzia
interaktywne, takie jak tabele, wykresy oraz równania. Poszczególne tytuły oraz narzędzia stanowią pojedyncze źródła. Jest to jedna z licznych cech, odróżniających serwisy
10
11

COUNTER Code of Practice [https://www.projectcounter.org/ dostęp 14 X 2016]
http://beta.projectcounter.org/r4/COPR4.pdf [dostęp 14 X 2016]
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elektroniczne od kolekcji drukowanych. Liczba pobrań w 2015 r. w tym serwisie była
duża i wyniosła 40 623, a liczba oglądanych źródeł to 5 789.
Poniżej na wykresie 3 przedstawiono wykorzystanie bazy Safari w latach 20132015. Model tej kolekcji różni się od modelu Knovel, jest to raczej elektroniczna wypożyczalnia książek12. W 2015 r. zanotowano, wg standardu COUNTER BR2 liczbę
21 275 pobrań sekcji.

Wykres 3. Wykorzystanie bazy Safari w latach 2013-2015

Jak porównać wielkości trudne do porównania?
Powyżej przedstawione statystyki wykorzystania książek drukowanych i elektronicznych różnią się i są mierzone wielkościami, które bardzo trudno jest porównywać.
Porównanie takie jednak byłoby bardzo przydatne dla określenia kierunków rozwoju
kolekcji i dalszej polityki gromadzenia książek.
Próby zestawienia wielkości wykorzystania książek drukowanych z elektronicznymi były już podejmowane wcześniej, na różnych, większych lub mniejszych zbiorach.
Dla przykładu, w swojej pracy13 Mara Rojeski opisuje eksperyment, w którym porówOp. Cit.: Urszula Anna Wo jta s ik : Biblioteka elektroniczna przyszłości – optymalny model organizowania dostępu do książek elektronicznych.
13
Mara R o j e sk i : User perceptions of ebooks versus print books for class reserves in an academic library. Reference Services Review, Vol. 40 Iss 2, 2012 [http://www.emeraldinsight.com/doi/
full/10.1108/00907321211228291 dostęp 24 X 2016]
12
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nano wykorzystanie kilku tytułów przez studentów podczas jednego semestru w niewielkim, w porównaniu z Politechniką Wrocławską, amerykańskim Dickinson College. Okazuje się, że w wersji drukowanej materiał był wykorzystany 14 razy, w wersji
elektronicznej zaś 158 razy. Szczegółowe wykorzystanie wyglądało następująco: trzy
książki w wersji drukowanej miały wykorzystanie: dwie po jednym wypożyczeniu,
trzecia 12. Z kolei cztery elektroniczne książki zanotowały następujące wykorzystanie:
20, 33, 45 oraz 60. Są to porównania nominalne wypożyczeń, tzn. książki drukowane
mierzone tradycyjnie, dla e-książek przedstawiono liczbę pobrań określaną indywidualnie przez dostawcę.
Zagadnieniu porównania wykorzystania książek drukowanych do elektronicznych
swoją pracę poświęcił Steven Knowlton z University of Memphis Libraries14. Zauważa
on, że nieustającym wyzwaniem dla rozwoju i oceny zawartości kolekcji w bibliotekach akademickich jest właściwe wyważenie pomiędzy gromadzeniem monografii
w formie drukowanej i elektronicznej. Dzisiaj już wiemy, że każdy format oferuje
wyraźne zalety oraz wady. Powszechnie wiadomo, stwierdza Knowlton, że użytkownicy korzystają z książek elektronicznych i drukowanych dla różnych celów i różnych
typów czytania. Dla przykładu, studenci mogą preferować książki dla uważnego czytania, z kolei wybierają książki elektroniczne (e-książki), ponieważ chcą szybko dostać
się do danych. Knovlton ponadto zauważa, że statystyki wykorzystania e-książek mogą
nadreprezentowac zainteresowanie użytkowników, a w przypadku książek drukowanych niedoreprezentować.
W swoim15 referacie Knowlton przedstawia nową metodę, którą zastosowano
w amerykańskim University of Memphis (UofM) w celu podjęcia próby porównania
wykorzystania dwóch formatów książek przez użytkowników, formatu drukowanego
z formatem elektronicznym. UofM jest uniwersytetem kształcącym 21 000 studentów
w prawie wszystkich akademickich dziedzinach z wyjątkiem medycyny i rolnictwa.
Kolekcja UofM zawiera ponad 1 100 000 drukowanych monografii, jednak w ciągu
ostatnich dwóch dekad gromadzenie monografii spadło dramatycznie w obliczu wzrostu cen czasopism. Z kolei pierwsze e-książki w UofM były kupione w 2001 r. Do
2013 r. wszystkie zakupy to kolekcje pakietowe.
W metodzie zastosowanej w UofM wykorzystuje się wskaźnik Precentage of Expected Use (PEU), czyli wykorzystanie „oczekiwane”. PEU to narzędzie, które pozwala
oszacować popularność kolekcji wśród użytkowników w poszczególnych dziedzinach.
Porównuje się, jaki procent w kolekcji zajmuje dziedzina, do procentu wykorzystania
tej dziedziny w ogólnej statystyce. Dla przykładu, jeżeli książki z dziedziny chemii
14
Steven Kn o wl t o n : A Two-Step Model for Assessing Relative Interest in E-books Compared to Print.
College & Research Libraries, vol. 77 no 1, p. 20-33, January 2016; [http://crl.acrl.org/content/77/1/20.
full.pdf+html dostęp 14 X 2016]
15
Ibidem
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Computer Science

Książki elektroniczne jako % wszystkich książek w
dyscyplinie
95%

Astronomy

93%

Physics

88%

Science (General)

88%

Agriculture

87%

Engineering

85%

Mathematics

84%

Dyscyplina

Tabela 2. Dziedziny gromadzone głównie jako e-książki w University of Memphis

Art.
Literature, Am. & English
General Works
Social Sciences (General)
Lit. & Lang., Non-English

Książki elektroniczne jako % wszystkich książek
w dyscyplinie
70%
69%
63%
60%
56%

Home Economics

55%

Military & naval Science

52%

Dyscyplina

Tabela 3. Dziedziny gromadzone głównie jako książki drukowane w University of Memphis

Dyscyplina
Social Sciences
Law
History
Religion
Computer Science

Drukowane PEU jest wyższe
Elektr. PEU
180
63
102
90
103

Drukowane PEU
270
98
134
118
126

Tabela 4. Wykorzystanie (PEU) książek drukowanych i elektronicznych
w University of Memphis. Drukowane PEU wyższe
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Elektroniczne PEU jest wyższe
Dyscyplina

Drukowane PEU

Elektroniczne PEU

Education

98

189

Biology

42

88

Sociology

133

163

Anthropology

74

118

85

94

Literature &
Non-English

Languages,

Tabela 5. Wykorzystanie (PEU) książek drukowanych i elektronicznych
w University of Memphis. Elektroniczne PEU wyższe

organicznej stanowią 30% ogółu kolekcji bibliotecznej, to użytkowanie książek z tej
dziedziny powinno stanowić co najmniej 30% statystyki całego zbioru książek. Pomiary PEU przeprowadza się zarówno w kolekcji drukowanej i w elektronicznej. Następnie
porównuje się wykorzystanie oczekiwane z faktycznym. Zakłada się, że im większy
wskaźnik PEU, tym intensywniejsze zainteresowanie użytkowników. W UofM zbadano zasób liczący około 200 000 książek, połowa to książki elektroniczne, połowa
drukowane. W tabeli 2 pokazano16 dla przykładu dziedziny gromadzone głównie jako
e-żródła, w tabeli 3 odwrotnie17, dziedziny reprezentowane głównie w formie drukowanej w badanej kolekcji. Tematy ścisłe, takie jak nauki komputerowe, astronomia
lub fizyka są reprezentowane raczej w kolekcjach elektronicznych, humanistyczne np.
sztuka lub literatura amerykańska i angielska bardziej w formie drukowanej. Warto
podkreślić, że badanie było przeprowadzane na uczelni amerykańskiej i dlatego naturalne jest tu wykorzystanie elektronicznych baz angielskojęzycznych, których oferta
jest obecnie znacznie bogatsza, niż np. oferta polskich książek elektronicznych dla
uczelni technicznych.
Wyniki badania w University of Memphis Library pokazały, że użytkownicy preferują materiały drukowane, które miały przeciętne PEU równe 133, natomiast elektroniczne PEU wynosiło 86. Autor zauważa jednak, że taki wynik dotyczy nie wszystkich
użytkowników i nie wszystkich preferencji. Bibliotekarze w innych instytucjach mogą
uzyskać inne wyniki niż te w UofM, jednakże test PEU może okazać się pomocnym
narzędziem w wyborze formatu gromadzonej książki. W tabelach 4 oraz 5 przedstawiono18 faktyczne wykorzystanie PEU w amerykańskiej bibliotece.
Źródło: Ibidem
Źródło: Ibidem
18
Źródło: Ibidem
16
17
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Powyżej powołano się na obszerne fragmenty pracy19 po to, by pokazać, jaką trudnością jest porównywanie statystyk drukowanych i elektronicznych i jak problematyczne jest zbadanie preferencji użytkowników, ponieważ istnieje wiele niezależnych
powodów, że czytelnik wybiera ten, a nie inny format. Na przykład, w liczącym ponad
48 000 studentów amerykańskim Texas Agricultural and Mechanical University przekształcono kolekcję materiałów referencyjnych z formy drukowanej na formę elektroniczną20. Okazało się, że statystyki wykorzystania e-kolekcji były „dramatycznie”, jak
to określono w cytowanej pracy wyższe niż drukowanej. Tak, jak wspomniano wcześniej, kolekcje elektroniczne są znacznie lepsze do wyszukiwania informacji.
Wnioski
Wykorzystanie kolekcji na takim lub innym nośniku zależy od wielu czynników.
Na uczelni technicznej student chce szybko przygotować się do ćwiczeń lub projektu,
pracownik naukowy w zespole badawczym potrzebuje monografii, najlepiej zagranicznej. Zasięg docierania do użytkownika źródeł elektronicznych zależy od licencji, ale
przeważnie jest nieporównywalnie większy niż źródeł drukowanych. Trudno w określaniu polityki gromadzenia książek kierować się tylko i wyłącznie statystykami wykorzystania żródeł drukowanych i elektronicznych, bowiem porównuje się wielkości
praktycznie nieporównywalne. Na razie trudno by było całkowicie na polskiej uczelni
technicznej zrezygnować ze źródeł drukowanych, jednak kierunki rozwoju kolekcji
będą się coraz bardziej przechylać w stronę e-książek. Wydaje się, że to rynek książki
oraz zmieniający się bardzo szybko klient podyktują tempo tych zmian w bibliotekach.
Czy książka elektroniczna całkowicie zastąpi drukowaną? Czas pokaże.

Ibidem
Heather Te r r e l l : Reference is Dead, Long Live Reference: Electronic Collections in the Digital Age.
Information Technology and Libraries. December 2015 Vol.34 Issue 4 [http://eds.a.ebscohost.com/eds/
pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=659552c0-09dd-4795-b017-e166871c04ee%40sessionmgr4006&hid=4
208 dostęp 25 X 2016]
19
20
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Białystok – UM
Użytkownik XXI wieku w bibliotece medycznej.
Raport z badań
Abstract
Trying to meet the expectations of readers in the rapidly changing reality on the example of the Main
Library of the Medical University of Bialystok. Research Report of 2012, 2013 and 2015.
The analysis included the educational needs of library users in terms of services offered, relationship
between the assessment of the personal powers in relation to the educational needs and the effects of the
offered tools and resources on user behavior.
The results confirm that a key role in meeting the expectations of users plays a location, functionality
and appropriate equipment. An important element is the need to implement appropriate and properly maintained information education through academic libraries while introducing modern teaching tools and
resources.
Streszczenie
Próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom czytelników w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Raport z badań z roku
2012, 2013 i 2015.
Analiza dotyczyła potrzeb edukacyjnych użytkowników Biblioteki pod kątem oferowanych usług,
związku pomiędzy oceną kompetencji własnych w stosunku do potrzeb edukacyjnych oraz wpływu oferowanych narzędzi i źródeł na zachowania użytkowników.
Otrzymane wyniki potwierdzają, iż kluczową rolę w realizacji oczekiwań użytkowników odgrywa lokalizacja, funkcjonalność i odpowiednie elementy wyposażenia. Ważnym elementem jest konieczność
realizowania właściwej i prawidłowo prowadzonej edukacji informacyjnej przez biblioteki naukowe przy
jednoczesnym wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi i źródeł dydaktycznych.
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Badanie skierowane było do losowo wybranych użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W sondażu podczas dwóch pierwszych
badań wykorzystano tradycyjny papierowy kwestionariusz ankietowy, który był autorskim projektem, w roku 2015 skorzystano z ankiety przeprowadzonej w wersji online.
W dwóch pierwszych przypadkach narzędzie badawcze zostało rozdane respondentom
do samodzielnego wypełnienia, w 2015 roku link do ankiety został zamieszczony na
stronie internetowej biblioteki. Próba badawcza objęła w roku 2012 50 osób w 2013100, a w 2015 na pytania ankiety odpowiedziało 244 respondentów.
Kwestionariusz obejmował jedenaście bloków tematycznych. Respondenci oceniali poziom dostępnych usług oraz własnych kompetencji, częstotliwość odwiedzin
w różnych działach Biblioteki, ocenie poddani byli pracownicy Biblioteki. Następnie
w ankiecie znalazła się seria pytań z zakresu dodatkowej edukacji jaka mogła by być
oferowana w przyszłości przez Bibliotekę. Trzy ostatnie części kwestionariusza składały się z pytań otwartych dotyczących potrzeb, oczekiwań i nowych rozwiązań, które
mogłyby poprawić czy uzupełnić dotychczasowy wachlarz usług. Zakończenie ankiety
stanowiła metryczka, zawierająca ogólne pytania dotyczące płci, wieku, wykształcenia
i aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej użytkowników.
Charakterystyka próby badawczej
Zdecydowaną większość w obu badaniach stanowiły kobiety, co piąty badany to
mężczyzna. Uzyskany wynik potwierdza, że to panie częściej wybierają studia medyczne oraz kierunki pokrewne i to właśnie one wykazują większą potrzebę oraz chęć
kształcenia się. W badaniu z roku 2015 nie było pytania o płeć.

Wykr. 1. Rozkład płci w próbie badawczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
212
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Odpowiedzi uzyskane w pytaniu na temat struktury społeczno-zawodowej wskazują, iż studenci macierzystej uczelni stanowią zdecydowaną większość użytkowników
Biblioteki i reprezentują 4/5 badanej populacji, podobnie próba rozłożyła się w roku
2013 i 2015. W roku 2012 odnotowano więcej osób spoza środowiska akademickiego
było ich 14%.

Wykr. 2. Podział respondentów według struktury społeczno-zawodowej\
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

Analiza wyników badań
W pierwszej części kwestionariusza zadano pytanie o częstotliwość odwiedzin
w trzech głównych działach biblioteki. Pierwszym, o który pytano, była czytelnia książek.
Przeprowadzone badanie w zakresie wizyt w czytelni książek jednoznacznie wskazuje na spadek odwiedzin. Potwierdzają to również roczne statystyki zbierane w Bibliotece, a przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2012 odsetek
odwiedzin był wyższy niż w porównywanym roku 2013, gdzie co czwarty badany przychodził do czytelni studenckiej raz w tygodniu lub częściej, a zdecydowana większość
(55%) przychodziła raz w miesiącu lub rzadziej. Takie zachowanie badanych świadczy
o tym, iż studenci wybierają inne miejsca do regularnego pogłębiania wiedzy. Dlatego

warto podczas kontynuacji badań zastanowić się, gdzie uczą się studenci i jakie
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Wykr. 3. Częstotliwość odwiedzin w czytelni książek
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

są powody rzadkich wizyt w czytelni książek. Może bowiem okazać się, że czytelnia
książek nie jest jedynie miejscem do nauki, a spełnia zupełnie inne zadania, co może
być wykorzystane przy budowie strategii marketingowej lub rozbudowie usług biblioteki.
Częstotliwość odwiedzin w większej skali dotyczy wizyt studentów w pomieszczeniach czytelni czasopism. W roku 2012 wizyty raz w tygodniu lub częściej zadeklarowało 8% użytkowników, rok później 14%. Zaś raz w miesiącu lub rzadziej do czytelni
naukowej przychodziło 80% (rok 2012) i 70% (rok 2013). Opisany wynik potwierdza
okazjonalność w sposobie korzystania z czytelni czasopism, na co bez wątpienia ma
wpływ możliwość korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki spoza sieci uczelnianej poprzez tzw. serwer proxy. Taka usługa pozwala czytelnikom na korzystanie z
czasopism naukowych i baz bibliograficznych w godzinach i miejscach najbardziej
dogodnych dla użytkownika.
Wypożyczalnia książek była trzecim działem, o który pytano w kwestionariuszu
ankiety.
Wyniki uzyskane w roku 2012 i w roku 2013 są bardzo zbliżone. Około 10% czytelników przychodziło do wypożyczalni raz w tygodniu lub częściej, pozostała większość
przychodziła rzadziej. Taka sytuacja jest związana bezpośrednio z długimi terminami
zwrotu wypożyczonych książek. W Bibliotece UMB dla studentów okres ten wynosi
214
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Wykr. 4. Częstotliwość odwiedzin w czytelni czasopism
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

Wykr. 5. Częstotliwość odwiedzin w wypożyczalni książek
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
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150 dni dla książek ze statusem „podręcznik” lub 60 dni dla książek ze statusem „archiwum”. Co wyjaśnia częstotliwość odwiedzin w wypożyczalni.
W roku 2013 kwestionariusz ankiety został wzbogacony o dodatkowe pytania, które
miały dostarczyć informacji zwrotnej na temat czterech ważnych zmiennych: godzin
otwarcia, sposobu informowania o usługach Biblioteki, przydatności obowiązkowego
szkolenia bibliotecznego oraz użyteczności informacji zawartych na stronie internetowej.
Uzyskane odpowiedzi miały pomóc w udoskonaleniu strategii zarządzania wobec
rosnących wymagań użytkowników i zmieniających się realiów funkcjonowania Biblioteki. Pomimo bardzo dobrych i dobrych ocen rozważane były zmiany godzin otwarcia,
do których ostatecznie nie doszło po zakończeniu badania. Temat wrócił w roku 2016
podczas sesji zimowej. Na wniosek samorządu studentów zostały wydłużone godziny
pracy czytelni studenckiej, jednak nieliczni użytkownicy z nich skorzystali. Kolejne
zmiany przeprowadzone w roku 2013 to: założenie profilu Biblioteki na Facebook-u,
zakup nowych pozycji książek i czasopism drukowanych oraz elektronicznych. Nowością było uruchomienie dostępu do zasobów czytelni ibuk i elibrary. Z roku na rok
cieszący się coraz większą popularnością.

Wykr. 6. Podstawowe informacje o Bibliotece
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
216
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Na wykresie 7 i 8 zaprezentowano poziom zadowolenia użytkowników z oferty
księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białystoku. Oceny
pozytywne w badanych latach w zasadzie pozostają bez zmian. Zmiana widoczna
jest przy ocenach negatywnych, w przypadku księgozbioru czytelni studenckiej
oceny negatywne w ogóle nie występują, a oceny księgozbioru czytelni naukowej
wzrosły o 3 punkty procentowe w porównaniu do roku 2012. Ocena księgozbioru
wypożyczalni nie uległa zmianie. Zastanawiający jest wynik z roku 2013, 15% respondentów wskazało, że nie korzysta z księgozbioru czytelni czasopism. Nasuwa
się tu pytanie: czy nie korzystają z czasopism, gdyż nie muszą czy nie potrafią.
W przyszłych badaniach należałoby się pochylić nad tym problemem. Uzyskane
odpowiedzi mogą pomóc zweryfikować politykę edukacyjną biblioteki i przynieść
wymierne korzyści w postaci większej liczny aktywnych użytkowników, którzy
w pełniejszy sposób korzystają z dostępnych źródeł wiedzy, a które są bardzo kosztowne w utrzymaniu.

Wykr. 7. Ocena oferty księgozbioru z roku 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
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Wykr. 8. Ocena oferty księgozbioru z roku 2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

rok 2012

księgozbiór czytelni
studenckiej

księgozbiór czytelni
czasopism

księgozbiór
wypożyczalni

źle

2%

4%

4%

bardzo źle

0%

0%

2%

nie korzystam

0%

0%

0%

rok 2013

księgozbiór czytelni
studenckiej

księgozbiór czytelni
czasopism

księgozbiór
wypożyczalni

źle

0%

1%

5%

bardzo źle

0%

0%

1%

nie korzystam

1%

15%

0%

Tab. 1. Zestawienie ocen negatywnych z roku 2012 i 2013 otrzymanych przy sprawdzaniu
oferty w trzech głównych działach udostępniania
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
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Brak ocen negatywnych uzyskanych w 2013 roku przy ocenie księgozbioru w czytelni studenckiej pozwala stwierdzić, iż oferta czytelni znacznym stopniu zaspokaja
potrzeby badanych. Zdecydowanie na opinię respondentów wpłynął fakt zwiększenia
zakupów poszczególnych egzemplarzy oraz zwiększenia ilości książek na 15-dniowe
wypożyczenie. Dodatkowym atutem niewątpliwie stał się zakup dostępów do książek
elektronicznych, które okazały się wręcz czytelniczym hitem. O czy mówią statystyki
otrzymywane z Ibuka i E-library.
Badanie w roku 2013 wykazało również mniej ocen negatywnych w czytelni czasopism, która również w tym okresie zwiększyła swoją ofertę, wzrosła również liczba
wydawanych wniosków o dostęp do serwera proxy (możliwość korzystania z oferty
Biblioteki spoza sieci uczelnianej).
Na niezmienionym poziome oceniony został księgozbiór wypożyczalni, który dzięki wytężonej pracy działu gromadzenia i udostępniania na bieżąco aktualizuje i uzupełnia dostępne egzemplarze.
Bibliotekarze medyczni doskonale zdają sobie sprawę jak ważnym elementem
w procesie edukacji jest właściwie skomponowany i nowoczesny pod względem merytorycznym księgozbiór. Zdają sobie również z tego sprawę użytkownicy, którzy wyma-

Wykr. 9. Oferta Biblioteki
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
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gają dostępu do „pełnego zaplecza naukowego” i najnowszych informacji, a cena
poszczególnych egzemplarzy i konieczność przeczytania kilkudziesięciu, a nawet
kilkuset różnych tytułów w ciągu pięcioletniej edukacji jest wyznacznikiem potrzeb.
W roku 2015 powtórzono pytanie o zasoby dostępne w Bibliotece. Zwiększyła się
liczba użytkowników nie korzystających z czasopism naukowych (39%) oraz baz danych (31%), również bardziej krytycznie respondenci ocenili liczbę dostępnych egzemplarzy co niewątpliwie potwierdza rosnące wymagania czytelników.
W roku 2015 kwestionariusz został rozszerzony o pytania związane z korzystaniem
z usług. Potwierdziła się tendencja rosnąca osób „nie korzystających” ze źródeł informacji.

Wykr. 10. Częstotliwość korzystania ze źródeł wiedzy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
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Wykr. 11. Zainteresowanie użytkowników dodatkową edukacją rok 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

Użytkownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku świadomi jak ważna jest aktualna informacja medyczna, zdają sobie sprawę z konieczności weryfikowania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności. Powyższą tezę
potwierdziły wyniki z roku 2013 i 2015 gdzie prawie co drugi badany zgłosił chęć
wzięcia udziału w dodatkowych szkoleniach. Użytkownicy najczęściej wskazywali na
zainteresowanie podstawowymi narzędziami z zakresu technik informatycznych, co
jest zupełnie zrozumiałe, gdyż ich odpowiednie opanowanie jest podstawą do osiąForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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gnięcia sukcesu wyszukiwawczego. Potwierdziła się również opinia, że internet jest
nadal uważany za najlepsze, najszybsze i najprostsze źródło informacji. Respondenci
w dużym stopniu wykazywali zainteresowanie zasadami pisania publikacji naukowych
i wyszukiwania piśmiennictwa do pracy dyplomowej.
Odpowiedzi uzyskane na pytania od użytkowników Biblioteki dotyczących zainteresowania dodatkową edukacją w powiązaniu do odpowiedzi o częstotliwość korzystania ze źródeł informacji wywołały temat potrzeb szkoleniowych, które być może nie
są właściwie interpretowane. Wysokie wskaźniki odpowiedzi w opcji „nie korzystam”
sugerują konieczność zmiany polityki edukacyjnej wobec spodziewanego niskiego poziomu umiejętności respondentów w tym zakresie. Świadomi konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji użytkownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku z dużym zapałem i chęcią odnoszą się do propozycji nowych modułów
edukacyjnych. Pozostaje pytanie jak to zrobić aby sale szkoleniowe nie świeciły pustkami, a problem niskiej frekwencji został chociaż w części rozwiązany.

Wykr. 12. Zainteresowanie użytkowników dodatkową edukacją rok 2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
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W roku 2012 respondenci zostali poproszeni o ocenę pomieszczeń biblioteki pod
względem estetyki, funkcjonalności, wyposażenia i wygody przebywania.

bardzo dobrze dobrze

dostatecznie źle

bardzo źle

Estetyka

96%

4%

0%

0%

0%

Funkcjonalność

82%

16%

2%

0%

0%

Wyposażenie

82%

18%

0%

0%

0%

Wygoda przebywania

84%

14%

2%

0%

0%

Tab. 2. Ocena pomieszczeń biblioteki
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

Powyższe wyniki wskazały na bardzo duże zadowolenie użytkowników z lokalizacji biblioteki w Pałacu Branickich w Białymstoku. Poszczególne zmienne, o które byli
pytani respondenci, wypadają również bardzo dobrze. Najlepiej oceniana jest estetyka
wnętrz – 100% pozytywnych ocen, w tym 96% ocen bardzo dobrych. Równie dobrze ocenione zostało wyposażenie – 100% ocen pozytywnych, wygoda przebywania
i funkcjonalność – 98% ocen pozytywnych, Efektem uzyskania tak dobrych ocen jest
niewątpliwie oxfordzki charakter Biblioteki, wykładziny dywanowe, stylizowane krzesła oraz obicia tapicerek. Dodatkowym atutem jest wolny dostęp do półek z książkami,
z których użytkownicy korzystają w dogodny dla siebie sposób. W roku 2013 i 2015
blok pytań o ocenę pomieszczeń został pominięty z uwagi na brak wprowadzonych
zmian w zakresie wyposażenia i wystroju Biblioteki.
Kolejna część badań dotyczyła oceny pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez użytkowników. Wyniki sondażu z roku 2013
i 2012 były zbieżne, respondenci wysoko ocenili poszczególne cechy kadry bibliotecznej zwłaszcza kompetencje, kulturę osobistą, zaangażowanie i oferowaną pomoc.
Wartości bardzo pomocne i przydatne przy budowaniu właściwych relacji bibliotekarzużytkownik.
Dzięki kompetencjom i zaangażowaniu pracowników czytelnik ma duże szanse na
dotarcie do informacji właściwej, aktualnej i zgodnej z jego potrzebami, a życzliwy
i cierpliwy bibliotekarz jest magnesem i drogowskazem w gąszczu danych.
Zakończeniem ankiet w poszczególnych latach było pytanie, w którym poproszono
respondentów o wymienienie czego poza udostępnianiem zbiorów oczekują od BiForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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Rok 2013

bardzo
dobrze

dobrze

dostatecznie

źle

bardzo
źle

Zaangażowanie

76%

20%

4%

0%

0%

Cierpliwość

74%

23%

3%

0%

0%

Nastawienie i podejście do
czytelnika

68%

27%

4%

1%

0%

Oferowana pomoc

70%

24%

6%

0%

0%

Kompetencje

76%

24%

0%

0%

0%

Tab. 3. Ocena pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania
Rok 2012

bardzo dobrze

dobrze

dostatecznie

źle

bardzo
źle

Kultura osobista

84%

14%

2%

0%

0%

Zaangażowanie

72%

24%

4%

0%

0%

Cierpliwość

72%

2%

8%

0%

0%

Życzliwość

80%

14%

6%

0%

0%

Oferowana pomoc

80%

16%

4%

0%

0%

Kompetencje

84%

14%

2%

0%

0%

Tab. 4. Ocena pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

blioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Odpowiedzi co roku są
podobne i dotyczą zakupu skanera samoobsługowego, zwiększenia liczby egzemplarzy do wypożyczenia czy zmiany godzin otwarcia. Większość sugestii badanych była
wzięta pod uwagę co zaowocowało zakupem dostępu do czytelni online Ibuk i Elibrary,
które z miesiąca na miesiąc cieszyły się i nadal cieszą dużym wykorzystaniem. Kolejna
wprowadzona zmiana dotyczyła godzin otwarcia Biblioteki w sesji, na życzenie studentów zostały one wydłużone o 2 godziny, niestety frekwencja nie była satysfakcjo224

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

nująca. Dział Gromadzenia również reagował na prośby czytelników dokupując kolejne egzemplarze do wypożyczenia, a informacje o nowościach pojawiały się na profilu
Biblioteki na Facebooku.
Wnioski
Badania przeprowadzone na przełomie lat 2012 – 2015 charakteryzowały się spójnością pod względem struktury społeczno-zawodowej. Badana populacja charakteryzowała się dużą różnorodnością pod względem odbywania wizyt w poszczególnych
działach Biblioteki. Najczęściej respondenci odwiedzali czytelnię książek, co niewątpliwie związane jest z dogodną lokalizacją Biblioteki na terenie kampusu uniwersytetu
medycznego oraz z warunkami jakie oferuje do cichej nauki. Dodatkowym atutem jest
szeroka oferta księgozbioru w wolnym dostępie (osoby zainteresowane same biorą potrzebne książki z półek) oraz możliwość wypożyczenia książek na noc lub na 15 dni.
Zachowanie wysokiego standardu w tym zakresie jest bardzo ważne, gdyż wiedza medyczna dość szybko się dezaktualizuje, a wysokość cen podręczników dziedzinowych
wpływa na konieczność korzystania przez użytkowników ze zbiorów biblioteki. Najrzadziej respondenci odwiedzali czytelnię czasopism, co niewątpliwie związane jest z
możliwością korzystania z jej zbiorów online poprzez serwer Proxy. Uzyskane wyniki
wskazują na większe zainteresowanie zbiorami elektronicznymi. Dlatego tak ważna
jest umiejętność właściwego z nich korzystania. Znakomicie widać to w wynikach
uzyskanych w pytaniu o zainteresowanie użytkowników dodatkową edukacją. Najwięcej zainteresowanych było kursami z zasad pisania publikacji naukowych i nabycia
umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji oraz ze zbierania piśmiennictwa
do pracy dyplomowej.
W przypadku analizowanych cech dotyczących oceny pracowników Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stwierdzono wyraźny trend do
wyższych wartości przy określeniu poziomu zadowolenia z kompetencji, zaangażowania i cierpliwości oraz na minimalnie niższe wartości przy ocenie oferowanej pomocy,
nastawienia oraz podejścia do czytelnika, co w konsekwencji niesie za sobą potrzebę
analizy, wprowadzenia potrzebnych zmian, które w przyszłości zaowocują uzyskaniem
większego zadowolenia użytkowników, którzy nie do końca świadomi własnych potrzeb oczekują relewantnej informacji.
Badana populacja zdaje sobie sprawę z szybkiego postępu w medycynie i naukach
pokrewnych. Respondenci rozumieją konieczność ciągłego kształcenia się, posiadania
umiejętności oceny wiarygodności informacji medycznej, krytycyzmu i samodzielnego myślenia. Osoby przygotowujące się do pracy w służbie zdrowia oraz te, które działają na polu naukowym muszą umieć zweryfikować wartość teoretyczną pod kątem jej
użyteczności w praktyce. Dzięki odpowiedniej edukacji informacyjnej poznają ograniczenia tej wiedzy i będą podejmować słuszne decyzje.
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Odpowiedz na pytanie jaki jest użytkownik XXI wieku w bibliotece medycznej nie
jest prosta. Jednak przeprowadzone badania kreślą wizerunek czytelnika wymagającego, próbującego dotrzeć do właściwej informacji poprzez duży wachlarz narzędzi.
Otwartego na szkolenia, który poszukuje rozwiązań umożliwiających w miarę nieskomplikowany i krótki czas dostępu do potrzebnej informacji. Konieczność sprostania
jego oczekiwaniom i współczesnej rzeczywistości wymaga wprowadzenia do oferty
usług bibliotek edukacji dotyczącej właściwego wyszukiwania informacji, korzystania z baz bibliograficznych, umiejętność krytycznego analizowania prac naukowych.
Współczesne biblioteki medyczne funkcjonujące w dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu muszą być zatem stale zdolne do zmian, ciągłego rozwoju, wdrażania innowacji, nowych koncepcji i strategii edukacyjnych. Dlatego ogromne zadanie spoczywa
na barkach bibliotekarzy medycznych, którzy wiedząc co mogą zaoferować i wiedząc
czego oczekują odbiorcy wskażą ścieżkę wiodącą do celu. Ważna jest również analiza
kanałów dystrybucji i nadążanie za trendami w telekomunikacji, technikach informacyjnych i informatyce, z których wypływa większa komputeryzacja, digitalizacja oraz
większe zasoby elektroniczne. Będą one stanowiły podstawę funkcjonowania przyszłych bibliotek. Ważna jest również właściwa edukacja biblioteczna zapewniająca
podstawową, ale bardzo potrzebną wiedzę, która będzie stanowiła fundament dalszej
edukacji informacyjnej. Obecnie świadomy użytkownik oczekuje łatwego dostępu do
zbiorów z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości technologicznych, które powinny umożliwiać przede wszystkim korzystanie z zasobów na odległość. Dlatego nie
można zapominać o właściwie przygotowanych instrukcjach wyszukiwawczych, które
będą drogowskazem w gąszczu informacji.
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Strefa Wiedzy i Innowacji
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- nowy model współpracy biblioteki
z jednostkami uczelnianymi
Abstract
The library is the evolving organization seeking new ways for adapting to modern environment and
contemporary challenges. Demands of our times, such advances in technology, reduction of funds, increase of competition in academic sector, focus on outcomes in education and research, induce recognition
of the need for collaboration between library staff and other University departments.
The Library of Medical University in Lodz faces challenges related to a new environment. On the
first quarter of 2016 the extensive restoration of old building was finished. The library staff will share the
upgraded premises with other University departments creating the new entity named the Knowledge and
Innovation Hub (KIH). The KIH has been established out of economic and operational necessity to consolidate the potential of knowledge and project management, to support the commercialization process,
and to develop cooperation with business.
The renovated building will not be just a common space, but it will become a place where the traditional boundaries between departments belonging to the KIH will blur. It is expected that the library staff,
in addition to assisting library users, will actively support and participate projects of other units, and the
experiences of departments included in the KIH will enrich the offer of library services.
Streszczenie
Tradycyjny model działania biblioteki uczelnianej opiera się na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych
i zapewnianiu dostępu do zewnętrznych źródeł wiedzy. Ta działalność nadal pozostaje bardzo ważnym
elementem. Jednak biblioteka jako organizacja podlegająca ewolucji musi stale dostosowywać się do
nowoczesnego środowiska i współczesnych wyzwań takich jak postęp technologiczny, zwiększanie się
konkurencji w sektorze akademickim, skupienie się na efektach kształcenia i badań, czy redukcje i zmiany
finansowania działalności. Te wyzwania powodują wzrost nacisku na współpracę pomiędzy pracownikami biblioteki i innych jednostek Uniwersytetu.
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Przed Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stoją nowe wyzwania związane z nowym środowiskiem. W I kwartale 2016 zakończyła się przebudowa starego budynku biblioteki, w wyniku tej modernizacji wygospodarowano pomieszczenia dla kolejnych jednostek UM, takich
jak Archiwum, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju.
Te jednostki wraz z Centrum Informacyjno-Bibliotecznym stworzyły nowy podmiot o nazwie Strefa
Wiedzy i Innowacji. Strefa ma służyć konsolidacji potencjału wiedzy i zarządzania projektami w uczelni,
a także jako wsparcie procesu komercjalizacji badań i rozwoju współpracy z biznesem. Działalność Strefy
jest oparta na koncepcji trójkąta wiedzy Nauka-Edukacja-Business. W ten sposób, nowy budynek nie
będzie tylko wspólną przestrzenią, ale stanie się miejscem, w którym będą się zacierać tradycyjne granice
pomiędzy poszczególnymi działami wchodzącymi w skład SWI. Oczekuje się, że pracownicy biblioteki, oprócz wspomagania użytkowników biblioteki, będą aktywnie wspierać i uczestniczyć w projektach
innych jednostek Uniwersytetu, a doświadczenia działów wchodzących w skład Strefy wzbogacą ofertę
usług bibliotecznych.

Budynek Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medyczengo w Łodzi po modernizacji

W 1977 roku Akademia Medyczna w Łodzi doczekała się nowoczesnego budynku
Biblioteki Głównej. Gmach zaprojektowany przez Witolda Millo przez wiele lat służył pokoleniom studentów medycyny oraz środowisku medycznemu Łodzi. Nadeszły
nowe czasy, weszły do użycia nowe technologie, związane z rozwojem systemów informatycznych, Internetu i usług elektronicznych. Od komputeryzacji katalogów poprzez
elektroniczne bazy danych bibliograficznych aż po dostęp do czasopism i podręcz228
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ników przez Internet oraz digitalizację zbiorów drukowanych. Zmiany, które zaszły
w tym czasie doprowadziły do tego, że 40-letni budynek przestał spełniać wymagania
stawiane nowoczesnym bibliotekom akademickim. Władze Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi dostrzegając ten problem podjęły decyzję o kompleksowej modernizacji obiektu. W maju 2016 roku, po 12 miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych, w dawnym
budynku Biblioteki Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła działalność Strefa Wiedzy
i Innowacji. Nowa przestrzeń wytworzona w trakcie modernizacji pozwala, oprócz
funkcji bibliotecznych, umieścić pod jednym dachem jednostki związane z zarządzaniem wiedzą zapewniające dostęp do informacji oraz pomoc w przygotowywaniu
i prowadzeniu projektów. Swoją siedzibę znalazły tutaj, oprócz Centrum Informacyjno-Bibliotecznego, Biuro Nauki Strategii i Rozwoju, Centrum Innowacji i Transferu
Technologii, Archiwum oraz nowo powołany Inkubator Przedsiębiorczości.
Przemiana Biblioteki UM w Strefę Wiedzy i Innowacji odbyła się na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, przemiana infrastrukturalna. Zmodernizowany budynek, wyposażony został w najnowocześniejsze rozwiązania służące czytelnikom i pracownikom. W pełni klimatyzowane wnętrza, pokoje do spotkań, do pracy indywidualnej
i zespołowej. Zautomatyzowane systemy do obsługi księgozbioru umożliwiają zwrot

Szatnia samoobsługowa. Szafki dla czytelników wyposażone w zamki szyfrowe
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Salki do pracy indywidualnej

Czytelnia w Patio z możliwością przekształcenia w salę konferencyjną
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i odbiór zamówień w godzinach nocnych i w weekendy. Dla czytelników przygotowano wolny dostęp do księgozbioru, stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi w całym budynku. Po drugie, przemiana mentalna. Budynek Strefy zaprasza swoich klientów całą
dobę. Uzyskane w trakcie modernizacji miejsca do pracy mają służyć zarówno czytelnikom korzystającym ze zbiorów bibliotecznych, jak i zespołom przygotowującym
kolejne projekty dla potrzeb Uczelni, a nawet tym użytkownikom, którzy poszukują
jedynie spokojnego miejsca do nauki czy pracy w małych zespołach. Na tych, którzy planują uruchomienie własnego biznesu, oczekują pomieszczenia w Inkubatorze
Przedsiębiorczości wraz ze wsparciem ze strony wszystkich jednostek mających swą
siedzibę w SWI.

Strefa swobody na parterze do pracy głośnej i spotkań

Po trzecie, przemiana funkcjonalna. Cztery poziomy budynku, każda z inną funkcją. W piwnicy umiejscowiony został zamknięty, niedostępny dla użytkowników magazyn mieszczący zbiory biblioteczne i archiwalne. Parter to strefa swobody – miejsce,
w którym użytkownicy mogą przy kawie spotkać się w trakcie przerwy w nauce lub
w zajęciach. Tutaj można odebrać zamówione książki, zwrócić wypożyczone, wybrać
potrzebne podręczniki lub skorzystać z komputera. Piętro pierwsze to strefa pracy i nauki. W tej części umieszczono stanowiska i pokoje do pracy indywidualnej i grupowej,
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Strefa wolnego dostępu i miejsca do pracy

salę seminaryjną i otwartą przestrzeń w patio, które szybko można przekształcić w czytelnię, salę konferencyjną lub wystawienniczą. Towarzyszy temu strefa wolnego dostępu do półek z książkami i czasopismami, co pozwala na dużą autonomię czytelników
w zakresie korzystania ze zbiorów bibliotecznych. To piętro dla tych, którzy potrzebują
ciszy i skupienia, aby w spokoju popracować nad projektem lub po prostu pouczyć się.
Drugie piętro to strefa biurowa i oraz pomieszczenia Inkubatora Przedsiębiorczości,
w którym oczekujemy na chętnych do rozpoczęcia przygody z własnym biznesem.
W Strefie Wiedzy i Innowacji ma także siedzibę biuro projektu EIT Health – międzynarodowego konsorcjum działającego w obszarze tematycznym „Innowacje na
rzecz zdrowia i aktywnego starzenia”. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest regionalnym partnerem konsorcjum (Innostar) wraz z Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J.
Nofera w Łodzi i łódzką firmą Ericpol Sp. z o.o. [6].
Utworzenie Strefy Wiedzy i Innowacji stanowi pierwszy etap dużo większego zamierzenia, jakim jest projekt pt. „BRaIn Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”. Projekt zakłada kompleksową przebudowę kampusu,
na terenie którego znajduje się budynek dawnej Biblioteki UM. W ramach działania
przewidziano modernizację budynku Wydziału Farmaceutycznego i budowę nowej
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siedziby dla Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, a także
siedzibę dla Instytutu Biologii Medycznej PAN. W projekcie oprócz naszej uczelni
i IBM PAN bierze udział Instytut Medycyny Pracy oraz partnerzy biznesowi [5].
Kluczem do sukcesu Strefy Wiedzy i Innowacji jest współpraca wchodzących w jej
skład jednostek, wzajemne uzupełnianie się i inspirowanie. Działalność Strefy z jednej
strony ma służyć studentom od momentu rozpoczęcia przez nich nauki dzięki dostępowi do podręczników i źródeł wiedzy, które zapewnia CIB, poprzez wsparcie ze strony
Działu Współpracy z Zagranicą przy programach wymiany międzynarodowej, pomoc
BNSiR przy planowaniu i prowadzeniu projektów badawczych, aż po komercjalizację
wyników tych projektów i pomoc CIiTT i Inkubatora przy zakładaniu własnego biznesu
Z drugiej strony Strefa Wiedzy to miejsce, które ma wspierać i kreować projekty
„od pomysłu do przemysłu” począwszy od BNSiR z wykorzystaniem zasobów informacyjnych CIB i Archiwum oraz wiedzy CIiTT kończąc na Inkubatorze Przedsiębiorczości jako miejscu narodzin nowych start-upów.

Pomieszczenie dla Start-Upów w strefie Inkubatora Przedsiębiorczości
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W ten sposób, nowy budynek biblioteki nie będzie tylko wspólną przestrzenią, ale
staje się miejscem, w którym będzie kreowany nowy model współpracy. Oczekuje się,
że pracownicy biblioteki będą aktywnie wspierać i uczestniczyć w projektach innych
jednostek Uniwersytetu. Przestrzeń biblioteczna została zaplanowana w taki sposób, że
w obrębie jednej lokalizacji wygospodarowano miejsca do spotkań, wymiany pomysłów oraz wspólnej pracy dla studentów, nauczycieli akademickich i naukowców, jak
również przedstawicieli małego biznesu.
Bliskość wszystkich jednostek umożliwia sprawny przepływ informacji między
nimi. Publikacje naukowe, informacje o patentach, projektach badawczych realizowanych przez naukowców Uniwersytetu są dostępne w jednym miejscu wraz z innymi zasobami bibliotecznymi (książki, czasopisma, źródła elektroniczne). Ponadto
bibliotekarze mają możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami. Badania pokazują, że bibliotekarze medyczni często współpracują z innymi grupami pracowników w swojej organizacji, zapewniając szeroki zakres
usług związanych z zarządzaniem danymi. Wykonują zadania, takie jak przeglądy systematyczne czy wyszukiwanie literatury, co pozwala zaoszczędzić czas pracowników
naukowych [1,2,3]. Wyniki wyszukiwań dokonanych przez bibliotekarzy są istotne
i przydatne, na co wskazuje zadowolenie naukowców z jakości świadczonych usług
[1,2,3]. Tacy bibliotekarze dziedzinowi są postrzegane jako cenni członkowie zespołów badawczych [2,4]. Ponadto, bibliotekarz jako specjalista w zakresie bibliometrii
może pomóc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektu badawczego, czy
w znalezieniu współpracowników dla następnych projektów. Korzystając z odpowiednich narzędzi analitycznych może śledzić najnowsze trendy badawcze w dziedzinach
biomedycznych. Ważnym zadaniem jest także zapewnienie szkoleń dla kadry naukowej związanych z obsługą zasobów elektronicznych. Taka współpraca pozwoli zaoszczędzić czas, który można efektywniej wykorzystać na realizację badań.
Dostrzegając zalety takiego modelu współpracy mamy świadomość wyzwań stojących przed pracownikami. Nowy model współpracy biblioteki obejmuje nie tylko
współdzielenie przestrzeni przez pracowników biblioteki i innych jednostki uczelni,
ale także zmianę zadań bibliotekarzy. Jako część większego zespołu bibliotekarze muszą się dostosować do potrzeb nowych grup klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
Nowa koncepcja działania Strefy Wiedzy i Innowacji wymaga nowych umiejętności
i kompetencji od bibliotekarzy. Aby odnieść sukces, muszą dostosować usługi biblioteki do współczesnych wymagań swoich klientów, zwłaszcza w dziedzinie umiejętności
informatycznych.
Bibliotekarze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dopiero zaczynają adaptować
się do nowego otoczenia i brak im doświadczenia i wypracowanych zasad działania
w tego rodzaju partnerstwie.
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Najtrudniejsza wydaje się jednak integracja z pracownikami innych działów, bez
wypracowania zasad dobrego partnerstwa i poznania się nie uda się osiągnąć zamierzonych celów.
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Nukat to nie tylko katalog. Wykorzystanie danych
centralnego katalogu narodowego
w pracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Abstract
Libraries are using access to bibliographic database of Nukat most of all to build their local catalogs. The
local library on the basis of data from central national catalog Nukat supports their work in varied aspects.
Author explains additional opportunities, which gives integration bot databases (Nukat and University
Library in Toruń). It contains: increase of visibility of collection of the library and achievement of local
scintific environment at global bibliographic databases, automatic gathering statistical data, promotion of
local digital library
Streszczenie
Dostęp do danych bibliograficznych Nukat służy zrzeszonym bibliotekom przede wszystkim do budowania lokalnego katalogu. Lokalna biblioteka może w oparciu o dane z centralnego katalogu wspomóc
swoją działalność w różnych aspektach. Na podstawie wieloletniej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu z Centrum Nukat autor przedstawia dodatkowe możliwości, jakie daje integracja lokalnej bazy
z bazą Nukat. Obejmują one m.in.: zwiększenie widoczności zasobów biblioteki oraz dokonań lokalnego
środowiska naukowego w światowych bazach bibliograficznych, monitoring bieżącej krajowej produkcji
wydawniczej, badanie kompletności zbiorów w określonych dziedzinach, zbieranie danych statystycznych, promocja zasobów elektronicznych regionalnej biblioteki cyfrowej w przestrzeni wirtualnej.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu należy do grona książnic, które od samego
początku istnienia centralnego katalogu Nukat, współtworzyły tę bazę i w oparciu o jej
dane budowały zasób lokalnej bazy bibliograficznej. Z perspektywy kilkunastoletniej współpracy warto pokusić się o przedstawienie dodatkowych możliwości, jakie
stwarza duży stopień spójności pomiędzy dwiema bazami - lokalną i centralną. Stosowanie przez biblioteki współtworzące bazę Nukat formatu Marc 21 oraz jednolitych
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standardów katalogowania, technologiczna łatwość wymiany danych między bazami,
umożliwiają wykorzystanie metadanych do zadań innych, niż tylko budowanie zasobu
lokalnego katalogu biblioteki. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu dane bibliograficzne z bazy Nukat są wykorzystywane do zbierania danych statystycznych dotyczących posiadanego księgozbioru, badania kompletności zbiorów, śledzenia oczekiwań
naszych czytelników, automatyzacji wybranych czynności przy wcielaniu publikacji
do zbiorów biblioteki. Coraz szersza współpraca Centrum Nukat z różnymi podmiotami zewnętrznymi (zagraniczne bazy wiedzy, biblioteki krajowe) powoduje, iż za pośrednictwem bazy centralnej, informacje o zasobach biblioteki (zarówno tradycyjnych,
jak i cyfrowych) trafiają do światowych baz wiedzy, przyczyniając się tym samym do
promocji i wzmacniania widoczności dorobku naukowego danego uniwersytetu czy
instytucji naukowej w przestrzeni wirtualnej.
Opisując potencjał bazy Nukat należy zwrócić uwagę na pewne cechy tej bazy i jej
relacje z katalogami bibliotek ją współtworzących. Istotną cechą przyjętej adaptacji
formatu Marc 21 jest struktura rekordu bibliograficznego, odpowiadająca wymaganiom normy PN-ISO 2709:2010. Wyróżnia ona tzw. pola stałej długości1, określone
w instrukcji formatu Marc 21 jako pola danych kontrolnych. Służą one do kodowania
informacji o cały rekordzie lub specjalnych cechach danego dokumentu i stanowią
bogate źródło dotyczące skatalogowanych zbiorów. Umożliwiają wyselekcjonowanie
grupy rekordów wg następujących kryteriów: typ rekordu, data wydania i miejsce wydania publikacji, język dokumentu, forma piśmiennicza, przeznaczenie czytelnicze,
forma literacka, forma zapisu treści dokumentu. Dodatkowo można wybrać rekordy
bibliograficzne odpowiadające na zapytanie czy dany dokument stanowi materiały
konferencyjne, księgę jubileuszową, czy zawiera dane biograficzne lub indeks, w jakim
alfabecie została opublikowana katalogowana pozycja 2.
Zbieranie danych statystycznych
Dane kodowane w polach stałej długości umożliwiają automatyczne zbieranie danych statystycznych dotyczących całości skatalogowanego księgozbioru bądź wpływów w ograniczonym przedziale czasowym, zasięgu terytorialnym czy językowym
publikowanych dokumentów. Opublikowana w kwietniu 2016 roku norma PN-ISO
2789 Międzynarodowa statystyka biblioteczna określa wskazówki dotyczące gromadzenia danych statystycznych i sprawozdawczości statystycznej. W rozdziałach 2 i 6
wskazuje na definicje i sposoby liczenia najbardziej miarodajnych elementów wpływów do zbiorów bibliotecznych. Najistotniejsze z nich pokrywają się z danymi ujętyInformacja i dokumentacja – Format do wymiany informacji PN-ISO 2709. Warszawa 2010
Format Marc 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Wyd. 3 zm. i popr., oprac. zespół pod red. Kamili Grzędzińskiej. Warszawa 2012
1
2
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mi w polskiej adaptacji formatu Marc, przyjętej przez Centrum Nukat. W załączniku
informacyjnym A wspomnianej powyżej normy występują między innymi:
Punkt.2.2.4 – Kraj produkcji (liczba dodanych jednostek produkcji krajowej oraz
produkcji innych wszystkich krajów)
Punkt.2.2.5 – Język dokumentu (liczba jednostek dodanych w języku narodowym
oraz w innych językach)
Punkt.3.2 – Rozprawy doktorskie (liczba tytułów i nabytków w podziale na formę:
druk, mikroforma, forma elektroniczna)
Punkt.3.3 – Dokumenty urzędowe (liczba nabytków w podziale na formy: druk,
mikroforma, forma elektroniczna)3.
Badanie kompletności zbiorów
Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów należy do fundamentalnych zadań każdej biblioteki. Interesujące rezultaty w kontekście badania kompletności zbiorów przynosi
porównanie danych bazy lokalnej z danymi bazy centralnej. Przykładem może być prowadzona w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu od kilkunastu lat kontrola wpływu
publikacji pochodzących z egzemplarza obowiązkowego. Toruńska Biblioteka od 1945
r. korzysta z przywileju otrzymywania egzemplarza obowiązkowego. Wpływ z tego
źródła stanowi nadal podstawę gromadzenia polskiego piśmiennictwa4. W 2004 roku
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu postanowiono przeprowadzić analizę stopnia
realizacji zapisów Ustawy z 7 listopada 1996 roku. Celem było pozyskanie danych,
jaki procent krajowych nowości wydawniczych w stosunku do wszystkich wydanych
publikacji w kraju jest otrzymywany przez bibliotekę, które z polskich oficyn wydawniczych nie wywiązują się ustawowego obowiązku, jakich konkretnie tytułów biblioteka nie otrzymała z egzemplarza obowiązkowego. Założono, iż praktycznym rezultatem
analizy ma być otrzymanie listy wydawnictw wraz ze spisem ich publikacji z ostatnich
dwóch lat. Postanowiono do tego celu wykorzystać potencjał bazy Nukat. Wysoki stopień kompletności danych zgromadzonych w Nukat w odniesieniu do nowości wydawniczych oraz łatwość importowania ich do bazy lokalnej umożliwił automatyzację
prac związanych z monitoringiem wpływu egzemplarza obowiązkowego. Stworzono
wówczas mechanizm, który porównuje dane obydwu baz przy pomocy narzędzi informatycznych, ograniczając wyniki pod względem typu publikacji, miejsca wydania
oraz daty wydania. W celu wyselekcjonowania i skopiowania z centralnego katalogu
pożądanych informacji bibliograficznych użyto danych z tzw. „pól stałej długości”, koMiędzynarodowa statystyka biblioteczna - Informacja i dokumentacja PN-EN ISO 278. Warszawa
2016
4
Henryk B a r a n o wsk i: Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ich rozwój i kierunki przyszłego
kształtowania. W: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 5.
Toruń 1990 s. 35
3
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dujących miejsce wydania (pole 008, podpole „kod kraju” - pl) oraz datę wydania (pole
008, podpole „date 1” i „date 2” – zakres dat wydania z ostatnich dwóch lat). Od tego
czasu rekordy nukatowe spełniające wyżej wymienione kryteria, a nie reprezentowane
w bazie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, są codziennie automatycznie do niej
importowane. Rekordy bibliograficzne otrzymują specjalny status, oznaczane są jako
egzemplarze oczekiwane. W trakcie importu automatycznie tworzony jest egzemplarz
pozycji danego rekordu bibliograficznego, który tradycyjnie odnotowuje informacje
na temat danego egzemplarza książki oraz wskazuje na jego lokalizację w bibliotece.
Zamiast informacji o miejscu przechowywania danego egzemplarza książki, występującej w egzemplarzu pozycji, automatycznie wprowadzono informację „egzemplarz
oczekiwany” oraz datę wpłynięcia rekordu do lokalnej bazy. Druga ze wspomnianych
wartości umożliwia przeszukiwanie „egzemplarzy oczekiwanych” w porządku chronologicznym. Zbiór wyselekcjonowanych rekordów można sortować stosując klasyczne
narzędzia wyszukiwawcze oraz zapisywać wyniki wyszukiwania w edytorach tekstowych. Dzięki temu otrzymano nie tylko spis wydawnictw zalegających z realizacją
zapisów Ustawy z 7 listopada 1996 roku, ale również spis publikacji wydanych przez
daną oficynę wydawniczą5. Wprowadzenie przez Centrum Nukat stosowania kartotek
haseł wzorcowych dla nazw wydawnictw znacznie usprawniło selekcjonowanie rekordów brakujących książek i czasopism według firm wydawniczych6. Dzięki zastosowaniu wspomnianego modelu pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu mają
wgląd do rekordów bibliograficznych krajowych nowości wydawniczych z ostatnich
dwóch lat. Jest to duże ułatwienie nie tylko w wyselekcjonowaniu wydawnictw nieprzestrzegających przywileju egzemplarza obowiązkowego, ale również w monitorowaniu krajowego rynku wydawniczego.
Stosując podobne narzędzia informatyczne można dokonywać oceny kompletności
polskich wydawnictw w odniesieniu do danej dziedziny wiedzy. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 2010 roku w ten sposób zebrano dane dotyczące literatury o tematyce prawniczej. Niestety budowa języka haseł przedmiotowych KABA ze względu
na swoją szczegółowość utrudnia porównanie zasobu odnośnie szerszych kolekcji tematycznych. Wobec tego zastosowano porównanie zasobu Nukat i bazy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wg wybranych kilkudziesięciu głównych polskich wydawnictw
prawniczych7. Bardziej kompletne i precyzyjne wyniki wyszukiwania może przynieść
zastosowanie wyszukiwania fasetowego8. Biblioteka Narodowa w kwietniu 2015 roku
5
Grzegorz Sz t u r o : Wykorzystanie centralnych baz w pracy gromadzenia W: Strategie gromadzenia
zbiorów w bibliotekach polskich : materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pobierowo, 1517 września 2011, pod red. Urszuli Ganakowskiej i Mirosławy Różyckiej, Szczecin 2012 s. 208-210
6
Idem: KHW 2013 : nowy rok z nazwą wydawnictwa. Tytuł Ujednolicony 2013 nr 9 s. 3-5
7
Idem: Wykorzystanie centralnych baz..., s. 211
8
Marta C i c h o ń , Jakub K alin o w s k i, Grażyna F e d ero wic z : Katalogowanie oparte na encjach. Rocz.
Bibl. Nar. 2014 T. 45 s. 151-200
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zorganizowała konferencję „Deskryptory Biblioteki Narodowej – propozycja zmian
w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej”, podczas której
przedstawiono rezultaty prac nad wprowadzeniem deskryptorów w bazie Biblioteki
Narodowej9. Do Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej dołączyli
przedstawiciele Centrum Nukat. Celem wspólnych ustaleń ma być wprowadzenie deskryptorów również w bazie Nukat10. Wprowadzenie ich przez Centrum Nukat niewątpliwie umożliwi wprowadzenie filtrów wyszukiwawczych, które umożliwią wygenerowanie danych ograniczonych do konkretnych dziedzin wiedzy czy nawet węższych
zagadnień tematycznych. Otrzymane wyniki mogą być szczególnie pomocne w pracy
osób odpowiadających za gromadzenie, specjalistów dziedzinowych, opiekunów merytorycznych księgozbiorów specjalistycznych.
Automatyzacja wybranych procesów bibliotecznych
Wprowadzenie „rekordów oczekiwanych” ma pozytywny skutek uboczny dla pracy opracowania formalnego oraz gromadzenia. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
wprowadza do bazy każdego roku ponad 25 tysięcy rekordów książek otrzymanych
z egzemplarza obowiązkowego. Dzięki dostępności rekordów w lokalnej bazie, proces
wprowadzania nowego egzemplarza książki oraz jego automatyczna inwentaryzacja
jest znacznie mniej pracochłonna. Rekordy wykorzystywane są również przy tworzeniu zamówień nowości wydawniczych, rejestracji zgłoszonych dezyderatów, tworzeniu list bieżących nabytków, gdyż istnieje wygodna możliwość przesłania rekordu zamawianej książki do modułu gromadzenia11.
Badanie oczekiwań czytelniczych użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu
Polskie biblioteki naukowe w różnorodny sposób starają się o pozyskanie informacji na temat potrzeb ich czytelników. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił rozwój
wykorzystania narzędzi elektronicznych w celu zbierania dezyderatów. Biblioteki udostępniają na swoich stronach WWW adresy mailowe lub formularze, przy pomocy których czytelnik ma możliwość zgłoszenia zainteresowania danym tytułem. W Toruniu
nie rezygnując z takich form pozyskiwania informacji o oczekiwaniach czytelników,
wprowadzono możliwość zgłaszania dezyderatów odnośnie nowości krajowych z poziomu katalogu biblioteki. W 2008 roku Biblioteka Uniwersytecka udostępniła w katalogu Opac wszystkie rekordy „egzemplarzy oczekiwanych” z ostatnich dwóch lat,
Zapis filmowy z konferencji jest dostępny na stronie: http://www.bn.org.pl/deskryptory/wystapienia--zapis-wideo
10
Sprawozdanie Centrum Nukat BUW za rok 2015, s. 9. Tryb dostępu: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/
poznaj-nukat/sprawozdania
11
Grzegorz Sz t u r o : Wykorzystanie centralnych baz..., s. 213-214
9

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

241

nadając im status „dezyderat”. Jednocześnie umożliwiono użytkownikom zgłaszanie
zainteresowania daną publikacją przez wybranie opcji „podłącz się”. Bibliotekarze odpowiedzialni za kształtowanie księgozbioru otrzymują raz w tygodniu automatycznie
generowany raport ze spisem publikacji zgłoszonych przez użytkowników biblioteki.
Niewątpliwie jest to wygodny sposób na zgłaszanie dezyderatów, gdyż czytelnicy zaczynają poszukiwanie interesujących ich książek od katalogu biblioteki. Nie muszą
poszukiwać strony z formularzem do zgłaszania zainteresowania daną publikacją, nie
muszą również martwić się o przekazanie danych bibliograficznych o dobrej jakości.
Przesłane zgłoszenia są sygnałem dla pracowników zajmujących się pozyskiwaniem
druków zwartych, aby podjąć starania o zdobycie danej pozycji i wprowadzenie jej do
zbiorów. Opierając się na toruńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, można stwierdzić, iż
zgłaszanie dezyderatów przez katalog biblioteczny wpływa na zwiększenie ich ilości.
Potwierdzają to dane statystyczne. W sposób tradycyjny do Sekcji Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów co roku trafia od 800 do 1000 dezyderatów, z poziomu katalogu
otrzymujemy od 30 do 200 zgłoszeń tygodniowo. Po pozyskaniu przez bibliotekę danej
książki, jest ona automatycznie rezerwowana dla czytelnika, który zgłosił dezyderat,
a on sam informowany jest o możliwości jej odbioru z wypożyczalni12.
Nukat jako agregator informacji: promocja zasobów cyfrowych
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Biblioteki akademickie często stanowią jednostkę w ramach swojej uczelni, która nie tylko dokumentuje i gromadzi dorobek naukowy danej szkoły wyższej. Często
mają za zadanie rozpowszechnianie wiedzy o prowadzonych badaniach i ich wynikach.
Uniwersyteckie książnice realizując swoje zadania statutowe tworzą biblioteki cyfrowe, zakładają repozytoria materiałów naukowych i dydaktycznych, prowadzą bazy
bibliograficzne pracowników stanowiące jednocześnie narzędzia do parametryzacji
naukowej. Wszystkie te działania skutkują zwiększeniem widoczności danej szkoły
wyższej w przestrzeni wirtualnej. Niewątpliwie wpływają one na zwiększenie liczby
cytowań dorobku pracowników naukowych uczelni13, tworzą również pozytywny obraz macierzystej instytucji wśród odbiorców zainteresowanych jej działalnością dydaktyczną i naukową14 .
Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika stworzono trzy platformy, które udostępniają
w wolnym dostępie treści naukowe i dydaktyczne: Kujawsko-Pomorska Biblioteka CyIbidem, s. 213-214
Gunther E y se n b a c h : Citation Advantage of Open Access Articles. PLoS Biology 2006 Vol. 4 (5).
Tryb dostępu: http://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040157
14
Maria Ka c z m a r e k -P o p ła w s k a , Marta M. K o rd a s : Rola i znaczenie biblioteki w tworzeniu rankingów akademickich oraz jej wpływ na jakość kształcenia i ocenę uczelni w kraju i na świecie. Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia 2014 nr 11 s. 135
12
13
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frowa, Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz założona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Akademicka Platforma Czasopism.
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa została otwarta w 2005 roku. Zawiera publikacje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i innych partnerów biorących udział
w jej tworzeniu, do których wygasły prawa autorskie lub których prawa zostały pozyskane. W czerwcu 2016 roku KPBC liczyła ponad 147 000 publikacji15. Repozytorium
uniwersyteckie założone w 2012 roku przechowuje i udostępnia materiały naukowe
i dydaktyczne, które zostały zdeponowane przez ich twórców, w celu rozpowszechniania ich dorobku naukowego16. W czerwcu 2016 roku repozytorium przechowywało
i udostępniało ponad 3000 różnego typu publikacji17. Akademicka Platforma Czasopism została stworzona przez Wydawnictwo Naukowe UMK i Uniwersyteckie Centrum Informatyczne, wśród jej partnerów znajdują się Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,
Akademia Ignatianum w Krakowie. W czerwcu 2016 roku platforma ta udostępniała
treść 67 czasopism, głównie wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe UMK18.
Na każdej z wyżej wymienionych platform udostępniających w otwartym, nieograniczonym dostępie treści, każda z zamieszczonych publikacji posiada niezmienny, stały adres internetowy. Umożliwia to wykorzystanie hiperłączy w rekordach bibliograficznych wersji drukowanej danej publikacji.
Wraz z powstaniem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu wprowadzono stałą zasadę, iż wszystkie udostępnione w niej
online książki i czasopisma otrzymają w rekordach bibliograficznych hiperłącza odsyłające do treści w wersji cyfrowej19. Umieszczenie linków w katalogu biblioteki zapewnia użytkownikowi kompletną informację o sposobach dotarcia do różnych form
poszukiwanego dokumentu. Ułatwia to również kontrolowanie zbędnego skanowania
tej samej publikacji, umożliwia wycofanie z udostępniania oryginalnych dokumentów
w złym stanie zachowania, oferując jednocześnie dostęp do wersji zdigitalizowanej.
Podobne rozwiązania przyjęto przy rekordach bibliograficznych czasopism dostępnych
na Akademickiej Platformie Czasopism. Odsyłacze w tym przypadku (podobnie jak
w przypadku wydawnictw ciągłych w KPBC) kierują do całości zasobu danego tytułu,
15
Statystyki Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej dostępne są na stronie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/pubstats
16
Bożena Bednarek-Michalska: rUM@k – repozytorium pracowników UMK. Głos Uczelni 2014 nr 1
(335) s. 13-14
17
Statystyki Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są dostępne na stronie: https://repozytorium.umk.pl/
18
http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/index/about
19
Dominika C z y ż a k , Grzegorz S z tu ro , Małgorzata R a kow s ka : Kujawsko-Pomorska Biblioteka
Cyfrowa : problemy i zagadnienia związane z realizacją I etapu jej rozwoju. Biuletyn EBIB nr 11 (81).
Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2006/81/a.php?czyzak_szturo_rakowska
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a nie jego konkretnych numerów. Dodawanie adresów internetowych w rekordzie bibliograficznym odbywa się każdorazowo na poziomie katalogu centralnego. Przyjęcie
takiej, konsekwentnie przestrzeganej zasady ma swoje zalety w promocji zasobów cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Linki pojawiają się bowiem zarówno w katalogu Nukat, ale również w bibliotekach krajowych, które skopiowały opis bibliograficzny publikacji do swojego katalogu. Dzięki temu, czytelnicy odwiedzający katalog
centralny lub katalog biblioteki współpracującej z Nukat, mają możliwość szybkiego
przejścia do tworzonej w Toruniu biblioteki cyfrowej. Analogicznie wygląda sytuacja
w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, gdzie w rekordach pobranych z Nukat występują hiperłącza kierujące do zasobów innych polskich bibliotek cyfrowych20.
Dystrybucja danych bibliograficznych nie ogranicza się do katalogów bibliotek krajowych, współtworzących Nukat. Wieloletnia współpraca Centrum Nukat z partnerami
zagranicznymi powoduje, że opisy wytworzone przez polskie biblioteki są eksportowane również do światowych baz bibliograficznych21. Na uwagę zasługują przede wszystkim dwie bazy tworzone przez Online Computer Library Center ze Stanów Zjednoczonych (OCLC): WorldCat oraz Virtual International Authority File (VIAF).
OCLC to organizacja non-profit powstała w 1967 roku w stanie Ohio, która obecnie
należy do pionierów w zakresie udostępniania informacji o zbiorach bibliotek z całego
świata oraz dostosowywania formatów zapisu bibliograficznego do wymagań czasów
Sieci Semantycznej22.
Najbardziej znanym projektem OCLC jest WorldCat. Obecnie jest to największa
na świecie baza bibliograficzna, rejestrująca jednocześnie biblioteki, które przechowują dany dokument23. Na koniec 2015 roku baza zawierała 341.982.507 milionów
rekordów bibliograficznych odnotowujących zbiory 72000 bibliotek ze 172 krajów
świata w 482 językach24. Baza WorldCat jest uzupełniana o rekordy polskich wydawnictw dzięki współpracy z Biblioteką Narodową oraz Centrum Nukat(od 2006 roku)25.
W pierwszych latach współpracy Nukat przekazywał do bazy WorldCat wyłącznie opisy bibliograficzne dokumentów polskiej produkcji wydawniczej. Od 2011 roku CenAgnieszka Dwo r n ik , Grzegorz S z tu ro : Nie tylko druki – dane o e-książkach w katalogu Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu. Tytuł Ujednolicony 2016 nr 2 s. 16-17. Tryb dostępu: http://tytulujednolicony.
pl/
21
Henryk Ho l l e n d e r, Agnieszka K as p rzy k : Library cooperation the Polish way: toward NUKAT and
WorldCat in Poland W: New Library World 2008 Vol. 109 Iss 9/10 s. 457 - 465
22
Nancy E. E l k i n g t o n : OCLC Research: past, present, and future. Journal of Library Administration
2009 nr 49 s. 707-718
23
Sebastian D. Ko t uła : Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe Word Wide Web. Prz. Bibl.
2013 R. 81 z. 1 s. 9-10
24
Annual Raport OCLC 2014-2015. Tryb dostępu: http://www.oclc.org/en-US/annual-report/2015/
breakthroughs.html
25
Magdalena R o wi ń s k a : NUKAT. Z zasady trzymamy się zasad. Biuletyn EBIB 2015 nr 7(160)s. 6-7.
Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/382/555
20

244

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

trum Nukat przesłało do światowego katalogu pełne dane katalogu Nukat, które są
aktualizowane w trybie comiesięcznym26. Wszystkie przesłane rekordy w światowym
katalogu otrzymują symbol Nukat wskazujący na występowanie egzemplarza danej
książki lub czasopisma w bibliotekach polskich. I tak na występujące na koniec 2015
roku na 4,164,170 rekordy dokumentów w języku polskim, 3,199,161 zostało dostarczonych przez Centrum Nukat. Interesujące są - w kontekście rozpowszechniania polskich książek w bibliotekach zagranicznych – dane dotyczące dostępności polskich
wydawnictw w katalogach bibliotek zagranicznych. I tak na 3,199,161 rekordów dostarczonych przez Nukat do bazy światowej:
– 2,089 420 (65,3%) zawiera wyłącznie siglum Nukat
– 847655 (26,5%) zawiera oprócz siglum Nukat od 1 do 9 symboli innych katalogów
– 5 1,371 (1,6%) zawiera oprócz siglum Nukat od 10 do 19 symboli innych katalogów
– 210,715 (6,6%) zawiera oprócz siglum Nukat od 20 lub więcej symboli innych
katalogów27.
Przesyłanie rekordów bibliograficznych do światowego katalogu ma wpływ na widoczność w nim zasobów polskich bibliotek cyfrowych. Praktyka wprowadzania hiperłączy do rekordów tradycyjnych dokumentów powoduje, iż linki te są widoczne
również w WorldCat. Umożliwia to użytkownikowi przejście z rekordu bibliograficznego wprost do wersji cyfrowej danej publikacji, dostępnej w wybranej polskiej bibliotece cyfrowej. Z praktycznego punktu widzenia, model ten zapewnia zwiększenie
widoczności w najważniejszej i najpopularniejszej na świecie bazie bibliograficznej na
świecie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów pracy.
Kolejną bazą bibliograficzną, z którą ściśle współpracuje Nukat w zakresie przekazywania danych jest Virtual International Authority File (VIAF). Powstanie tej bazy
jest efektem międzynarodowej współpracy w zakresie tworzenia światowej kartoteki haseł wzorcowych, której początków można doszukiwać się już w latach 70-tych
ubiegłego wieku. Początkowo Library of Congress, OCLC oraz biblioteki narodowe
Francji i Niemiec, wiązały wzajemnie osobowe kartoteki haseł wzorcowych28, obecnie
Viaf współtworzy 35 instytucji z 30 państw. OCLC przeprowadza proces dopasowania
haseł wzorcowych, pochodzących z poszczególnych narodowych kartotek. Początkowo VIAF integrował w ten sposób jedynie hasła autorskie, następnie wiązanie objęło
również hasła korporatywne oraz tytuły ujednolicone29. Nukat nawiązał współpracę
z VIAF w 2010 roku, przesyłając sukcesywnie kartoteki haseł wzorcowych do tej bazy.
Maria B u r c h a r d : 10 lat z Nukat-em. Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 s. 21
Sprawozdanie Centrum Nukat BUW za rok 2015 s. 10. Tryb dostępu: http://centrum.nukat.edu.pl/
images/files/sprawozdania/spr_nukat_2015_ident_z_P.pdf
28
Nancy E. E l k i n g t o n : op. cit. s. 710-711
29
Leszek Śn i e ż k o : 20 kartotek za jednym kliknięciem, czyli VIAF - Wirtualna Kartoteka Haseł Wzorcowych. Tytuł Ujednolicony 2012 nr 7 s. 4-5. Tryb dostępu: https://issuu.com/nukat/docs/tu_7_2012/4
26
27
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Dzięki temu, nowoutworzone kartoteki haseł wzorcowych polskich twórców są widoczne w bazie VIAF, z której mogą być łatwo importowane do korzystających z niej
bibliotek z całego świata. Wprowadzone formy nazwiska autora są wiązane z kartotekami osób z innych baz khw. W 2015 roku Centrum Nukat rozpoczęto prace, mające na
celu uzupełnienie rekordów Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych numerami VIAF,
co ma ułatwić budowanie relacji między kartotekami Nukat i VIAF, a tym samym generować te dane w bardziej skuteczny sposób do przestrzeni Sieci Semantycznej30.
Następną światową bazą bibliograficzną, o węższym, specjalistycznym charakterze jest Heritage of the Printed Book Database (HPB). Jest to projekt Consortium of
European Research Libraries (CERL), którego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o najstarszych publikacjach światowego dziedzictwa kulturowego, dostępnego w bibliotekach naukowych Europy i Ameryki Północnej.
Baza obecnie liczy ponad 5 milionów rekordów książek, wydrukowanych w latach
1450-183031. Podobnie jak WorldCat, katalog HPB odnotowuje nie tylko miejsce przechowywania danego druku, ale również umożliwia dotarcie do jego cyfrowej wersji,
dzięki linkom zawartym w dostarczonych rekordach bibliograficznych. Dotychczas
baza rejestrowała jedynie zbiory dziewięciu polskich bibliotek, które są członkami
CERL. W 2014 roku konsorcjum zwróciło się do Centrum Nukat z propozycją przejęcia opisów bibliograficznych wszystkich polskich bibliotek. W roku następnym zostało
importowanych ponad 70 tysięcy opisów starych druków wraz z ponad 65 tysiącami
rekordami kartotek haseł wzorcowych32.
Wprowadzenie przez Centrum Nukat możliwości stosowania tzw. rekordów analitycznych dla dzieł niesamoistnych wydawniczo, stwarza szansę na uzupełnienie narodowej bazy, a za jej pośrednictwem katalogów innych polskich bibliotek oraz baz
zagranicznych, o bardziej szczegółowe dane dotyczące efektów badań naukowych danego uniwersytetu. Stworzenie takich rekordów, na przykład dla wszystkich artykułów
udostępnionych w APCZ, KPBC czy Repozytorium UMK (wraz z hiperłączami do
źródła online), spowoduje rozpowszechnienie informacji w światowym Internecie, zasili również osobowymi kartotekami haseł wzorcowych bazę VIAF.
Przystosowanie danych do wymagań światowego Internetu
Współpraca Centrum Nukat z OCLC ma pozytywny wymiar dla widoczności
w przestrzeni wirtualnej zasobów bibliotek polskich oraz osiągnięć krajowej nauki.
Wraz z rozwojem tzw. Sieci Semantycznej, umieszczenie metadanych w katalogach
online bibliotek okazało się niewystarczające, aby zasoby bibliotek naukowych były
Raport Nukat i BUW... s. 11
Ingeborg Ve r sp r i lle, Marian L e fferts , Cristina D o ndi, The Consortium of European Research
Libraries (CERL). Zeitschrift für Bibliothekskultur 2014 T. 2 nr 1 s. 30-40
32
Sprawozdanie Nukat i BUW... s. 11
30
31
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dostatecznie reprezentowane w wyszukiwarkach internetowych. Zmiany w dostępie do
treści światowej w Internecie spowodowały, iż narzędzia wyszukiwawcze oferowane
przez wyszukiwarki internetowe stały się dla większości osób punktem wyjścia w poszukiwaniu treści naukowych i dydaktycznych. W 2005 r. badania OCLC wykazały,
iż 82 procent studentów rozpoczyna poszukiwanie materiałów naukowych, zaczynając
od wyszukiwarek internetowych, jedynie 1 procent od strony swojej biblioteki. Jednocześnie wyniki przeprowadzanych badań wykazały, iż jedynie 38 procent zdigitalizowanych przez amerykańskie biblioteki obiektów jest widocznych przez wyszukiwarkę
google33. Podobne badania wykonane w 2010 roku wykazały, iż żaden z ankietowanych nie wymienił strony swojej biblioteki jako punktu wyjścia do poszukiwania pożądanych treści34. W myśl współczesnych trendów to biblioteka musi pojawić się w przestrzeni, w której może spotkać swoich czytelników, a nie oczekiwać, aby oni odkryli
zasoby biblioteki. Z tego powodu wysiłki środowiska bibliotekarzy musiały skupić się
na przystosowaniu formatu zapisu danych bibliograficznych do wymagań sieci XXI
wieku35. Kluczową rolę w tym obszarze odgrywa od lat działalność OCLC, które podjęło starania o udostępnienie zgromadzonych w jej bazach danych bibliograficznych
w takiej formie i strukturze zapisu, aby byył one naturalne dla wyszukiwarek, a jednocześnie umożliwiał umieszczenie informacji w szerszym kontekście Sieci Semantycznej. Już w 2008 roku OCLC przekazywało metadane do wyszukiwarki Google Book
Search36. W 2011 roku OCLC rozpoczęło współpracę w tym zakresie z grupą Schema.
org. Projekt Schema.org powstał w wyniku współpracy potentatów internetowych Google, Microsoft i Yahoo. Celem wspomnianego projektu jest udoskonalenie Internetów
poprzez stworzenie schematów znaczników danych strukturalnych wspieranych przez
najważniejsze internetowe wyszukiwarki. Umieszczone na stronie schema.org znaczniki odgrywają dużą rolę w zrozumieniu informacji i umożliwiają otrzymanie bogatszych wyników wyszukiwania. OCLC we współpracy z Library of Congress OCLC
opublikowało dokument podsumowujący rezultaty wspólnych prac nad stworzeniem
modelu dla przyszłej wymiany danych, który uwzględnia interakcje z silnikami wyszukiwarek37. W kwietniu 2015 roku udostępniono 197 milionów rekordów bibliograficz-

33
Kenning Ar l i t sc h , Patrick S. O Brie n : Improving the Visibility and Use of Digital Repositories
Through. Chicago 2013 s. 1-4
34
Perceptions of Libraries, 2010 : a report to the OCLC membership s. 32. Tryb dostępu: http://www.
oclc.org/content/dam/oclc/reports/2010perceptions/2010perceptions_all.pdf
35
Emmanuelle B e r me s : Enabling your catalogue for the Semantic Web W: Catalogue 2.0 the future of
the library catalogue / ed. by Sally Chambers. London 2013 s. 117-142
36
Michael R o g e r s: OCLC/Google Link, trade data. Library Journal 2008 Vol. 133 Issue 11 s. 25
37
Carol Jean Go d b y, Ray D e n en b e rg : Common ground: exploring compatibilities between the Linded Data models of the Library of Congress and OCLC. Washington, London 2015.
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nych w technologii Linked Data38. Zwiększyło to zasób danych w Sieci Semantycznej
o dane bibliograficzne powiązane z danymi z innych baz wiedzy. Obecnie WorldCat
udostępnia wszystkie swoje dane bibliograficzne w formacie Linked Data.
Ciekawe rezultaty przyniosła również współpraca OCLC i British Library. Maximilian Klein i Alex Kyrios zauważyli wspólne cechy pomiędzy tradycyjnymi funkcjami biblioteki a Wikipedią. Wikipedia – podobnie jak biblioteki – powstała jako
organizacja typu niekomercyjnego, pragnąca służyć dostarczaniem wiedzy za darmo
dla jak największej liczby odbiorców. Bibliotekarze z OCLC i British Library podjęli
w tym celu pracę nad projektem VIAFbot, który jest krokiem w kierunku integracji
danych pomiędzy bazą VIAF i Wikipedią w zakresie autorskich i korporatywnych kartotek haseł wzorcowych. W 2012 roku podczas forum dyskusyjnego Wikipedii przedstawiono projekt stworzenia programu (VIAFbot), mającego na celu integrację nazw
osobowych pomiędzy bazą VIAF a anglojęzyczną wersją Wikipedii oraz zwiększenie
wykorzystania słowników haseł wzorcowych poza środowiskiem bibliotek. W drugiej
połowie 2012 roku przeprowadzono linkowanie plików z bazy VIAF z artykułami angielskiej wersji Wikipedii. Proces ten przeprowadzono automatycznie, dodając pliki
VIAF do 269,494 artykułów biograficznych wolnej encyklopedii. Sukces tej operacji
spowodował zainteresowanie Wikipedystów z innych krajów zastosowaniem VIAFbot
w innych wersjach językowych. VIAFbot integruje obecnie również polskojęzyczną
wersję Wikipedii, linkując jej dane do bazy VIAF. Proces integracji danych pomiędzy
danymi obydwu baz spowodował znaczne, trzykrotne zwiększenie ruchu na stronach
VIAF. I tak w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 577 000 wizyt pochodziło z wyszukiwania w google, 207 000 z Wikipedii, a z bezpośrednich wizyt 303
00039. Wiązaniu poddano również artykuły biograficzne Wikipedii i zasób bibliograficzny bazy WorldCat. Dzięki temu, użytkownik Wikipedii może przy pomocy jednego
kliknięcia zostać przekierowany na stronę WorldCat, która prezentuje rozmaite dane
dotyczące twórczości danego autora: ile i w jakich językach ukazały się publikacje
danej osoby (z podziałem na lata życia i na wydawnictwa, które ukazały się po śmierci
danego autora oraz w podziale chronologicznym), które z dzieł autora lub o autorze
zostały najczęściej opublikowane i w jakich formach wydawniczych40.
Współtworzenie bazy Nukat gwarantuje lokalnej bibliotece akademickiej współuczestnictwo w tworzeniu i uzupełnianiu światowych zasobów wiedzy, a tym samym
importowanie danych opisujących rodzime (lub szerzej krajowe) środowisko naukowe
OCLC releases WorldCat works as linked data. Tryb dostępu: https://www.oclc.org/en-europe/news/
releases/2014/201414dublin.html
39
Maximilian Kl e i n , Alex K y rio s : VIAFbot and the Integration of Library Data on Wikipediaa.
Code4Lib Journal 2013 issue 22. Tryb dostępu: http://journal.code4lib.org/articles/8964
40
Zob. powiązane dane dotyczące Mikołaja Kopernika. Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Miko%C5%82aj_Kopernik ; WorldCat: http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79039943/
38
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(kartoteki haseł wzorcowych) i jego dokonania (rekordy bibliograficzne), promując
przy okazji za pomocą adresów url zasoby cyfrowe. Zapewnia to realizację zadań statutowych w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, przyjęte przez wiodące
agregatory światowej wiedzy.
Nawiązując do tytułu niniejszego artykułu „Nukat to nie tylko katalog”, współuczestnictwo w tworzeniu bogatej bazy rekordów bibliograficznych, kartotek haseł wzorcowych, adresów url daje wieloaspektowe korzyści bibliotece. Pozwala na zwiększenie
wiedzy o księgozbiorze oraz czytelnikach biblioteki, zwiększa widoczność zasobów
tradycyjnych i cyfrowych w przestrzeni wirtualnej, zapewnia dostosowanie prezentacji
danych o źródłach wiedzy, na wymaganym przez współczesny świat poziomie.
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Olsztyn, UW-M
Oczekiwania członków Warmińsko-Mazurskiej
Izby Lekarskiej wobec Biblioteki
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Abstract
The libraries are institutions opened to the needs of their users, supporting the mission of knowledge
acquisition by every user at any time and place. Peculiarly, in medical sciences which are characterized by
a rapid development, access to the high quality medical information has a great importance. As a Medical
Code of Ethics constitutes, the duty of every doctor is to improve the knowledge and professional skills,
complete them, as well as pass them to the direct colleagues. The place which could give the most possibilities of knowledge acquiring is the library. The authors of the following article will present the results of
the questionnaire survey they had conducted amongst the members of Warmia-Mazury Chamber of Physicians and Dentists. They have done a research in order to monitor the use of University Library’ resources
by the doctors working in the north-eastern region and the survey of expectations towards the University
Library of the Warmia-Mazury University - the largest scientific library in this part of Poland.
Streszczenie
Biblioteki to instytucje otwarte na potrzeby użytkowników, wspierające misję zdobywania wiedzy
przez każdego użytkownika w każdym czasie i miejscu. Szczególnie w naukach medycznych, które charakteryzują się dynamicznym rozwojem, dostęp do wysokiej jakości informacji medycznej ma ogromne
znaczenie. Jak stanowi Kodeks Etyki Lekarskiej powinnością każdego lekarza jest uzupełnienie, doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich współpracownikom. Miejscem, które
daje najwięcej możliwości pozyskania wiedzy medycznej jest biblioteka.
Autorki artykułu przedstawią wyniki badań ankietowych, jakie przeprowadziły wśród członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Badania przeprowadzono w celu monitorowania wykorzystania zaso250

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

bów uniwersyteckiej książnicy przez lekarzy pracujących w regionie północno-wschodnim oraz sondażu
oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – największej biblioteki naukowej tej części Polski.

Najpierw trzeba zdobyć podstawy,
a potem – za pomocą treningu –
wznieść się na wyżyny mistrzostwa1.
Wstęp
Na jakość pracy zawodowej lekarza ma wpływ nie tylko jego osobowość ale głównie wiedza i kompetencje. Medycyna jest nauką, w której wiedza teoretyczna wpływa
na osiąganie dobrych wyników w działalności praktycznej, jak również daje większą
pewność lekarzowi w podejmowaniu decyzji.
Edukacja medyczna w Polsce obejmuje sześcioletnie studia kończące się Lekarskim
Egzaminem Końcowym oraz kilkuletnią specjalizację, po zakończeniu której lekarz
przystępuje do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego. Pozytywny wynik uzyskany na Lekarskim Egzaminie Końcowym, uprawnia lekarza do wykonywania zawodu.
Rozpoczynając swoją drogę zawodową lekarz zobowiązany jest do stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej. Stanowią o tym takie dokumenty jak: Kodeks etyki
lekarskiej, Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. 1997 Nr 28
poz. 152) z późn. zm. a następnie akt wykonawczy w postaci rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Badania Dagmary Krzewińskiej
i współautorów dowiodły, że mimo wymogu ustawowego tylko 15,3% ankietowanych
lekarzy wskazało wymienione wyżej dokumenty, jako bodźce samokształcenia2. Głównym czynnikiem motywującym lekarzy do doskonalenia swojej wiedzy zawodowej i
umiejętności było przede wszystkim uzyskanie większej skuteczności leczenia oraz
satysfakcja zawodowa.
Continuing Professional Development, czyli stały rozwój zawodowy lekarzy
Ciągła potrzeba samokształcenia od wieków kojarzona była z zawodem medyka.
Jednak w ostatnim czasie w związku z szybkim postępem wiedzy i technologii kształcenie ustawiczne lekarzy (CME- Continuing Medical Education) zaczęło być postrzegane jako wymóg i konieczność. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że w ciągu 10 lat

Autor nieznany, Cyt. Za: Iwona M a je w s k a -O p ie łk a: Akademia sukcesu. Gliwice 2009, s. 24
Dagmara Kr z e wi ń s k a , Dominik O lejc z a k , Joanna Skonie c z na : Problemy i bariery w procesie
kształcenia zawodowego lekarzy – badania własne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015 T. 21 Nr
3 s. 332
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traci się 50% wiedzy wyniesionej z uczelni3. Dzieje się tak na skutek zapominania,
rozwoju nowych metod leczenia, pojawiania się nowoczesnych technologii.
Kształcenie ustawiczne lekarzy (CME) dotyczy stałego uzupełniania wiedzy i umiejętności przez lekarzy aktualnie zajmujących się leczeniem, zarówno niespecjalistów,
jak i specjalistów, również tych, którzy pracują samodzielnie jak i tych, którzy pracują
w zespołach4. W nauce medycyny zauważalny jest ciągły i znaczący rozwój. Przełożenie zmian i odkryć na praktykę kliniczną w dużej mierze zależy od stopnia, w jakim
lekarze przyswoili wiedzę dotyczącą między innymi najnowszych technik, pojęć medycyny klinicznej oraz metod leczenia. Wszystkie te czynniki mają duży wpływ na
poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz jakość opieki medycznej5.
Nacisk na permanentne uzupełnianie wiedzy przez lekarzy spowodował w XXI
wieku ustanowienie europejskich6 i ogólnoświatowych7 standardów dotyczących stałego rozwoju zawodowego lekarzy (CPD - Continuing Professional Development).
Preferowane źródła wiedzy
Oferta edukacyjna dla lekarzy zawiera różnorodne formy dokształcania z zakresu
informacji medycznej. W dobie rozwoju technologii informacyjnych coraz większą
popularnością i zainteresowaniem cieszą się wśród omawianej grupy zawodowej formy e-learningowe. Przykładem narzędzia zdalnej edukacji jest Medyczna Platforma
Edukacyjna (MPE)8, działająca we współpracy z Polską Akademią Nauk i Polskim
Towarzystwem Lekarskim. Multimedialne wydawnictwo naukowe, jakim jest wspomniana platforma, powstało z myślą o wspieraniu wypełnienia obowiązku kształcenia
ustawicznego osób reprezentujących zawody medyczne, w sposób nowoczesny, a zarazem skuteczny i racjonalny ekonomicznie.
W panelu dedykowanym lekarzom posiadającym prawo do wykonywania zawodu,
umożliwiono uzupełnianie wiedzy poprzez kursy on-line, interaktywne wykłady oraz
forum dyskusyjne. Po zarejestrowaniu się na platformie MPE uczestnicy różnych form
Eugeniusz Sp i e c h o w ic z : Kształcenie ustawiczne, Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) 2005 T. LVIII nr 11 s. 844
4
Krzysztof Sc h r e y e r: Kształcenie ustawiczne lekarzy. Gazeta Lekarska 1997, nr. 11. Dostępny online:
<http://spolecznosc.gazetalekarska.pl/gazeta-lekarska-archiwum-wydan/1997/numer-1997-11/ksztalcenie-ustawiczne-lekarzy> [dostęp: 22 IV 2016]
5
Dagmara Kr z e wi ń s k a , Dominik O lejc z a k , Joanna Skonie c z na : Problemy i bariery w procesie
kształcenia zawodowego lekarzy – badania własne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015 T. 21 Nr
3 s. 332
6
European Accreditation Council for Continuing Medical Education (online), Dostępny online: <http://
www.eaccme.eu/ >[dostęp: 17 IV 2016]
7
World Federation For Medical Education (online), Dostępny online: <http://wfme.org/standards/
cpd/16-continuing-professional-development-cpd-of-medical-doctors-english/file>[dostęp: 17.04.2016]
8
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kształcenia mają możliwość zdobywania punktów edukacyjnych i międzynarodowych
punktów CME, oraz automatycznego wpisania ich do „Elektronicznego Indeksu”.
Wśród innych przykładów platform edukacji medycznej należy wymienić m.in. MEDtube.
Do pozostałych powszechnie wykorzystywanych form samokształcenia lekarzy
i lekarzy dentystów można zaliczyć: sympozja, konferencje, seminaria i kongresy, czasopisma naukowe i literaturę branżową, jak również czerpanie wiedzy z doświadczenia
innych lekarzy.
Biblioteka medyczna - źródłem wiedzy
Biblioteka medyczna jest istotnym miejscem pozyskiwania informacji medycznej,
z punktu widzenia nauki i praktyki. Rozwój technologii związanych z Internetem sprawia, że biblioteka medyczna zmienia się w instytucję wirtualną, a urządzenia mobilne
służą jako portale owej biblioteki, dostępnej o każdej porze, w każdym miejscu. Kluczową sprawą staje się możliwość zdalnego dostępu do oferty biblioteki oraz zakres
tej oferty.
Zdaniem prof. dra n. med. Jana Styczyńskiego lekarz szuka w bibliotece medycznej
bazy medycznej z abstraktami, pełnego tekstu pracy naukowej, podręcznika, monografii
specjalistycznych, materiałów zjazdowych, książek (również w wersji elektronicznej).
Lekarz naukowiec, zajmujący się nauką, poszukuje przede wszystkim pełnych tekstów
prac naukowych. Wraz z własnym rozwojem naukowym, interesują go również efekty
swojej pracy: poszukuje cytowań swoich prac, wpływu na życie swojej uczelni i innych
podobnych uczelni w kraju, na praktyczne zastosowanie swoich doświadczeń, pomysłów i opracowań9. W dobie wymogu gromadzenia punktów edukacyjnych i międzynarodowych punktów CME korzystanie z doświadczenia bibliotekarzy medycznych w
prowadzeniu polityki informacyjnej w znaczny sposób wpływa na tempo i efektywność awansu zawodowego i naukowego lekarzy.
Zarządzanie naukową informacją medyczną jest jedną z kluczowych umiejętności
jaką lekarze powinni posiadać kończąc studia. Dla podtrzymania i rozwijania umiejętności wyszukiwawczych, także w późniejszym życiu zawodowym, konieczna jest
współpraca bibliotekarzy medycznych ze środowiskiem lekarskim. W związku z tym
niektóre kraje tj. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Australia, aby ułatwić lekarzom dostęp do bieżącej informacji medycznej zorganizowały w szpitalach stanowiska
klinicznego bibliotekarza medycznego, po uprzednim specjalistycznym przeszkoleniu10.
9
Jan St y c z y ń sk i : Współpraca lekarza z Biblioteką medyczną: spojrzenie lekarza. Forum Bibl. Med.
2009 R. 2 nr 2 s. 336
10
Gary D. B y r d : Can the proffesion of pharmacy serve as a model for health informationistsprofesionals? Journal Med. Libr. Associ. 2002 Vol 90 Jan. nr 1 p. 68-75
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Badania ankietowe - opis
W 2008 roku w Olsztynie został zlikwidowany Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej, zaś jej zbiory włączono do zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. W tym samym czasie (tj. 2007 roku) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
rozpoczął swoją działalność Wydział Nauk Medycznych. Utworzenie tego Wydziału
sprawiło, że Biblioteka Uniwersytecka, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procesu naukowego i dydaktycznego na tym Wydziale rozpoczęła gromadzenie specjalistycznej literatury z zakresu nauk medycznych. Sytuacja ta spowodowała, że lekarze
i lekarze dentyści regionu Warmii i Mazur coraz częściej słali zapytania o możliwość
korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej.
W związku z licznymi zapytaniami autorki artykułu postanowiły przeprowadzić
wstępny sondaż dotyczący oczekiwań członków WMIL wobec zbiorów i usług bibliotecznych oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką. Problemy badawcze zawarte
w pytaniach ankiety umożliwiły ankietującym scharakteryzowanie grupy docelowej
i określenie jej preferencji w zakresie doskonalenia zawodowego.
Za główne narzędzie badawcze służyła w pełni anonimowa ankieta, przygotowana
w formie elektronicznej i umieszczona za pomocą formularza na platformie Google.
doc. Prośbę o wypełnienie ankiety wraz z dołączonym aktywnym linkiem wysłano do
respondentów za pośrednictwem sekretariatu WMIL (po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem lek. Markiem Zabłockim).
Formularz ankiety składał się z siedmiu pytań, w tym: 5 pytań zamkniętych i 2
półotwartych, oraz 3 pytań jednokrotnego wyboru (Pytania 1-2, 7) i 4 wielokrotnego
wyboru (Pytania 3-6). Ankieta elektroniczna opatrzona była metryczką i pozostawała
aktywna w dniach 2.05.- 19.06.2016 r.
Kwestionariusz ankiety wypełniło 123 ankietowanych, co przy liczbie 3700 lekarzy
i lekarzy dentystów zrzeszonych w WMIL (dane na koniec maja 2016 r.) stanowiło
3,3% grupy badawczej.
Profil ogólny członków WMIL
Najliczniej reprezentowaną grupę respondentów tworzyły kobiety (54%), zaś mężczyźni obejmowali 46% grupy badawczej. Jedną dziesiątą badanej grupy stanowili
doktorzy nauk medycznych, przy czym zdecydowana większość ankietowanych członków WMIL to lekarze medycyny (88%). Tylko pojedyncze osoby posiadały stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych (1%) oraz profesora doktora habilitowanego nauk medycznych (1%).
Podstawowym miejscem pracy dla większości ankietowanych okazały się szpitale
(39%), oraz przychodnie zdrowia (17%). Ponadto jedna piąta respondentów wskazała,
iż zatrudniona jest w więcej niż jednym miejscu opieki medycznej. Członkowie WMIL
zatrudnieni byli także w poradniach specjalistycznych (7%) oraz klinikach (3%). Wśród
254
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odpowiedzi dotyczących zatrudnienia 12,2% respondentów wskazało inne niż wymienione w kwestionariuszu ankiety miejsce pracy, min. prywatny gabinet.
Najchętniej na pytania ankiety odpowiadali lekarze, posiadający najdłuższy staż
pracy w służbie zdrowia, czyli powyżej 15 lat (59%). Ponad jedna piąta ankietowanych
to medycy charakteryzujący się najkrótszą praktyką zawodową, tj. do 5 lat (23%). Z kolei lekarze pracujący od 5 do 15 lat stanowili 18% analizowanej grupy badawczej.
Najliczniej reprezentowaną grupę respondentów stanowili lekarze mający specjalizację medyczną z zakresu chorób wewnętrznych (11,5% osób ankietowanych). Popularną specjalizacją była również chirurgia i medycyna rodzinna (każda po 10,8%)
a następnie stomatologia (8,8%) oraz pediatra (7,4%).
Dostęp do źródeł wiedzy medycznej
Wyniki analizy odpowiedzi na pytanie pierwsze wykazały, iż z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie korzystało tylko 12% respondentów. Tak niski współczynnik wynika prawdopodobnie z tego, że zdecydowana większość lekarzy
zrzeszonych w WMIL nie jest związana stosunkiem pracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (72% udzielonych odpowiedzi Pyt. 2: Czy związana(y) jest Pani/Pan
stosunkiem pracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim?). Jak wynika z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej osoby niebędące pracownikami i studentami UWM mogą korzystać ze zbiorów i usług bibliotecznych tylko
na miejscu. Wniosek, jaki nasuwa się po analizie pierwszych dwóch pytań ankiety
potwierdza przypuszczenie, że taka forma ograniczonego korzystania z Biblioteki nie
zaspokaja potrzeb lekarzy i lekarzy dentystów skupionych w WMIL.
Samokształcenie członków WMIL
Zawodowym i etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest zapewnienie pacjentom opieki zdrowotnej opartej o aktualną wiedzę medyczną. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że lekarze biorący udział w badaniu dopełniają
obowiązku doskonalenia zawodowego. Najczęściej wybieraną formą rozwoju zawodowego (Pytanie 3.) był udział w kursach i szkoleniach (93,5%), oraz konferencjach
i sympozjach naukowych (91,9%) (Patrz Rys. 1).
Lekarze wybierają wymienione wyżej formy samokształcenia, ponieważ uznają
je za najbardziej efektywne11. Spośród innych równie popularnych metod uzupełniania wiedzy zawodowej respondenci wskazali: zakup książek (89,4%) oraz czasopism
(76%,4) drukowanych z zakresu nauk medycznych. Ponad połowa z nich uzupełnia
swoją wiedzę specjalistyczną zaglądając na dziedzinowe fora i strony www (55,3%).
Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się zasoby elektroniczne takie jak: dostęp
11

Dagmara Kr z e wi ń s k a, i inni, dz. cyt., s. 336.
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Rys. 1 Formy dokształcania wybierane przez członków WMIL
Źródło: badania własne

do czasopism naukowych (22,8%), baz tematycznych (12,2%) oraz e-książek z zakresu nauk medycznych (10,6%). Można przypuszczać, że czynnikiem ograniczającym
możliwość korzystania z tych źródeł jest wysoki koszt dostępu. W związku z tym naturalne wydaje się duże zainteresowanie lekarzy zrzeszonych w WMIL dostępem do źródeł elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką UWM w Olsztynie
(Rys. 2.). Zdecydowana większość respondentów deklarowała chęć skorzystania z czasopism elektronicznych (78%), pełnotekstowych i abstraktowych baz danych (67,5%),
oraz książek elektronicznych (65%). Pomimo tak dużego zainteresowania źródłami
elektronicznymi, ponad połowa ankietowanych zainteresowana była tradycyjną usługą biblioteczną, tj. wypożyczaniem książek i czasopism z zakresu nauk medycznych
(52,8%).
Analiza pytania 4. wykazała, że najbardziej pożądaną formą udostępniania zbiorów
bibliotecznych jest zdalny do nich dostęp. Naukowcy i lekarze prowadzący praktykę
muszą być przygotowani na natychmiastową rekcję w przypadku pojawienia się nowych zagrożeń zdrowotnych, np. w postaci ujawnienia się nieznanych dotychczas cho256
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Rys. 2 Preferowane formy udostępniania zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej UWM
w Olsztynie przez członków WMIL
Źródło: badania własne

rób czy też nowych odmian chorób już istniejących. Uzyskanie szybkiej a jednocześnie
wiarygodnej informacji w dobie powszechności Internetu umożliwiają czasopisma
elektroniczne12. Oprócz tego do niewątpliwych walorów czasopism elektronicznych
oraz ich baz należą: dostęp do publikacji przed ich ukazaniem się w druku i/lub dostęp
do roczników archiwalnych na tej samej stronie internetowej13. Źródła elektroniczne
wyposażone są ponadto w aparat wyszukiwawczy oraz interaktywne narzędzia. Do
tekstów elektronicznych dołączane są pliki multimedialne a także zaawansowane narzędzia pracy z tekstem (np. zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie).
Coraz częściej istnieje możliwość czytania tekstu artykułu na urządzeniach mobilnych
z każdego miejsca na świecie i o każdej porze, przez wielu użytkowników w tym samym czasie.
Oprócz samych zbiorów z zakresu nauk medycznych ankietowanych członków
WMIL interesowały również usługi edukacyjne oferowane przez Bibliotekę Uniwersytecką UWM w Olsztynie (Rys. 3).
12
Agnieszka Ku p i s: Elektroniczne czasopisma dostępne w bibliotekach medycznych. Forum Bibl.
Med. 2009 R. 2 nr 2 s. 84
13
Danuta Dą b r o wsk a – Ch ary to n iu k : Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji
naukowej. Forum Bibl. Med.2008 R. 1 nr 1 s. 397
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Rys. 3 Preferowane formy oferty edukacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM
w Olsztynie przez członków WMIL
Źródło: badania własne

Jak wynika z analizy pytania 5. największym zainteresowaniem respondentów cieszą się szkolenia dotyczące zasobów informacyjnych z zakresu informacji medycznej
(65%) oraz szkolenia podnoszące umiejętności wyszukiwawcze (42,3 %). Wprawdzie
dostęp do informacji nie stanowi obecnie problemu to nieustannie wzrastająca jej liczba
i ciągle rozrastające się bazy danych wymagają coraz większej wiedzy technologicznej, czasu, doświadczenia i umiejętności posługiwania się technikami wyszukiwania
i selekcji informacji14. Nie dziwi więc fakt, że ponad 40% respondentów jest zainteresowana tego typu szkoleniami.
Lekarze, którzy prowadzą pracę naukową zainteresowani są dokształceniem z zakresu pisania prac naukowych (39%). Jest to zrozumiałe, gdyż osoby, które wybrały
karierę naukową lub są nią zainteresowane zobowiązane są do publikowania wyników
swoich badań w czasopismach naukowych. Największym prestiżem w świecie naukowym cieszą się czasopisma z wysokim Impact Factor (IF), czyli z największą siłą oddziaływania. Jednak, aby artykuł został opublikowany w znanym międzynarodowym
Teresa Gó r e c k a - K leijs : Biblioteki medyczne wobec wyzwań globalizacji. Forum Bibl. Med. 2008
R.1 nr 2 s. 406
14
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czasopiśmie musi spełnić surowe kryteria. Należą do nich nie tylko najnowsze i przełomowe odkrycia, ale również styl i sposób jego napisania, zgodny z wymogami danego czasopisma. Jako że sama praktyka lekarska pochłania dużo czasu, rozwój kariery
naukowej może być narażony na różnego rodzaju problemy natury merytorycznej, organizacyjnej, formalnej, czy etycznej. Dlatego też naukowcy coraz częściej korzystają
z różnego typu szkoleń pisania prac naukowych, aby nauczyć się nowych standardów
i sprawnie posługiwać się nimi w dalszej karierze naukowej.
Zaskakującym zainteresowaniem wśród badanej grupy respondentów cieszyły się
kursy pisania listów do redakcji (letter to editor), tj. 28,5%. Posiadają one wiele form.
Jedną z nich jest krótkie doniesienie naukowe, którego publikacja w renomowanym
czasopiśmie naukowym może przynieść poważanie i szacunek w środowisku zawodowym autora. Dodatkowo wymieniony wyżej typ publikacji pozwala na szybką wymianę myśli i opinii. Oprócz doniesień naukowych formę listów do redakcji mogą
stanowić listy mówiące o chęci współpracy z czasopismem naukowym lub też listy
jako komentarz do publikowanego artykułu (jeśli wymaga tego sytuacja)15.
Pytanie piąte zawierało również możliwość zamieszczenia własnych komentarzy
i spostrzeżeń. Z tej opcji skorzystało 1,6% ankietowanych, którzy wskazali, że są zainteresowani głównie e-learningowymi formami edukacyjnymi, oferowanymi przez
Bibliotekę Uniwersytecką (uzasadniając to „zbyt dużą odległością od Olsztyna”).
Podstawowym źródłem aktualnej oraz zweryfikowanej informacji medycznej są
medyczne bazy naukowe. Nie dziwi wiec fakt, tak dużego zainteresowania lekarzy
i lekarzy dentystów zrzeszonych w WMIL bazami udostępnianymi w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (Rys. 4).
Dla ankietowanych członków WMIL najwartościowszą bazą jest Medline (68,3%)
oraz PubMed (59,3%). Zasoby najbardziej znanej medycznej bazy danych Medline
obejmują publikacje od roku 1966 do chwili obecnej. Medline gromadzi prace ze
wszystkich dziedzin związanych z medycyną oraz naukami biomedycznymi (biologia,
fizyka, chemia). Ogrom informacji zgromadzonych w tej bazie skutkuje tym, że wśród
lekarzy zarówno praktykujących jak również lekarzy naukowców jest to wciąż jedna
z najpopularniejszych baz, co potwierdziły wyniki badań.
Niemalże co drugi respondent wybrał Polską Bibliografię Lekarską (PBL), (43,9%),
która jest bardzo dobrze oceniana przez międzynarodowych fachowców jako cenne
uzupełnienie dostępnych danych16. Polska Bibliografia Lekarska prowadzona jest od
1979 r. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także literaturę popularną z zakresu edukacji zdrowotnej. PBL
jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.
Krzysztof Kr z e m ien iec k i: List do redakcji – szybka wymiana myśli. Onkol. Prakt. Klin. 2010 T.
6 nr 3 s. 141
16
Jan St y c z y ń sk i , dz. cyt., s. 337
15
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Rys. 4 Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM
w Olsztynie preferowane przez członków WMIL
Źródło: badania własne

Intensywny rozwój medycyny, stosowanie nowych metod diagnostycznych oraz
nowych technologii w leczeniu pacjentów, jak również prowadzenie nowych badań,
sprawia, że w lawinowym tempie przyrasta liczba publikacji medycznych. A co za tym
idzie lekarze nie są w stanie sami objąć ogromu tych informacji. Głównymi barierami
dostępu do informacji medycznej w literaturze przedmiotu wymienia się: bark czasu,

260

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

brak odpowiednich źródeł i dostępu do nich, brak wiedzy w poruszaniu się po zasobach informacyjnych oraz brak umiejętności informacyjnych17.
Idealnym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji wydaje się być przekształcenie bibliotek
naukowych w centra naukowej informacji, w tym również specjalistycznej. Wykształceni i przygotowani do nowych zadań bibliotekarze medyczni są zapewne cennymi pośrednikami pomiędzy informacją medyczną a poszukującymi jej lekarzami. Badania
przeprowadzone wśród lekarzy rodzinnych w Stanach Zjednoczonych wykazały, że lekarze którzy mają obok siebie bibliotekarzy medycznych, częściej znajdują odpowiedź
na nurtujące ich pytania kliniczne. Częściej także sami sięgają do różnorodnych źródeł
informacji, mając zdecydowanie lepsze przygotowanie praktyczne do poszukiwania
niezbędnych informacji18.
Ten ogólnoświatowy trend potwierdza analiza odpowiedzi udzielonych na pytanie
7. (Rys. 5), z których wynika, że ponad połowa ankietowanych postrzegała bibliotekę
naukową w przyszłości jako centrum informacji naukowej, w tym również informacji
medycznej (56% udzielonych odpowiedzi).

Rys. 5 Opinia członków WMIL na temat przyszłości biblioteki naukowej
Źródło: badania własne
17
Davies Ka r e n : The information-seeking behavior of doctors: a reviev of the evidence. Health Information & Libraries Journal 2007 Vol. 24 June No 2 p.78-94
18
Sue Lacey B r y a n t: The information needs and information seeking behavior of family doctors. Health Information & Libraries Journal 2004 Vol. 21 June No 2 p. 84-93
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Co trzeci badany członek WMIL potraktował bibliotekę przyszłości w nieco tradycyjny sposób, jako miejsce, gdzie gromadzi i udostępnia się zbiory (30% odpowiedzi).
Reasumując odpowiedzi udzielone w pyt. 7 wykazały, iż model hybrydowy współczesnej biblioteki akademickiej najlepiej odpowiada potrzebom jej użytkowników.
Formuła biblioteki hybrydowej, wykorzystuje zarówno przestrzeń wirtualną jak i fizyczną oraz oferuje użytkownikom dostęp do szeregu drukowanych i elektronicznych
źródeł informacji19. W najmniejszym stopniu biblioteka naukowa przyszłości kojarzyła
się respondentom jako centrum multimedialne kontaktu z kulturą i nauką (13%).
Podsumowanie
Lekarze praktycy stanowią wciąż duże wyzwanie z punktu widzenia usług bibliotecznych. Dla tych lekarzy, którzy mieszkają i pracują z dala od ośrodków akademickich, kluczową sprawą staje się możliwość zdalnego dostępu do usług i zbiorów bibliotecznych. Potwierdzają to wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez
autorki. Potrzeba samokształcenia członków WMIL sprawia, że aktywnie interesują się
dostępem do elektronicznych źródeł informacji: głównie baz danych, książek i czasopism elektronicznych. Oferta edukacyjna przygotowana dla członków WMIL powinna
zawierać głównie prezentację zasobów informacyjnych Biblioteki oraz szkolenia dotyczące kształtowania umiejętności wyszukiwawczych. Duża grupa lekarzy z okręgu
Warmii i Mazur zainteresowana jest rozwojem naukowym, a w związku z tym również
kursem pisania prac naukowych. Biblioteka przyszłości to centrum informacji medycznej.
Bibliografia
Bry a n t Sue Lacey: The information needs and information seeking behavior of family doctors. Health
Information & Libraries Journal 2004 vol. 21 June No. 2 p. 84-93
Byr d Gary D.: Can the proffesion of pharmacy serve as a model for health informationistsprofesionals?
Journal Med. Libr. Associ. 2002 Vol 90 Jan. nr 1 p. 68-75
Dąb r o wsk a – C h a ry to n iu k Danuta: Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji naukowej. Forum Bibl. Med. 2008 R. 1 nr 1 s. 389-398
European Accreditation Council for Continuing Medical Education (online), Dostępny online: <http://
www.eaccme.eu/> [dostęp: 17 IV 2016]
Górecka-Kleijs Teresa: Biblioteki medyczne wobec wyzwań globalizacji. Forum Bibl. Med. 2008 R.1
nr 2 s. 403-414
Grażyna Pi o t r o wic z : Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju współczesnej biblioteki akademickiej, W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich [Dokument elektroniczny] [Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005] s. [11]-24 Dostępny online: <http://
zasoby.kangur.uek.krakow.pl/konferencje.php?nr=1200000645&kat=ref;piotrowicz.pdf> [dostęp 14 V
2016]
19

262

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

Kar e n Davies: The information-seeking behavior of doctors: a reviev of the evidence. Health Information & Libraries Journal 2007 vo. 24 June No2 p.78-94
Krze m i e n i e c k i Krzysztof: List do redakcji – szybka wymiana myśli. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2010 t.6 nr 3 s. 141-142
K rze wi ń sk a Dagmara, O le jc z a k Dominik, Skonieczna Joanna: Problemy i bariery w procesie
kształcenia zawodowego lekarzy – badania własne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015 T. 21 Nr
3 s. 332-337
K up i s Agnieszka: Elektroniczne czasopisma dostępne w bibliotekach medycznych. Forum Bibl. Med.
2009 R. 2 nr 2 (4) s.84-96
M aj e wsk a - Op i e ł k a Iwona: Akademia sukcesu. Gliwice 2009.
Medyczna Platforma Edukacyjna (online), Dostępny online: <https://www.medycyna.org.pl/> [dostęp:
17.04.2016]
P io t r o wi c z Grażyna: Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju współczesnej biblioteki akademickiej. W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich [Dokument elektroniczny] [Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005] s. [11]-24 Dostępny online: <http://zasoby.
kangur.uek.krakow.pl/konferencje.php?nr=1200000645&kat=ref;piotrowicz.pdf> [dostęp 14.05.2016]
Sch r e y e r Krzysztof: Kształcenie ustawiczne lekarzy. Gazeta Lekarska 1997 nr. 11 Dostępny online:
<http://spolecznosc.gazetalekarska.pl/gazeta-lekarska-archiwum-wydan/1997/numer-1997-11/ksztalcenie-ustawiczne-lekarzy> [dostęp: 22.04.2016]
Spie c h o wi c z Eugeniusz: Kształcenie ustawiczne. Journal of Stomatology 2005 T. LVIII nr 11 s. 843847
Sty c z y ń sk i Jan: Współpraca lekarza z Biblioteką medyczną: spojrzenie lekarza, Forum Bibl. Med.
2009 R. 2 nr 2 s. 335-350
World Federation For Medical Education (online), Dostępny online: http://wfme.org/standards/cpd/16continuing-professional-development-cpd-of-medical-doctors-english/file [dostęp: 17.04.2016]

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

263

Inż. Wojciech Więcko
Białystok – UM

Ten fejsbuk w bibliotece jest bez sensu
Abstract
Readers’ service in libraries has long gone beyond the scheme when they had to personally come to
libraries to use their resources. Thanks to the dynamic development of online communication platforms,
the entire communication process will soon happen on the Internet. Today’s library users are much more
demanding than a few years ago. They want to use the information at any time and place convenient to
them. They also hope to receive this information as soon as possible.
Social media is a very convenient tool to use in libraries. These platforms are most often used for communication with library users, but also for promotion purposes. The second aspect is very often forgotten.
That is why it is important to reasonably use and appropriately select new communication platforms to
support the operation and use of libraries.
Streszczenie
Sfera obsługi czytelnika w bibliotece już dawno wykroczyła poza schemat, kiedy musi on osobiście
ją odwiedzić. Dzięki dynamicznemu rozwojowi platform komunikacyjnych w internecie, to właśnie z
ich pomocą wkrótce odbywać się będzie cały proces komunikacji. Dzisiejszy użytkownik biblioteki jest
znacznie bardziej wymagający niż kilka lat temu. Chce korzystać z informacji w wygodnym dla siebie
czasie i miejscu. Do tego liczy, że otrzyma tę informację tak szybko jak to tylko możliwe.
Media społecznościowe to bardzo wygodne narzędzie do zastosowana w codziennej pracy bibliotek.
Najczęściej wykorzystywane na potrzeby komunikacji z naszymi użytkownikami, ale też na potrzeby
promocji. Zwłaszcza ta druga strona jest bardzo często zapominana.
Dlatego tak ważne jest rozsądne wykorzystanie i właściwe dobranie nowych platform komunikacyjnych w pracy bibliotek.

Facebook z punktu widzenia pracy w bibliotece ma praktycznie same wady. Jest
bardzo absorbujący, wymaga dużej aktywności, uwagi i ostrożności. Sęk w tym, że dla
większości użytkowników bibliotek, to naturalne narzędzie komunikacji. Tak więc, czy
opłaca się robić tego „fejsbuka” w bibliotece?
264
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Wiele firm i instytucji zakłada facebookowy fanpage pod wpływem impulsu. Kompletnie nie mają wyobrażenia o swojej obecności na Facebooku (FB). Bardzo szybko
okazuje się, że sprawne i atrakcyjne prowadzenie strony bez ustalonego planu, strategii
i budżetu jest bardzo trudne. Obecność w social mediach wymaga pewnych przemyśleń, poznania specyfiki tej części wirtualnego świata. Bez tego trudno określić po co
to chcemy robić, ale też czy nasze działania przynoszą efekty. Trzeba zdawać sobie
sprawę z tego, że obecność na FB nie może być jedynie dodatkiem oderwanym od tego
co rzeczywiście dzieje się w danej instytucji.
Biblioteka, czyli co?
Biblioteki mają pewien utarty stereotyp swojego wizerunku: są przestarzałe, są molochami, pracujące w nich osoby nic nie robią (tu też panuje stereotyp: bibliotekarka to
pani w starszym wieku, w niemodnym ubraniu i fryzurze), a szczytem innowacji jest
możliwość zamawiania książek przez stronę internetową. Za tą ich monumentalnością
stoi jednak przeświadczenie, że biblioteki są gwarancją wysokiej jakości kształcenia.
Im większa biblioteka, im ma większe zbiory, im ma ładniejszy budynek – tym pewnie
jest lepsza.
Nie ma co się obrażać na fakt, że ocena ta może być niesprawiedliwa. To zwyczajne
postrzeganie przez osobę, która korzysta z biblioteki głównie po to by wypożyczyć
książkę, ewentualnie odwiedza ja, by skorzystać z czytelni. Wtedy widzi najczęściej
budynek, regały z książkami i pracownika, który siedzi przy biurku.
Dlatego tak ważne jest by zdecydować się na wyjście poza ten schemat. Strona
internetowa biblioteki to już trochę za mało dla współczesnego użytkownika. Jej responsywność to absolutny wymóg. Biblioteka chcąc dotrzeć do swoich czytelników
sama musi do nich wyjść z informacją. Właśnie po to są bibliotece potrzebne media
społecznościowe (social media). One dają użytkownikowi szybki dostęp do informacji.
To szalenie ważne. Zdaniem Wydawnictwa Elsevier1 naukowiec zbierający publikacje
na potrzeby swoich prac badawczych traci na to aż 23 proc. swojego czasu. Umiejętne
przekazywanie informacji o dostępnych w bibliotece narzędziach, publikacjach, czy
wręcz skierowanie ścieżki poszukiwań na platformy online z dostępem do danej tematyki, pozwoliłoby znacznie ograniczyć ten czas. A co media społecznościowe dadzą
w zamian bibliotece? Prócz szybkiego kontaktu z użytkownikiem, szansę na lepszy
wizerunek, promocję.
Facebook w tytule referatu został przywołany jako synonim wszystkich aplikacji
komunikacyjnych, które stosuje się w internecie (jest ich tak wiele, że w tym artykule
wymienione będą tylko te najbardziej popularne). Można się z tym nie zgodzić, ale nie
da się podważyć faktu, że to FB skupia najwięcej użytkowników na świecie (w Polsce
Informacja ta została podana podczas XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych „Biblioteka przyszłości” w Białymstoku
1
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też). Globalnie szacuje się ich liczbę na przeszło 1,5 mld osób (to daje prawie co czwartą osobą na świecie uwzględniając w tym niemowlaki i tych, którzy nie mają dostępu
do internetu)2. W Polsce z Facebooka korzysta ponad 14 mln użytkowników, z czego 79
proc. z nich robi to każdego dnia. To aż 59 proc. użytkowników polskiego interentu (8,6 mln
z nich korzysta z tego serwisu za pomocą z urządzeń mobilnych!)3.
Youtube (18,9 mln użytkowników w Polsce), Twitter (3,2 mln), Instagram (2,5
mln), czy Snapchat (1,3 mln) choć równie głośno o nich w mediach, to nie dorównują Facebookowi liczbą użytkowników. Nie oznacza to jednak, że można je pominąć
w rozważaniach na temat komunikacji biblioteki ze współczesnym użytkownikiem.
Skazani na Facebooka?
Zasadniczo na samym początku nie powinniśmy sobie stawiać pytania „czy zakładamy media społecznościowe?”, ale „kim jest nasz odbiorca, o czym chcemy mu
powiedzieć i w jaki sposób chcemy to zrobić?
To bardzo ważne, bo wcale nie musimy być skazani na Facebooka. Choć gromadzi
on najwięcej użytkowników, wcale nie musi być najlepiej przystosowany do naszych
potrzeb. Co więcej właśnie z powodu tak dużej liczby użytkowników będzie nam stosunkowo trudniej przebić się z naszym przekazem.
Zaproponuję prostą analizę wieku użytkowników Facebooka i Snapchata w Polsce4
w odniesieniu do grupy docelowej użytkowników bibliotek medycznych oraz możliwych celów do realizacji dla organizacji.

Portal Socialmedia.pl: Facebook: interesujące fakty https://socialmedia.pl/facebook-interesujace-fakty
Portal Infosocialmedia.pl: Statystyka Facebooka w Polsce w 2 kwartale 2016 r. http://www.infosocialmedia.pl/statystyki-facebooka-w-polsce-2q-2016/
Dane statystyczne o liczbie użytkowników w Polsce maj 2016 na podstawie raportów instytucji monitorujących ruch w intenecie: Megapanel PBI/Gemius/ Sotrender
4
Dane na podstawie analizy ruchu internetowego wykonanego przez firmę NapoleonCat
2
3
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Na przykładzie statystyk kanału Facebook Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wynika, że 75 proc. użytkowników aplikacji to kobiety
w wieku 18-34 lata, czyli z pewnością chodzi o studentki i absolwentki uczelni. Dane
takie dla Facebooka o zasięgu krajowym potwierdza firma NapoleonCat zajmująca się
analizą ruchu w internecie. Jednak dla aplikacji Snapchat pokazuje, że tą wybierają
głownie osoby młode, z grupy wiekowej 13-24 lata. Tak więc są to uczniowie szkół
średnich i studenci pierwszych lat studiów. Co to oznacza? Że na Facebooku mamy
szasnę dotrzeć z naszą informacją do studentów naszej uczelni i osób które ją ukończyły, zaś na Snapchacie możemy zachęcać młodzież do odwiedzenia naszej biblioteki,
czy wręcz do studiowania na naszej uczelni. Bo choć z danych statystycznych Biblioteki Narodowej wynika, że prawie 60 proc. Polaków nie czyta książek, to biblioteka
(zwłaszcza ta duża i ładna) kojarzy się wszystkim jako synonim wysokiego poziomu
nauczania i prestiżu.
Jak rozmawiać w social media?
Skoro wiemy do kogo chcemy mówić, to teraz trzeba ustalić jak to robić. Jaki ma
być ten komunikat.
Facebook pozwala nam bardzo elastycznie tworzyć przekaz: może to być komunikat pisemny, zdjęcie, film video, grafika, albo wszystkie te formy zastosowane jednocześnie. Snchapchat to tylko filmy video.
A trzeba jeszcze dodać, że na YouTube najważniejsze są filmy video, na Instagramie kluczowe są zdjęcia (można je opisywać), Twitter to królestwo krótkich treści (ale
zdjęcia i filmy video są też możliwe do zastosowania).
Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi co jest lepsze dla naszego użytkownika.
Jeżeli mamy ograniczone siły i środki (ale też niewielkie doświadczenie) wydaje się,
że najlepiej będzie skorzystać z analizy ruchu w intrenecie na podstawie wielu użytkowników i zdecydować się na jedną z najbardziej popularnych aplikacji (wydaje się,
że Facebook pozwala najprościej wdrożyć się w świat social mediów). Kiedy już zdecydujemy się na którąś z aplikacji, na jej podstawie możemy spokojnie się rozwijać,
poprawiając swój warsztat i zaplecze sprzętowe (aparaty fotograficzne, sprzęt video,
programy do obróbki zdjęć, czy edycji filmów).
Jeżeli mamy więcej sił, środków, ale też umiejętności oraz wsparcie zespołu – można się pokusić o obecność na każdym z głównych kanałów mediów społecznościowych
i nasze komunikaty dostosowywać do ich specyfiki.
Internet wymusił na wszystkich użytkownikach zmiany w sposobie komunikacji:
• komunikat tekstowy – maksymalnie krótki. Najlepiej 3-4 zdania. Jeszcze 2-3
lata temu specjaliści od treści w internecie sugerowali, by nie przekraczał on
500 znaków. Dziś radzą, by nie przekraczać 80 znaków.

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

267

•

zdjęcia – obecnie są najważniejsze. Nie zawsze liczy się jakość, ponieważ akceptowalne w sieci są zdjęcia z telefonów komórkowych. Chwilową modą i ciekawostką na razie są zdjęcia w technologii 360 stopni, które wyraźnie wzbudzają większą ciekawość (większe zasięgi) użytkowników.
• filmy video – ten sposób publikowania komunikatu ma obecnie największą
przeszłość. Stale rośnie liczba użytkowników preferujących taką formę komunikacji. Wystarczy wspomnieć, że możliwość dodawania treści video z którego
słynął kiedyś tylko YouTube, mają teraz w zasadzie wszystkie aplikacje społecznościowe.
• transmisja na żywo – to niejako rozwinięcie tematu publikacji filmów, z tym że
przekaz komunikatu jest natychmiastowy.
Czy zastosowanie tych wszystkich sposobów na lepszą komunikację zagwarantuje
nam sukces w social media? Nie. Sprawi jednak, że mamy szansę być dostrzeżeni z naszym przekazem wśród milionów innych komunikatów.
Warto też podglądać jak to robią inni. Portal branżowy SocialPress.pl5 przygotował
specjalny raport nt. działań 5 najlepszych polskich uczelni wyższych w social mediach.
Kilka kluczowych algorytmów działania jest podobnych.
Częstotliwość wrzucania postów: 1-2 dziennie,
Pełna baza teleadresowa na profilu,
Czas odpowiedzi na pytanie z Facebooka: poniżej godziny,
Konta łączone: Facebook z YouTube, Instagram, Twitterem czy nawet e-sklepem,
Własne cykle: #zdarzyłosię #jestemzUW #twarzeUJ #retro, memy i konkursy,
Ważne są nie tylko merytoryczne komunikaty, co jakiś czas można pozwolić sobie
na żart. W ogóle w mediach społecznoścowych można pozwolić sobie na prowadzenie
mniej formalnej komunikacji niż za pośrednictwem strony www.
Znowu nie można powiedzieć, że zastosowanie tych wszystkich wskazówek pozwoli nam osiągnąć sukces. Da nam szansę go uzyskać.
Kluczem do powodzenia jest znalezienie własnej drogi do komunikacji z użytkownikiem. Zwyczajnie trzeba sprawdzać jaki sposób komunikacji z nimi jest dla nich
(!) - nie dla nas – najlepszy. Pocieszające jest to, że w zasadzie – o ile nie robimy tego
celowo – nie da się źle prowadzić komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem
social mediów.
Co można załatwić przez Facebook?
W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku fanpage FB działa
od jesieni 2014 r. Dodatkowo dzięki współpracy z redakcją uczelnianej gazety, biblioNa podstawie raportu SocialPress.pl nt. działań 5 najlepszych polskich uczelni wyższych w social
mediach, 28.06.2016 r.
5
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teka korzysta z redakcyjnego kanału na YouTube oraz Google+. Testowany był Twitter,
ale nie przyniósł pożądanych efektów (Google+ też ma marginalne znaczenie).
Główna treść komunikatów dotyczy praktycznych informacji związanych z codziennym korzystaniem z biblioteki: nowości w zbiorach, nowe online dostępy do
publikacji, sposoby wypożyczania książek, itp. Z kilkuletniej obserwacji wynika, że
właśnie takie informacje docierają do największej liczby osób.
Fanpage biblioteki służy też studentom do zgłaszania potrzeby zakupu potrzebnych
im podręczników i publikacji. Sprawdza się to fenomenalnie zwłaszcza w sytuacji,
kiedy biblioteka planuje duże zakupy. Jest też systemem informacji kryzysowej dla
nich, zwłaszcza kiedy placówka jest już zamknięta (najwięcej pytań zadawanych jest
w okolicy godz. 22).
Jak ważna jest dobrze dobrany sposób poinformowania użytkowników przekonaliśmy się w bibliotece dość przypadkowo. Na prośbę studentów dział zakupów sprowadził 30 egzemplarzy potrzebnego podręcznika. Książki standardowo zostały wprowadzone do systemu wypożyczeń, a informacja o tym trafiła do zakładki „nowości”
na stronie www biblioteki. Po upływie tygodnia żadna z książek nie została nawet
zamówiona. Wtedy informację o nowości umieściliśmy na fanpage biblioteki. Efekt?
Wszystkie książki zostały zamówione w mniej niż 15 minut.
Sprawna komunikacja wpływa też na lepsze postrzeganie biblioteki. Niżej prezentujemy opinie6 na temat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zawarte na blogu
biologhelp.com, na którym oceniane są polskie medyczne uczelnie wyższe.
• „Zakupienie wszystkich podręczników na dany rok to koszt ponad 1 tys. zł,
dlatego gdy tylko student zorientuje się, że można daną książkę wypożyczyć to
to robi. Na szczęście wystarczy polajkowac profil biblioteki na fb i można być
na bieżąco. Ja osobiście nie kupowałem książek przez ostatnie 3 lata”
• „biblioteka jest dość dobrze zaopatrzona, co roku dokupuje nowe książki wskazane przez studentów jako potrzebne”
• „Biblioteka mieszcząca się w skrzydle Pałacu Branickich jest dobrze zaopatrzona i co pewien czas są dokupowane coraz to nowe publikacje i książki”
Warto dodać, że opinie te wykorzystywane są w działaniach promocyjnych i rekrutacyjnych uczelni.
Być czy nie być?
Kto myśli, że uda się przeczekać chwilową modę na media społecznościowe srogo
się zawiedzie. Można nie lubić Facebooka czy Twittera, jednak nie można odwrócić się
od trendu komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sposób komunikacji za pośrednictwem aplikacji internetowych dla młodych użytkowników stał się
6

https://biologhelp.com/kierunek-lekarski-uniwersytecie-medycznym-bialymstoku-opinie
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tak bardzo naturalny, że tego zjawiska nie da się odwrócić. Co więcej szybkość zmian
będzie co raz większa. Obecnie liczy się mobilność i możliwość komunikowania się za
pośrednictwem urządzań przenośnych.
Wcale nie jest wykluczone, że któraś z obecnie popularnych aplikacji za jakiś czas
zniknie z rynku. Tak się działo z Naszą Klasą, czy Yahoo. Dekadę temu to były najpotężniejsze serwisy, a dziś niewielu o nich pamięta, a używa jeszcze mniej. Jednak
jeżeli zabraknie Facebooka (amerykańska młodzież odchodzi już od tej aplikacji, bo
FB przestał być modny, co podobno jest wyznacznikiem jego końca) oznacza to tylko
tyle, że na rynku momentalnie pojawią się kolejny serwisy komunikacyjne. Co więcej
będą ich dziesiątki (tysiące?), ale popularność zyska tylko kilka z nich. Dla bibliotek
oznacza to konieczność ciągłego przystosowania się do nowego.
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jak prowadzić badania w bibliotece?
wybór problemów
Abstract
The article describes common problems which arise at various stages of the survey research of libraries. It is focused on placing the assessment of library resources in wider process of quality of education
evaluation. It also proposes the use of weighting variables in statistical analysis in the case of large discrepancies between the population structure and the sample structure. Later it concentrates on practical
considerations over the questionnaire distribution and the promotion of the research and its results among
the library users.
Streszczenie
Artykuł opisuje częste problemy pojawiające się na różnych etapach prowadzenia badań sondażowych
bibliotek. Koncentruje się na umiejscowieniu oceny zasobów bibliotecznych w procesie ewaluacji jakości kształcenia, jak również przedstawia propozycję zastosowania ważenia na etapie statystyczne analizy
danych w przypadku dużych rozbieżności pomiędzy strukturą populacji i strukturą zrealizowanej próby.
W dalszej części zostały podjęte praktyczne rozważania nad dystrybucją ankiety oraz promocją badań i ich
wyników wśród użytkowników biblioteki.

W większości dokumentów składanych do różnych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym (np. podczas akredytacji kierunku, parametryzacji jednostki, czy też
przy składaniu wniosku o otwarcie nowego kierunku studiów, bądź uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych) konieczne jest między innymi scharakteryzowanie infrastruktury dydaktycznej oraz zasobów bibliotecznych. Zwykle chodzi o liczbę
woluminów, prenumerowane czasopisma, dostęp do baz pełnotekstowych, liczbę stanowisk w czytelni, dostęp do Internetu i in.. Niewątpliwą zaletą takiej sprawozdawczości jest jej „twardy” charakter, który umożliwia porównywanie jednostek oraz łatwe
określenie, na ile biblioteka spełnia formalne wymogi.
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Nie mniej ważną i zwykle nieporuszaną w takich sytuacjach kwestią jest satysfakcja czytelników, czyli głównych adresatów usług świadczonych przez bibliotekę. Jest
ona trudniej mierzalna, ale ma duże znaczenie z punktu widzenia planowania zmian
i rozwoju biblioteki. Ponieważ działanie uczelnianych systemów zapewniania jakości
kształcenia oparte jest w dużym stopniu na uzyskiwaniu opinii studentów na temat różnych aspektów studiowania, ocenie poddawane jest także funkcjonowanie bibliotek.
Dzięki temu można pozyskać opinie na temat różnych wymiarów ich działania, jak
również zebrać dane o bardziej „miękkim” charakterze.
Przydatność takich informacji zależy w dużym stopniu od jakości narzędzia pomiarowego, sposobu dystrybucji kwestionariusza i promocji takiego badania wśród czytelników (przede wszystkim studentów). Między innymi tym trzem aspektom zostaną
poświęcone niniejsze rozważania.
Przygotowanie dobrego (miarodajnego) badania przysparza szeregu problemów,
które należy rozwiązać praktycznie na każdym etapie pracy. Przyjrzyjmy się pokrótce
najważniejszym z nich.
Etap procesu badawczego

Kwestie, które należy rozważyć lub problemy do rozwiązania

Konceptualizacja

Określenie problemu badawczego, celów, pytań i hipotez badawczych oraz głównych kategorii analitycznych.

Operacjonalizacja

Dobór wskaźników - przełożenie języka abstrakcyjnych kategorii
badawczych na język pytań kwestionariuszowych.

Określenie liczby pytań i stopnia ich szczegółowości, skalowanie,
obecność pytań otwartych, pytania wielokrotnej odpowiedzi – przeKonstrukcja narzędzia pomia- kłada się to na czas wypełniania ankiety. Czy badanie jest samorowego
dzielne, czy jest częścią większego badania, np. ewaluacji jakości
kształcenia, gdzie funkcjonowanie biblioteki jest jednym z wielu
wymiarów podlegających ocenie.
Dobór próby

Zdefiniowanie populacji, wyznaczenie liczebności próby, dobór
próby podstawowej i rezerwowej, dobór losowy lub nielosowy
(kwotowy lub celowy), operat losowania lub katalog cech respondentów dla prób nielosowych, respondenci „nadmiarowi”.

Realizacja badania

Odpowiedź na pytanie, czy warto rezygnować z ankiet papierowych? Na jakiej platformie najlepiej pracować?

Wskazywanie korzyści, jakie mogą uzyskać respondenci, biorąc
udział w badaniu.
Określenie wymaganego stopnia szczegółowości analiz, wskazaAnaliza i interpretacja danych
nie narzędzi wspomagających analizę.
Promocja badania

Komunikowanie wyników
badań

Wskazywanie respondentom użyteczności uzyskanych wyników
z punktu widzenia poprawy funkcjonowania biblioteki.

Tab. 1. Problematyczne kwestie do rozwiązania na różnych etapach procesu badawczego
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Na potrzeby niniejszych rozważań możemy wyodrębnić osiem etapów postępowania badawczego, które będą użyteczne z punktu widzenia omawianej tematyki. Autor
zdaje sobie sprawę z możliwości przedstawienia ich w inny sposób, np. posługując się
nieco inną terminologią, bądź bardziej akcentując pewne kwestie i zmniejszając wagę
innych. Wybór poruszanych problemów wynika przede wszystkim z kilkuletniego doświadczenia w ewaluacji jakości kształcenia w macierzystej jednostce, a nie z chęci
stworzenia kolejnego podręcznika metodologicznego1.
Na etapie konceptualizacji musimy precyzyjnie określić, co jest przedmiotem naszego zainteresowania badawczego i co właściwie chcemy osiągnąć. Czy zależy nam bardziej na ocenie „twardych” aspektów funkcjonowania biblioteki, czy też na „miękkich”
bardziej społecznych kwestiach. Wynika to też po części z przyjętej misji biblioteki,
tzn., czy sprowadzamy ją jedynie do udostępniania zbiorów, czy również stawiamy na
coś, co moglibyśmy określić „budowaniem relacji z czytelnikiem”. Powinniśmy zatem
zadeklarować, jakie są cele, które chcemy osiągnąć, prowadząc badanie. Kwestia ta
jest tylko pozornie błaha, ponieważ przekłada się ona na całokształt naszych badań,
które, jeśli nie pozwalają osiągnąć zakładanych celów, nie będą w pełni użyteczne.
Z tych przemyśleń powinien się zrodzić problem badawczy, a więc główne pytanie,
na które chcemy uzyskać odpowiedź. Z niego powinny wynikać bardziej szczegółowe
pytania badawcze. „Próbne” odpowiedzi na te pytania będą naszymi hipotezami, które
poddamy weryfikacji. Z tego zbioru celów, pytań i hipotez wyprowadzamy wyczerpujący katalog kategorii analitycznych, czyli pewnych, dość abstrakcyjnych jeszcze,
kwestii, które są przedmiotem naszego zainteresowania. Taką przykładową kategorią
może być między innymi „satysfakcja czytelnika z poziomu obsługi w wypożyczalni”
lub też „ocena przydatności zbiorów bibliotecznych z punktu widzenia prowadzonych
przez czytelnika badań”.
Powyższe abstrakcyjne kategorie przekładamy na język pytań kwestionariuszowych, które będą jednoznacznie zrozumiałe dla odbiorcy badania. Na tym etapie deklarujemy, jak rozumiemy poszczególne pojęcia (tworzymy zatem tzw. definicje operacyjne), czyli np. precyzyjnie opisujemy, na podstawie czego będziemy stwierdzać,
w jakim stopniu czytelnik jest usatysfakcjonowany obsługą w wypożyczalni. Powinniśmy też podjąć decyzję, czy będziemy posługiwać się skalami, np. oceniamy poszczególne zagadnienia w skali „szkolnej” od 1 do 5, czy przedstawiamy ankietowanym
pewne twierdzenia, względem których muszą się ustosunkować (od pełnej zgody, do
Główne etapy postępowania badawczego można choćby znaleźć w klasycznych już opracowaniach
z metodologii badań społecznych. Por. Grzegorz B ab iń s k i : Etapy procesu badawczego. W: Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. Tom 1. Red. Marian Malikowski, Marian Niezgoda. Tyczyn 1997
s. 300-313 lub Jan L u ty ń s k i: Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź 2000 s. 77-109
oraz Earl B a b b i e : Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003 s. 110-137
1
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pełnej niezgody – skala Likerta). Warto też się zastanowić nad ewentualnym posłużeniem się indeksami, które będziemy budować w oparciu o odpowiedzi na pojedyncze
pytania, które potraktowane odrębnie niewiele powiedzą nam o analizowanych zjawiskach, ale opracowane łącznie stworzą nam ilościowy wskaźnik satysfakcji czytelnika.
Przełoży się to oczywiście na kwestionariusz i jego wielkość. Obszerność narzędzia
jest też uzależniona od poziomu „samodzielności” badania. Jeśli prowadzimy osobny
projekt oceny biblioteki, zwykle możemy sobie pozwolić na bardziej rozbudowane
narzędzie, którego wypełnienie zajmie więcej czasu. Jeżeli jednak nasze badanie jest
częścią większego projektu (np. corocznej ewaluacji jakości kształcenia), często mamy
bardziej ograniczone możliwości konstruowania narzędzia, ponieważ pytania o bibliotekę znajdą się w jednym z kilku bloków, w których pojawi się także ocena dziekanatu,
laboratoriów, sal dydaktycznych, pracowni komputerowych i in.. Biorąc pod uwagę ten
problem, musimy rozważyć, czy koncentrujemy się pytaniach zamkniętych, czy pozwolimy czytelnikom na większą swobodę w wyrażaniu opinii poprzez posłużenie się
pytaniami otwartymi. Jest to jednak uzależnione również od przyjętych wskaźników
i wybranych metod skalowania.
Bardzo trudnym etapem badań jest dobór próby. W praktyce nieczęsto się zdarza,
aby nie nastręczył on badaczom większych problemów (np. w postaci niepełnej realizacji próby). W dalszej części rozważań podejmiemy szerszą analizę niniejszego zagadnienia, a w tym miejscu skoncentrujemy się na wypunktowaniu głównych kwestii
problemowych.
Na początku powinniśmy precyzyjnie zdefiniować naszą populację i zdecydować,
czy posłużymy się doborem probabilistycznym (losowym), czy nieprobabilistycznym
(nielosowym). Jeśli zdecydujemy się na pierwszy z nich, powinniśmy dysponować
operatem losowania, tj. uporządkowaną listą wszystkich członków naszej badanej populacji, która powinna być adekwatna, kompletna, dokładna (aktualna), bez powtórzeń
i dogodna do wykorzystania2, a zatem powinna odpowiadać całości badanej populacji i zawierać wszystkie jej aktualne elementy, które nie powinny się powtarzać (aby
nie wylosować skreślonego studenta lub aby nie trafić dwukrotnie na tą samą osobę)
i jednocześnie muszą być one identyfikowalne, tzn. powinno dać się wskazać konkretną osobę wylosowaną do badań. Należy też określić liczebność próby, która jest
uzależniona od wielkości populacji i przyjętego poziomu błędu oszacowania. Trzeba
również pamiętać o wylosowaniu respondentów rezerwowych, którzy pozwolą nam
wypełnić próbę w przypadku odmowy uczestnictwa w badaniu przez osoby pierwotnie wylosowane. Ważne jest podjęcie decyzji, czy przeprowadzamy losowanie proste
(a więc w zbiorze obejmującym całą populację), czy warstwowe, w którym populację
dzielimy na mniejsze grupy (np. oddzielne podzbiory dla pracowników i dla studenGrzegorz L i sso ws k i: Z zagadnień doboru próby. W: Klemens Sz a nia w s ki: Metody statystyczne
w socjologii. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1968 s. 63
2
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tów poszczególnych kierunków i ewentualnie roczników), w których przeprowadzamy
odrębne losowania, a liczebności wyznaczone będą przez proporcje tych grup w populacji. W takim przypadku potrzebujemy bardziej szczegółowych danych o członkach
naszej populacji.
Jeżeli zdecydujemy się na próbę kwotową, a więc taką, która nie jest losowa, ale ma
zachować proporcje pewnych cech w populacji (np. stosunek liczby pracowników do
liczby studentów, czy proporcje liczby studentów poszczególnych kierunków), musimy
dysponować aktualnymi danymi, które będą podstawą tego doboru. Odrębnym problemem są „nadmiarowi” respondenci, którzy mogą się pojawić zarówno w doborze losowym, jak i kwotowym. Chodzi tu o szczególne przypadki wystąpienia nadreprezentacji
osób o pewnych cechach. Możemy w tym wypadku albo odrzucić część nadmiarowych
ankiet (poprzez wylosowanie obserwacji, które zostaną usunięte), co może wzbudzać
uczucie „marnowania” materiału badawczego, albo przeprowadzić procedurę ważenia,
która, jak się okaże, nie jest specjalnie skomplikowana.
Etap realizacji badania wymaga zdecydowania, czy opieramy się na ankietach
papierowych, elektronicznych, czy jednych i drugich równocześnie. Każde z tych
rozwiązań ma swoje wady i zalety, których nie będziemy w tym miejscu omawiać.
Internetowa wersja zdecydowanie obniża koszt badania i skraca jego czas. Wybór elektronicznej formy ankiety pociąga za sobą konieczność oparcia się na jednej z wielu
dostępnych platform ankieterskich. Bardzo dobry przegląd takich narzędzi możemy
znaleźć w opracowaniu A. Zawałkiewicz i E. Kędzierskiej3. Istotna jest też poruszana
wcześniej kwestia samodzielności badania. Z punktu widzenia biblioteki łatwiej jest
zarządzać odrębnym badaniem opinii czytelników niż całościową ewaluacją procesu
kształcenia, na którą biblioteka ma zwykle dużo mniejszy wpływ.
Bardzo ważnym zagadnieniem jest promocja badania, która powinna zachęcać czytelników do wypełnienia ankiety. Praktyka pokazuje, że jest to trudne zadanie. Nawet
najlepiej przemyślana ankieta i dokładnie dobrana próba nie gwarantują sukcesu. Należy zatem wskazywać konkretne korzyści, jakie mogą uzyskać respondenci, biorąc
udział w badaniu. Kwestii tej poświęcimy większą uwagę w dalszej części opracowania.
Kolejnym dylematem do rozstrzygnięcia jest wybór narzędzi wspomagających analizę. Zdecydowanie najlepiej jest posłużyć się dedykowanym oprogramowaniem analitycznym. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań zarówno płatnych (np. SPSS), jak
i bezpłatnych (R), które w rękach odpowiednio kwalifikowanych osób pozwolą przeprowadzić bardzo szczegółowe analizy. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre podstawowe analizy przeprowadzimy w zwykłym arkuszu kalkulacyjnym, a część platform
Anna Z a wa ł k i e wic z , Edyta K ę d zie rs k a: Ocena funkcjonalności serwisów i platform służących
do tworzenia ankiet on-line pod kątem ich przydatności do badania satysfakcji użytkowników bibliotek.
Warszawa 2013
3
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do prowadzenia badań on-line (np. Lime Survey) pozwala wykonać pewne działania
w oknie przeglądarki internetowej. W tym miejscu warto odwołać się ponownie do
polecanego przeglądu internetowych platform badawczych4.
Nie mniej istotnym zagadnieniem jest komunikowanie wyników badań. Z punktu
widzenia czytelnika zamieszczenie raportu na odległej podstronie witryny biblioteki
jest bezcelowe. Nie chodzi tylko o nieukrywanie raportu z badań, ale też o odrębne
przedstawienie głównych wniosków w widocznym miejscu. W podsumowaniu wyników warto jest wskazywać konkretne działania, które zostały podjęte na rzecz poprawy
jakości funkcjonowania biblioteki. W ten sposób możemy pokazać, że opinie naszych
respondentów znajdują przełożenie na podejmowane przez nas decyzje.
Problemy doboru próby i ważenie
W tej części rozważań skoncentrujemy się praktycznych problemach związanych
z niepełną realizacją założonej próby. Częstym problemem związanym z ankietowaniem jest niska zwracalność ankiet. Stąd bardzo trudno jest uzyskać zakładane charakterystyki próby w przypadku losowego doboru respondenta. Problem ten zwykle staramy się rozwiązać poprzez dobranie większej liczby osób do próby niż potrzebujemy i
posłużenie się respondentami rezerwowymi w miejsce tych, którzy odmówili udziału
w badaniu. Najczęściej jednak struktura cech w próbie (takich jak status respondenta,
płeć, wiek i in.) nie będzie odzwierciedlała struktury populacji. Tracimy więc „reprezentatywność” naszych badań. Dobór warstwowy (losowanie w podgrupach wyodrębnionych według istotnych cech różnicujących populację) nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ braki mogą się pojawić w obrębie poszczególnych podgrup. Podobne
kłopoty możemy spotkać w przypadku posługiwania się próbą kwotową (z definicji
odzwierciedlającą strukturę cech populacji), w której od początku wiemy, ile osób z danej grupy potrzebujemy do realizacji badania. Tutaj również pewne grupy będą nadreprezentowane lub niedoreprezentowane, jeśli nie uda nam się dotrzeć do odpowiedniej
liczby respondentów z poszczególnych kategorii.
Autorki poradnika „Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?”5 proponują w takim przypadku zastosować „analizę kwotową ankiet”, polegającą
na losowaniu z puli zebranych ankiet takiej liczby kwestionariuszy w każdej kategorii respondentów, aby uzyskać pożądane ich proporcje. W przypadku przeszacowań
proponuje się odlosowanie nadmiarowych ankiet, a przy niedoszacowaniach ich dolosowanie z puli rezerwowej. Jeśli mamy do czynienia z dużymi niedoszacowaniami w grupach (zwłaszcza tych ważnych dla badaczy) Autorki proponują zmniejszyć
odpowiednio liczebność próby, aby zachować proporcje respondentów o określonych
Tamże,
Edyta Kę d z i e r sk a , Anna Z a w ałk iew icz : Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników
biblioteki? Warszawa 2014
4
5
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cechach6. Z matematycznego punktu widzenia jest to słuszne postępowanie, jednak
takie rozwiązanie sprawia, że spora część ankiet zwyczajnie „marnuje się”, ponieważ
nie jest uwzględniania w badaniu.
W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem wydaje się odpowiednie przeważanie
wyników badania. Nie jest to czynność ani trudna, ani bardzo pracochłonna w sytuacji, gdy posługujemy się oprogramowaniem wspomagającym analizę statystyczną
(jak SPSS, Statistica, R, czy inne). Dzięki ważeniu odpowiedzi respondentów z grup
niedoszacowanych „nabierają wartości”, natomiast odpowiedzi osób z grup nadreprezentowanych nieco „tracą na znaczeniu” w taki sposób, aby rozkład cech w próbie
dokładnie odzwierciedlał rozkład w populacji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że
żadna ankieta „nie marnuje się”, a proporcje cech z populacji są zachowane nawet przy
znacznych rozbieżnościach między zakładaną i rzeczywistą liczebnością próby oraz
przy niedopasowaniu struktury próby do struktury populacji. Warto rozważyć taką metodę, ponieważ analizą danych zwykle i tak zajmuje się wykwalifikowana osoba. Jeśli
jednak nie dysponujemy ani odpowiednio przygotowanym pracownikiem, ani specjalistycznym oprogramowaniem, najrozsądniejsze wydaje się postępowanie przytaczane
w prezentowanym poradniku.
Warto jednak mieć na uwadze fakt, że nie zawsze próba „reprezentatywna” jest potrzebna. Przy porównywaniu preferencji specyficznych grup ważna jest ich równoliczność (która nie zawsze występuje w rzeczywistości) i wtedy posiłkujemy się doborem
celowym.
Logika ważenia poststrukturalnego
W celu przedstawienia propozycji ważenia obserwacji posłużymy się prostym przykładem. Warto w tym miejscu nadmienić, że przedstawiona metoda jest bardzo często
stosowana w badaniach społecznych i z powodzeniem może być wykorzystana również w badaniach bibliotek. Tabela 2 przedstawia strukturę mieszkańców Białegostoku
w roku 2015, w wieku powyżej 20 lat z podziałem na płeć. Dla uproszczenia przekazu
wiek podzielono na dwie grupy (20-44 i od 45 lat). Uzyskujemy więc cztery kategorie
płci i wieku: kobiety starsze i kobiety młodsze oraz mężczyźni starsi i mężczyźni młodsi. Gdybyśmy posłużyli się np. dziesięcioma grupami wiekowymi, mielibyśmy łącznie
dwadzieścia kategorii płci i wieku. Pierwsza część tabeli prezentuje nam liczebności
poszczególnych grup. W kolejnej części liczebności zostały zamienione na procenty,
dzięki czemu widzimy rzeczywiste proporcje tych grup w populacji. Trzecia część tabeli prezentuje nam teoretyczny rozkład próby 1000-osobowej idealnie odzwierciedlającej strukturę populacji.
6

Tamże, s. 15
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Struktura populacji

Proporcje w populacji

M

K

razem

20-44

56527

57938

114465

45+
razem

53516
110043

71801
129739

125317
239782

M

K

razem

20-44
45+

23,6%
22,3%

24,2%
29,9%

47,7%
52,3%

razem

45,9%
M
236
223
459

54,1%
K
242
299
541

100,0%
razem
477
523
1000

Teoretyczna struktura próby idealnie od- 20-44
45+
zwierciedlająca proporcje w populacji
razem

Tab. 2. Struktura próby idealnie odzwierciedlającej proporcje cech w populacji
Źródło danych dla struktury populacji: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane za rok 2015

Wyobraźmy sobie jednak sytuację przedstawioną w tabeli 3, w której widzimy wyraźną dysproporcję w strukturze zrealizowanej próby i populacji. Możemy zauważyć,
że proporcje mężczyzn i kobiet w próbie (38,9% do 61,1%) znacznie odbiegają od
analogicznego rozkładu w populacji (45,9% do 54,1%). Podobne różnice obserwujemy
w grupach wiekowych.

Tab. 3. Rozbieżność pomiędzy proporcjami cech w populacji i w próbie

Aby zachować proporcje cech z populacji, moglibyśmy odrzucić część ankiet
wypełnionych przez kobiety (pilnując jednocześnie grup wiekowych) i dolosować
z puli rezerwowej wyliczoną liczbę ankiet wypełnionych przez mężczyzn (oczywiście
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uwzględniając wiek). O ile matematycznie ma to sens, marnujemy w ten sposób znaczną część materiału badawczego. Możemy tego uniknąć, stosując ważenie, w wyniku
którego odpowiedzi osób z grup nieoszacowanych zostaną „dowartościowane”, natomiast w przypadku grup przeszacowanych waga odpowiedzi ulegnie zmniejszeniu.
Aby obliczyć wagę, powinniśmy skorzystać z poniższego wzoru:

gdzie:
qi – oznacza proporcję danej cechy w populacji (czyli „ile powinno być”),
pi – oznacza proporcję tej samej cechy w zrealizowanej próbie (czyli „ile jest”),
wi – oznacza iloraz proporcji cechy w populacji przez proporcję w próbie i stanowi
poszukiwaną przez nas wagę danej cechy.
Wyniki powyższego działania dla poszczególnych grup prezentuje Tabela 4 i jej
ostatnia część. Wystarczy teraz w bazie danych przypisać wyliczone wagi odpowiednim grupom respondentów i otrzymaną zmienną wskazać jako wagę w programie statystycznym.
Proporcje w populacji
„ile powinno wyjść”

Proporcje w próbie
„ile wyszło”
Wagi – ilorazy proporcji w populacji i
proporcji w próbie

qi
20-44
45+
razem
pi
20-44
45+
razem
wi
20-44
45+

M
23,6%
22,3%
45,9%
M
17,6%
21,3%
38,9%
M
1,34
1,05

K
24,2%
29,9%
54,1%
K
27,2%
33,9%
61,1%
K
0,89
0,88

razem
47,7%
52,3%
100,0%
razem
44,8%
55,2%
100,0%

Tab. 4. Logika ważenia post strukturalnego

Dzięki temu będziemy w stanie dopasować strukturę próby do struktury populacji
bez konieczności odrzucania nadmiarowych obserwacji, bądź dolosowywania rezerwowych respondentów. Warto rozważyć takie postępowanie szczególnie w przypadku
prób rozbitych na wiele zróżnicowanych kategorii respondentów i kiedy dysponujemy
odpowiednim oprogramowaniem i przeszkolonym w jego obsłudze pracownikiem, co
w przypadku jednostek akademickich nie powinno stanowić problemu.
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Dystrybucja ankiety
Ankiety internetowe mają bardzo wiele zalet, do których należy przede wszystkim
niski koszt i krótki czas przetwarzania danych z kwestionariusza. W przypadku ankiet
papierowych należy najpierw ręcznie przepisać z nich dane do bazy, bądź posłużyć
się specjalnym skanerem. Nie oznacza to jednak, że ankiety elektroniczne nie są pozbawione wad. Jednym z problemów związanych z prowadzeniem badań internetowych jest możliwość wypełnienia ich przez osoby niebędące jednostkami obserwacji,
w naszym przypadku niebędące czytelnikami biblioteki (studentami lub pracownikami
uczelni). Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy umieścimy link do ankiety bezpośrednio
na stronie internetowej biblioteki i w żaden sposób nie weryfikujemy, kto ją wypełnia.
Problem ten można rozwiązać na trzy sposoby:
1. ankietowanie z wykorzystaniem funkcjonalności systemu USOS, np. poprzez
Ankietera (Uniwersytecki System Ankietujący) lub innych platform wymagających logowania,
2. w przypadku wykorzystywania rozwiązań typu Lime Survey - wykorzystanie
tokenów, które są wysyłane e-mailem i które należy wpisać, aby móc wypełnić
ankietę,
3. nieumieszczanie linku do ankiety na stronie, a wysyłanie go na adresy
e-mail potencjalnych respondentów.
Współcześnie obserwuje się tendencję do konsolidacji systemów i narzędzi ankietowania na jednej platformie. Dużo łatwiej jest zarządzać ankietami w jednym systemie
niż w kilku jednocześnie (np. połączenie ankiet w systemie USOS oraz Lime Survey).
W związku z tym pożądane jest dostosowanie używanych narzędzi do ujednoliconej platformy. Ma to niebagatelne znaczenie dla użytkownika, który może wypełnić
wszystkie ankiety w jednym miejscu.
Bez względu na zastosowane narzędzia internetowe warto rozważyć mieszany model dystrybucji kwestionariusza, tj. połączenie ankiety internetowej i papierowej. Zastosowanie ankiet drukowanych wydłuża jednak czas badania, ale pozwala dotrzeć do
pewnych grup respondentów, które mogą być niedoszacowane, a owego niedoszacowania z jakichś względów nie możemy skorygować ważeniem.
Promocja badania
Ważnym czynnikiem zwiększającym zwracalność ankiet (ang. response rate) jest
odpowiednia promocja badania i jego wyników. Dotyczy to różnych dziedzin, w których prowadzone są badania ankietowe. Jest to niełatwe zadanie i za każdym razem
należy wykazać się dużą kreatywnością i elastycznością w poszukiwaniu rozwiązań
zwiększających odsetek odpowiedzi. Poniżej znajduje się lista propozycji, które można
rozważyć, planując promocję naszych badań. Wśród nich nie znalazło się zamieszczenie informacji o ankietowaniu na stronie internetowej biblioteki, uczelni, wydziału,
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czy na fanpage’u naszej jednostki, ponieważ od tego przede wszystkim powinniśmy
zacząć. Pokrótce omówimy każą z propozycji:
1. Komunikowanie wyników badań – brak publikacji w widocznym miejscu wyników wcześniejszych badań wskazuje, że nie były one ważne ani potrzebne i
niczemu nie służą. Respondenci powinni mieć dostęp do wyników badań bez
konieczności długotrwałego ich odszukiwania na stronie internetowej. Warto
zastanowić się nad zamieszczeniem odsyłacza do poprzedniego raportu w zaproszeniu do aktualnie prowadzonych badań.
2. Wskazywanie konkretnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki, do wprowadzenia których przyczyniły się badania, np. poprzez proste sformułowanie „Dzięki
Państwa głosom i sugestiom udało się nam zrobić...”. W ten sposób dajemy
do zrozumienia, że opinie badanych są dla nas ważne, ponieważ biblioteka się
zmienia dzięki nim i dla nich. Dlaczego tego nie pokazać?
3. Specjalne „bonusy” dla osób wypełniających ankietę (np. zwiększenie limitu
liczby wypożyczeń lub czasu ich trwania) – zależy to od możliwości organizacyjnych i technicznych biblioteki (np. czy system biblioteczny pozwala modyfikować uprawnienia wybranym czytelnikom).
4. Nagrody dla wylosowanych kilku czytelników, którzy wypełnili ankietę (np.
nagroda książkowa lub bon podarunkowy do księgarni/księgarni on-line). Można to realizować w ramach działalności promocyjnej domów wydawniczych,
które współpracują z uczelniami i bibliotekami.
Przedstawione powyżej propozycje należy traktować jako punkt wyjścia w dyskutowaniu strategii promowania badań. Wybór konkretnych działań zależny jest od specyfiki i możliwości biblioteki oraz indywidualnej oceny skuteczności podejmowanych
działań w latach poprzednich.
Podsumowanie
Prowadząc badania ankietowe bibliotek, należy zmierzyć się z wieloma problemami i dylematami, a podejmowane przez nas decyzje będą miały daleko idące konsekwencje w zakresie stosowalności i użyteczności uzyskanych wyników. Problemów
nastręcza nie tylko przygotowanie narzędzia i dobór próby, ale także zapewnienie
odpowiedniego stopnia jej realizacji. Z tego też względu należy kłaść coraz większy
nacisk na działania informacyjne i promocyjne, które mają nam zapewnić większy odsetek odpowiedzi, ale istotną wartością dodaną będzie samo zwiększenie świadomości
czytelników w zakresie korzyści, jakie odnosi biblioteka i oni sami dzięki prowadzonym badaniom.
Banałem będzie też stwierdzenie, że nie ma jednego skutecznego sposobu prowadzenia badań bibliotek. Istnieją jednak standaryzowane kwestionariusze oraz poradniki opracowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Uczelnie akademickie
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(w tym również medyczne) posiadają własne regulacje w ramach systemów ewaluacji
jakości kształcenia, ponadto biblioteki we własnym zakresie realizują odrębne projekty. Siłą rzeczy badania prowadzone w ramach szeroko zakrojonych uczelnianych
projektów ewaluacyjnych będą zwykle skromniejsze niż badania samodzielnie realizowane przez bibliotekę i, w przeciwieństwie do nich, nie pozwolą na uzyskanie pogłębionej wiedzy. Z drugiej strony, nie zawsze takie szczegółowe informacje są aktualnie
potrzebne.
Bez względu na zastosowaną metodologię, badania bibliotek (jak również ewaluacja jakości kształcenia) mają przede wszystkim służyć realizacji przyjętych celów, a te
przede wszystkim powinny się odwoływać do kontroli i poprawy jakości funkcjonowania instytucji z korzyścią dla jej użytkowników.
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Druki z zakresu medycyny
w historycznej bibliotece supraskiej w XIX wieku
Abstract
The goal of the article is to present the books in medical field that have been stored in the historical
library of Supraśl. These books were recorded in inventory in the „Philosophers, Mathematicians, Physicists, Medics” section. In the nineteenth century Supraśl monks had books on anatomy, educational
publications on drugs used at the time, and guides describing different ways of treatments, tips on hygiene
and prevention. The collection of such books reflects the relationship of medicine and practical needs in
a given period.
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja książek z zakresu medycyny, które były przechowywane w historycznej bibliotece supraskiej. Książki te zostały zapisane w inwentarzu w dziale „Filozofowie, Matematycy,
Fizycy, Medycy”. W XIX wieku zakonnicy suprascy posiadali książki z zakresu anatomii, wydawnictwa typu podręcznikowego o stosowanych ówcześnie lekach oraz poradniki opisujące sposoby leczenia,
wskazówki higieniczne i profilaktyczne. Gromadzenie takich książek najlepiej odzwierciedla powiązania
medycyny z potrzebami praktycznymi w danym okresie.

Klasztory były ważnymi ośrodkami nie tylko religijnymi, ale także kulturalnymi
i edukacyjnymi. Istniejące przy nich biblioteki miały wspierać działalność zakonników. Warto więc przyjrzeć się, jakie to były materiały. Informacje te pozwolą uzupełnić
wiedzę o literaturze będącej wówczas w obiegu społecznym. W niniejszym artykule
przeanalizowano zbiór książek z zakresu medycyny, które były przechowywane w bibliotece supraskiej.
Biblioteka klasztoru supraskiego zaczęła powstawać razem z fundacją monasteru
na przełomie XV i XVI w. Jej zawartość znana jest z zapisów inwentarzowych z XVI
w. (1532, 1557), XVII w. (1645, 1668, 1698), XVIII w. (1764) i XIX w. (1819, 1829,
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1836)1. Zakres tematyczny tego księgozbioru był bardzo rozległy, od teologii i filozofii
po dzieła literackie. Najwięcej zebrano książek z zakresu teologii, filozofii, literatury
i historii. W 1829 r. wymieniano 12 działów, były to: „Pismo Święte i Ojcowie Święci
[Kościoła]”, „Prawo kościelne i cywilne”, „Teologowie”, „Filozofowie, Matematycy,
Fizycy, Medycy”, „Historycy”, „Literatura”, „Księgi Kaznodziejskie”, „Słowniki”,
„Księgi Ascetyczne”, „Księgi cerkiewne” oraz „Manuskrypty” i „Miscellanea”2. Warto zwrócić uwagę, że podobne działy wyodrębniano także w innych księgozbiorach
bazyliańskich z tego okresu3. Mimo lakonicznego zapisu udało się ustalić opisy bibliograficzne dla ponad 850 pozycji (na 1033) odnotowanych w inwentarzu klasztoru
supraskiego w 1829 r.
Książki z zakresu medycyny zapisane zostały w dziale „Filozofowie, Matematycy,
Fizycy, Medycy” liczącym 71 tytułów (w tym kilkanaście książek wielotomowych,
a kilka tytułów, zwłaszcza z matematyki, zgromadzono w kilku egzemplarzach). Znalazły się tutaj książki z zakresu filozofii i logiki (m.in. Christian Wolff Philosophia
moralis sive ethica, Jacopo Zabarella Opera Logica), architektury (m.in. Andrea Pozzo Perspectiva pictorum atque architectorum), matematyki (m.in. Francesco Eschinardi Microcosmi physicomathematici, Gaspar Schott Organum Mathematicum, Johann
Kies Institutiones mathematicae), fizyki (m.in. Pieter van Musschenbroek Elementa
physicae, Franciszek Lisikiewicz Fizyka czyli wiadomosc natury y skutkow rzeczy pod
zmysły podpadających) oraz astronomii (m.in. Jérôme Lalande Astronomie, Nicolas
Louis de Lacaille Lectiones elementares astronomiæ, geometricæ et phycicæ) czy też
meteorologii (m.in. Libert Froidmont Meteorologicum) oraz 12 pozycji z zakresu medycyny, a raczej poradnictwa medycznego. Było to dosyć charakterystyczne, ponieważ
zainteresowaniom medyczno-przyrodniczym bardzo często towarzyszyły zagadnienia
związane z filozofią, fizyką czy też matematyką i astronomią, a nawet astrologią. Należy też podkreślić, że ówcześnie największym uznaniem cieszyły się opracowania
botaniczno-farmakologiczne i zielniki.
W bibliotece supraskiej znajdowały się dzieła z zakresu anatomii. Wśród nich było
szesnastowieczne dzieło zatytułowane Commentarius Anatomicus Jodocusa Willicha,
lekarza, naukowca, dramaturga, profesora Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, pochodzącego z Reszla na Warmii. Kolejnym dziełem z tego zakresu były Commentaria,
in syntagma anatomicum Jana Veslinga, które zostało przetłumaczone i opatrzone komentarzami przez siedemnastowiecznego holenderskiego lekarza i anatoma Gerardusa
Józef Ma r o sz e k : Monografia miasta i gminy Supraśl. Supraśl 2013
Centralne Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie (dalej: CAHL Wilno), f. 634, op.1, nr 3; Archiwum
Archidiecezjalne w Białymstoku (dalej: AA Białystok), Inwentarz klasztoru supraskiego 1829, k. 36-52v.
3
Maria Pi d ł y p c z a k -M a je ro w ic z : Biblioteki i bibliotekarstwo na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku, Wrocław 1996 s. 89-91; Katarzyna Zimnoc h: Biblioteka supraska w świetle dziewiętnastowiecznych źródeł. W: Dzieje opactwa supraskiego / pod red. Radosława Dobrowolskiego,
Mariusza Zemło. Lublin 2015 s. 277
1
2
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Leonardusa Blasiusa, autora wielu prac z zakresu anatomii, brata poety Jana Blasiusa.
Z XVIII wieku pochodziła wielokrotnie wydawana praca Expositio Anatomica Structurae Corporis Humani autorstwa zasłużonego członka Królewskiej Akademii Nauk
w Paryżu Jacoba Benignusa Winslowa, duńskiego chirurga, uznawanego też za jednego z twórców anatomii opisowej. Książka ta była w II połowie XVIII wieku zalecana
do nauki anatomii na wydziałach lekarskich4. Ponadto zakonnicy suprascy posiadali
też książkę z zakresu fizjonomii De humana physiognomonia Giambattisty della Porty,
renesansowego włoskiego uczonego, wynalazcy, lekarza i literata, znanego z bardzo
szerokich zainteresowań – od filozofii i fizyki, medycyny i botaniki do agronomii (sadownictwa), kryptologii i literatury.
Odnotowano kilka książek z zakresu nauki o stosowanych ówcześnie lekach. Były
to przede wszystkim wydawnictwa typu podręcznikowego, jak farmakopeje (dispensatoria medicamentorum), czyli wykazy substancji (surowców) leczniczych, spisy leków
oraz katalogi i kompendia5. Ścisły związek z farmakologią wykazywały dzieła o treści
botanicznej, które zawierały informacje o roślinach, jak i o ich właściwościach leczniczych. Zakonnicy suprascy posiadali dzieła Waleriusa Cordusa i Leonharta Fuchsa, którzy razem z Hieronimem Bockiem i Ottonem Brunfelsem zaliczani byli do niemieckich
ojców botaniki. Były to przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego Paradoxorum medicinae libri tres6 Leonharta Fuchsa, któremu wcześniej sławę
przyniosło dzieło De historia stripium commentarii7 oraz Dispensatorium pharmacopolarium opracowane przez Valeriusa Cordusa, które były pierwszą oficjalną farmakopeą niemiecką. Warto wspomnieć, że był on też autorem komentarzy do Dioscoridesa,
De medicinali materia libri sex oraz innych książek z zakresu farmakologii i botaniki
lekarskiej, np. Pharmacorum conficiendorum ratio. Ich dzieła były często wydawane
ze względu na duże znaczenie praktyczne. Ponadto, według inwentarza klasztoru w bibliotece supraskiej znajdowało się także Dispensatorium pharmaceuticum universale
Daniela W. Trillera, niemieckiego lekarza i pisarza oraz inne wydawnictwo o charakterze słownikowym z zakresu farmacji Corpus pharmaceutico-chymico-medicum universale opracowany przez Johanna H. Jüngkena.
Ryszard W. Gr y g l ew s k i: Narodziny kliniki lekarskiej w Polsce Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 2001 74 s. 17
5
Jan Mu sz y ń sk i : Farmakopeje, ich rozwój i historja. Farmacja Współczesna 1933 R. 2 nr 2 s. 61-74
6
Leonhart: Fu c h s Paradoxorum medicinae libri tres, in quibus sane multa à nemine hactenus prodita,
Arabum aetatisque nostrae medicorum errata non tantùm indicantur , sed & probatissimorum autorum
scriptis, firmissimisque rationibus ac argumentis confutantur ... Obiter denique hic Sebastiano Montuo
... respondetur, ejúsque Annotatiunculae, velut omnium frigidissimae, prorsus exploduntur. Paryż 1555.
Leonhart
7
F u c h s: De historia stripium commentarii insignes maximis impensis et vigillis elaborati adiectis
earundem vivis...,.Bazylea 1542
4
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Zakonnicy suprascy interesowali się również książkami opisującymi sposoby leczenia, wskazówki higieniczne i profilaktyczne. Posiadali książkę Il Testoro della Sanità
(Skarb zdrowia) Castora Durante da Gualdo (Gualdo Tadino), szesnastowiecznego lekarza, botanika i poety włoskiego renesansu, który pełnił także rolę naczelnego lekarza
na dworze papieża Sykstusa V. W publikacji tej zebrano i omówiono środki medycyny
ludowej dla rodziny z praktycznymi zasadami higieny oraz wskazówkami dietetycznymi. Książka ta była również przetłumaczona na język angielski przez Johna Chamberlayne (1686). W bibliotece zakonników supraskich znalazła się książka szkockiego
lekarza Georga Cheynego Tractatus de infirmorum sanitate tuenda vitaque producenda
(1742). Cheyne napisał kilka książek dotyczących prawidłowego odżywiania się, roli
ćwiczeń fizycznych oraz depresji. Pomimo krytyki wielu współczesnych mu badaczy,
książki Cheyne’a były bardzo popularne, o czym świadczyły liczne wydania. Stał się
też jednym z protagonistów współczesnego wegetarianizmu. Jego prace są często cytowane przez wegetarian oraz aktywistów działających na rzecz praw zwierząt.
W bibliotece klasztoru supraskiego znalazły się książki, które można przypisać do
tzw. szkoły salernitańskiej8. Była to Hygieia, Id Est, Bonae Valetudinis Conservandae
Thesaurus locupletissimus wydana w Kolonii w 1628 roku. Z XVIII wieku pochodził
poradnik Apteka dla tych, co jej ani lekarza, nie mają (1750), który był tłumaczeniem łacińskiego poematu dydaktycznego, zawierającego wskazówki na temat higieny
i sposobów leczenia chorób, powstałego w szkole w Salerno Regimen Sanitatis Salernitanum (Przepisy zdrowotne Szkoły Salerneńskiej), który był tłumaczony na wiele
języków europejskich i wydawany pod różnymi nazwami takimi jak Medycyna Salernitańska (Medicina Salernitana), Szkoła Salernitańska (Schola Salernitana), Nauka
zachowania zdrowia. Był to zbiór rad i aforyzmów, przede wszystkim higienicznych,
dietetycznych i terapeutycznych, opisany w przystępny sposób. O popularności tego
utworu świadczy duża liczba wydań i przekładów na wiele języków (ok. 240 edycji)9.
Proste ujęcie i forma wierszowana ułatwiała zapamiętywanie zawartych tam przepisów,
co sprawiało, że dzieło to cieszyło się dużą popularnością. Na język polski przetłumaczył i wydał je dopiero Hieronim Olszowski w 1640 roku10. Następne wydania wyszły
Szkoła w Salerno powstała pod koniec IX wieku. Była pierwszą świecką szkołą medyczną w Europie.
Powstawały tu również książki, służące nauczaniu medycyny. Niektóre z nich zawierały liczne sentencje
i przysłowia, które stały się maksymami funkcjonującymi przez wiele wieków w całej Europie. Wiele tych
pism miało charakter poradników lekarskich, zbiorów rad przeważnie higienicznych, dietetycznych i terapeutycznych (rodzaj dzisiejszej popularnej encyklopedii medycznej). Zob. B. Seyda, Dzieje medycyny
w zarysie, Warszawa 1977, s. 85. Zarys dziejów szkoły lekarskiej w Salerno, oprac. W. Zaremba, Wrocław
1896.
9
Agnieszka: R z e p i e la Edycje Medycyny Salernitańskiej w zbiorach Biblioteki i Muzeum Farmacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medycyna Nowożytna 2005 T. 12 z. 1-2 s. 201-216
10
Szkoła salernitańska to jest nauka doktorów salernitańskich o sposobie zachowania zdrowia dobrego
… przez Hieronyma Olszowskiego na polski ięzyk przełożona etc. Przydana Apteka etc., Kraków 1640.
E XXIII 348
8

286

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

w 1645 i 168411. W wieku XVIII pojawiło się tłumaczenie Józefa Andrzeja Załuskiego12, a wiek później Ferdynanda Prawdzica Chotomskiego13. Warto zwrócić uwagę,
że dopiero trzecie tłumaczenie było wykonane przez doktora medycyny14. Zakonnicy
suprascy posiadali tłumaczenie wykonane przez biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego
zatytułowane Apteka dla tych co iey, áni lekarza nie maia albo sposob konserwowania zdrowia, mianowicie dla tych spisana co lekárza nie maią, apteki nie znaią to iest
Szkoła Salernitanska wydane w 1750 r. w Warszawie w drukarni jezuickiej. Książkę
zadedykował ówczesnemu królewiczowi polskiemu, synowi króla Augusta III Sasa.
Utwór Załuskiego zawiera oprócz tekstu łacińskiego „Szkoły Salernitańskiej” i jego
tłumaczenia również komentarze autorskie: „Dyskurs o Szkole Salernitańskiej dla
Litteratów samych” (s. 76-112) i „Prefacya Wersyi Francuskiey B.L.M” (s. 118-120),
wydanej w Hadze 1743 r. i przełożonej na język polski. Autor tłumaczenia przyznaje,
że nie jest do dosłowne tłumaczenie. Zwraca też uwagę, że „nie jest lekarzem ciała,
lecz duszy i doktorem obojga praw i teologji a nie medycyny”. Jak wynika z tytułu
włożył on trud przetłumaczenia tego poradnika na język polski „z nienawiści próżnowania, a z miłości ku ubogim chorym po wsiach mieszkaiącym”, nazywając siebie
„ziemianów rodaków kochaiącym”. Uwzględnił przede wszystkim przepisy konieczne
do utrzymania zdrowia. Niemniej jednak Załuski zastrzega, że jeżeli jest możliwość
uzyskania porady lekarza lub aptekarza należy się przede wszystkim z nimi skontaktować. Na zakończenie autor tłumaczenia życzy czytelnikowi „Daj Boże, abyś tyle lat
żył, ile tu masz o przedłużeniu życia Autorów pozbieranych”15. Historycy medycyny
podkreślają, że przetłumaczenie szkoły salernitańskiej na język polski było istotne. Na
rynku wydawniczym pojawiło się przystępne kompendium wiedzy medycznej, które
przy niewielkim dostępie do służby medycznej, którą zastępowała działalność przede
wszystkim znachorów i szarlatanów, było nieocenione. Warto też zwrócić uwagę, że
Józef Załuski był autorem jeszcze dwóch innych prac z zakresu poradnictwa medycznego: Sekret wielu eksperiencjami doświadczony służący do uleczenia zupełnego choIbidem.
Apteka dla tych co iey, ani Lekarza nie mają albo Sposób konserwowania zdrowia, mianowicie dla
tych spisana, co lekarza nie maią, Apteki nie znaią. To jest Szkoła Salernitańska z Łacińskiego wiersza
metrem Oyczystym przełożona w podróży, z nienawiści próżnowania, a z miłości ku ubogim chorym
po wsiach mieszkającym do druku podana przez tego, który iest Ziemianow Rodakow kochający, który
oprócz Dyskursu o dawności zacności Authorach y edicyach Szkoły Salernitańskiej dołożył kilka ciekawych do konserwacji zdrowia ludzkiego y gospodarstwa należących informacyi. Sine fictione dedici, sine
invidia communico. Warszawa 1750. E XXXIV 188
13
Sztuka zachowania zdrowia ułożona przez Szkołę Salernitańską. Tłumaczenia Ferdynanda Dinheima
Prawdzic ze Szczawina Chotomskiego. Warszawa 1858
14
Ludwik Z e m b r z u s k i: Średniowieczny utwór „Regimen Sanitatis Solernitanum” w oświetleniu niektórych dawniejszych autorów polskich. Archiwum Historii i filozofii medycyny oraz historii nauk przyrodniczych T. 10 (1930) z. 1 s. 1-19
15
Ibidem.
11

12
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rujących na kamień (1745) i Dwa sekreta doświadczone i dziwnie skuteczne. Pierwszy
do uleczenia ludzi, na różne choroby utyskujących. Drugi na prezerwatywę bydła temi
czasy gęsto w Polszcze odchodzącego (1747). Według Jana Kozłowskiego i Iwony Arabas łączy je nie tylko tematyka, ale i konstrukcja pracy (w pierwszej części omawiano
główny temat pracy, w drugiej teksty zawierający opinie, komentarze i uzupełnienia do
głównego tematu, w trzeciej varia )16.
Gromadzenie takich poradników najlepiej odzwierciedla powiązania medycyny
z potrzebami praktycznymi. Niestety, nie były to książki najnowsze, dwie pochodziły z XVI, pięć z XVII i pięć z XVIII wieku. Książki te przechowywano w bibliotece supraskiej po jednym egzemplarzu. Najwięcej wydano w drukarniach niemieckich
(Frankfurt, Lipsk, Kolonia) i włoskich (Rzym, Neapol), a także pojedyncze w oficynach francuskich, niderlandzkich i polskich. Autorami tych książek byli najczęściej
lekarze, przede wszystkim chirurdzy, anatomowie, ale też botanicy, naukowcy, wynalazcy i literaci. Wielu z nich pozostawiło po sobie bardzo zróżnicowany tematycznie
dorobek naukowy.
Niewątpliwie nie były to wszystkie książki, z jakich zakonnicy mogli korzystać.
Warto zwrócić uwagę, że w drukarni supraskiej tłoczono książki z zakresu medycyny17.
Były to m.in. traktat medyczny Aleksego z Piemontu Tajemnice wszystkim obojej płci
nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób18 (1737, 1750, 1758, 1786), Krótka specyfikacja medykamentów Hali Magdeburskiej preparowanych doktora Christiana Richtera,
(1745) broszura Nauczanie przez jakie sposoby nagle zginione i za umarłe poczytane osoby ratowane być mogą (1776), Porządek życia w czerstwości Samuela Tissota
w tłumaczeniu bonifratra Ludwika Perzyny (1789) oraz broszury pijara Pawła Jana
Biretowskiego Wiadomość ciekawa każdemu wielce pożyteczna o skutkach i mocy zbóż
wszelkich, jarzyn i ziół różnych (1774, 1779, 1797). Ponadto drukowano prace Jakuba
Feliksa Michelisa (Michaelis), nadwornego lekarza Izabelli Branickiej w Białymstoku: Krótka nauka dla akuszerek po prowincjach (1780), Krótka nauka dla pospólstwa
w czasie panującej ospy (1801, 1803).
Supraśl leżał na terenach słabo zurbanizowanych, w kwestiach medycznych prawdopodobnie niejednokrotnie trzeba było radzić sobie samodzielnie, bez fachowej pomocy. Wykorzystywano więc wiedzę z zakresu leczenia ludowego, która była przeka16
Jan Ko z ł o wsk i : Jak powstała w Polsce historia nauki?. Kwart. Hist. Nauki. 1992 T. 37 z. 2 s. 67-82;
Iwona Ar a b a s: Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”. W: Staropolskie kompendia wiedzy / pod
red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej, Joanny Partyki. Warszawa 2009 s. 257-267
17
Maria C u b r z y ń sk a -L e o n a rc z y k : Oficyna supraska 1695-1803. Dzieje i publikacje unic-

kiej drukarni ojców bazylianów. Warszawa 1993 s. 174-176
18
Jerzy Pa ł k a : Supraskie wydanie sekretów Aleksego z Piemontu. Medyk Białostocki 2002 nr
1 s. 11-12; O dziele zob. też: Zbigniew Be la : Aleksego Pedemontana Tajemnice”. Nowotwory 2000
T. 50 z. 2 s. 186-188

288

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

zywana z pokolenia na pokolenie lub też czerpano ją z różnorodnych poradników. Stąd
rola tego typu zbiorów. Należy nadmienić, że przy klasztorze supraskim w badanym
okresie, nie było ufundowanego szpitala. Władze zakonne niejednokrotnie sugerowały, żeby przy klasztorze powstała apteka i szpital. W aktach wizytacyjnych z 1687 r.
odnotowano „tedy ze wszech miar życzymy JM ks. archimandrycie, aby starał się aptekę mieć w klasztorze, zaciągając recept z Gdańska, a przynajmniej mieć szkatułę dla
poratowania zdrowia WW ojców i braci; przy tym dla chorych żeby izba była osobliwa infirmaria nazwana”19. Natomiast w 1764 r. metropolita Wołodkiewicz nakazywał
„gotować materiały do ciągnienia klasztornej fabryki i szpital dla ubogich wystawić,
żeby się modlili za fundatorów i cerkwi usługiwali”20. Wszakże po rozbiorach, w budynkach klasztoru mieścił się szpital wojskowy (funkcjonował do 1833 r.), jednak nie
był prowadzony przez zakonników, którzy wręcz się uskarżali, że służba szpitalna plądrowała klasztorne sady i ogrody i nie wnoszono klasztorowi żadnych opłat z tytułu
użytkowania obiektu21. Z inwentarza z 1829 r. wiadomo, że w tym okresie „klasztor
tutejszy nie ma ifirmarji, ale w przypadku choroby zakonników, każdy z nich pojedynczo mieszkając ma w swojej własnej celi wygodę, opatrzenie i posługę. (…) Podobnież
klasztor tutejszy nie ma swojej apteki. W potrzebie sprowadza lekarstwa i medyka
z Białegostoku, miasta obwodowego, o 2 mili od Supraśla odległego”22. Na kolejnych
kartach inwentarza zapisano, że „klasztor ten, lubo nie ma funduszu sobie nadanego, na
utrzymanie ubogich, jednak z miłosierdzia i miłości chrześcijańskiej ku bliźnim, utrzymuje 4 staruszków i 1 babę. (…) Nad ubogiemi tu wyrażonemi, nad ich potrzebami
i wymogami, bezpośredni ma dozór zwierzchność tutejszego klasztoru23.
***
Podsumowując, omówiony materiał ukazuje występowanie konkretnych tytułów
wydawniczych z zakresu przede wszystkim poradnictwa medycznego w bibliotece supraskiej. Może dać możliwość przeprowadzenia porównawczej analizy z zawartością
innych bibliotek klasztornych w tym zakresie. Zastanawiające jest wymienienie tylko
jednego tytułu w języku polskim, tym bardziej, że w oficynie supraskiej wydawano
druki o tematyce medycznej. Bardzo prawdopodobne jest, że książki z tego zakresu
znajdowały się też w bibliotece przy drukarni, a być może także w celach zakonników
i nie zostały ujęte w inwentarzu klasztoru. Tylko dwa egzemplarze z omawianych książek udało się odnaleźć w zbiorach bibliotecznych. W Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego znajdują się pochodzące z badanego księgozbioru: Commentarius anatomicus
Józef Ma r o sz e k : Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013 s. 154-156
Ibidem, s. 178
21
Ibidem, s. 214
22
AA Białystok, Inwentarz klasztoru supraskiego 1829, k. 36
23
Ibidem, k. 78 v.
19
20
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Jodocusa Willichiusa oraz Paradoxorum medicinae Leonhartus Fuchsa24. Niemniej
jednak prezentowany materiał pozwolił bliżej poznać fragment historycznej biblioteki
supraskiej.
Bibliografia
Materiały rękopiśmienne
1.
2.

Centralne Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie (CAHL Wilno), f. 634, op.1, nr 3, Wiadomość o
stanie klasztoru opackiego supraskiego, w obwodzie białostockim i tymże powiecie położonego,
roku 1830 miesiąca stycznia 25 dnia sporządzona [kopia]
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku (AA Białystok), bez sygn.., Inwentarz klasztoru supraskiego 1829 [oryginał, brak oryginalnej karty tytułowej, nr 1 oraz kart 53-60]
Stare druki

1.

Apteka dla tych co iey, ani Lekarza nie mają albo Sposób konserwowania zdrowia, mianowicie
dla tych spisana, co lekarza nie maią, Apteki nie znaią. To jest Szkoła Salernitańska z Łacińskiego
wiersza metrem Oyczystym przełożona w podróży, z nienawiści próżnowania, a z miłości ku ubogim chorym po wsiach mieszkającym do druku podana przez tego, który iest Ziemianow Rodakow
kochający, który oprócz Dyskursu o dawności zacności Authorach y edicyach Szkoły Salernitańskiej dołożył kilka ciekawych do konserwacji zdrowia ludzkiego y gospodarstwa należących informacyi. Sine fictione dedici, sine invidia communico, Warszawa 1750. E XXXIV 188
2. B l a si u s Gerardus Leonardus, Ves lin g Johann: Commentaria in Syntagma anatomicum viri clarissimi Joannis Veslingii, anatomici quondam Patavini. Amstelodami 1659
3. C h e y n e George: Tractatus de infirmorum sanitate tuenda, vitaque producenda ; cum ejusdem
Tractatu de natura fibrae : ejusque laxae sive resolutae morbis ; accessit huic editioni Cliftoni Winteringham Commentatrium nosologicum. Parisiis 1742
4. C o r d u s Valerius: Dispensatorium … Neapoli 1662
5. Du r a n t e Castore: Il Tesoro della sanità, di Castor Durante, … nel quale s’insegna il modo di
conservar la sanità et prolungar la vita et si tratta natura de’ cibi, et de’ rimedii de’ nocumenti loro.
Roma 1632
6. Fu c h s Leonhart: Paradoxorum medicinae libri tres, in quibus sane multa à nemine hactenus prodita, Arabum aetatisque nostrae medicorum errata non tantùm indicantur , sed & probatissimorum
autorum scriptis, firmissimisque rationibus ac argumentis confutantur ... Obiter denique hic Sebastiano Montuo ... respondetur, ejúsque Annotatiunculae, velut omnium frigidissimae, prorsus
exploduntur. Parisis 1555.
7. Hygieia, id est, bonae valetudinis conservandae thesaurus locupletissimus. Coloniae Agrippina
1628
8. Jü n g k e n Johann Helfrich: Corpus pharmaceutico-chymico medicum universale, sive Concordantia pharmaceuticorum compositorum discordans… Francofurti ad Moenem 1732
9. Porta della, Giambattista; H o ffma n n Nikolaus; F i s c he ri Haeredes Jacobi: De humana physiognomonia Ioannis Baptistae Portae Neapolitani libri IV … Francofurti 1618
10. Tr i l l e r Daniel Wilhelm: Dispensatorium pharmaceuticum universale, sive, Thesaurus medicamentorum … ex omnibus dispensatoriis … permultisque aliis libris de materia medica ac remediorum formulis et celeberrimorum … medicorum … operibus congestus … et variis observationibus
… instructus. Francofurti ad Moenem 1764
24
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11. Wi l l i c h Jodocus: Commentarius Anatomicus in quo est omnium partium corporis humani …
delineatio. Item de Locustis Dialogus, etc. Argentorati [Strasburg] 1544
12. Wi n sl o w Jacques Benigne: Expositio anatomica structurae corporis humani. Francofurti ; Lipsiae
1753
Opracowania
1.

Ar a b a s Iwona: Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”. W: Staropolskie kompendia wiedzy
/ pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej, Joanny Partyki. Warszawa 2009 s. 257-267
2. C u b r z y ń sk a - L eo n a rc z y k Maria: Oficyna supraska 1695-1803. Dzieje i publikacje unickiej
drukarni ojców bazylianów. Warszawa 1993
3. Gr y g l e wsk i Ryszard W.: Narodziny kliniki lekarskiej w Polsce Arch. Hist. Filoz. Med. 2001 74
s. 17
4. Ko z ł o wsk i Jan: Jak powstała w Polsce historia nauki?. Kwart. Hist. Nauki 1992 T. 37 z. 2 s.
67-82
5. Ma r o sz e k Józef: Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013
6. Mu sz y ń sk i Jan: Farmakopeje, ich rozwój i historja. Farm. Współcz. 1933 R. 2 nr 2 s. 61-74
7. Pa ł k a Jerzy: Supraskie wydanie sekretów Aleksego z Piemontu. Medyk Białost. 2002 nr 1 s. 1112
8. Pi d ł y p c z a k - M aje ro w ic z Maria: Biblioteki i bibliotekarstwo na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku, Wrocław 1996
9. R z e p i e l a Agnieszka: Edycje Medycyny Salernitańskiej w zbiorach Biblioteki i Muzeum Farmacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Med. Nowożyt. 2005 T. 12 z. 1-2 s. 201-216
10. Se y d a Bronisław: Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw lekarskich,
1977
11. Z e m b r z u sk i Ludwik: Średniowieczny utwór „Regimen Sanitatis Solernitanum” w oświetleniu
niektórych dawniejszych autorów polskich. Arch. Hist. Fil. Med. Hst. Nauk Przyr. 1930 T. 10 z. 1
s. 1-19
12. Z i m n o c h Katarzyna: Biblioteka supraska w świetle dziewiętnastowiecznych źródeł. W: Dzieje
opactwa supraskiego / pod red. Radosława Dobrowolskiego, Mariusza Zemło. Lublin 2015 s. 271286
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Dr Tomasz Stolarczyk
Łódź – UŁ

Inwentarz starych druków
Centrum Informacyjno-Bibliotecznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Abstract
Information and Library Centre of Medical University in Lodz, as the continuator of Main Library of
Medical University in Lodz, that was a continuator of Main Library of Medical Academy in Lodz, exists
continuingly since January 1950. We can find old prints in its collection. Most of them are written in
German and Latin language. There are also some old prints in French and Polish and very few in Russian
language.
Streszczenie
Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jako kontynuator Biblioteki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która powstała z połączenia w 2002 roku Bibliotek Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, istnieje nieprzerwanie od stycznia 1950 r. W swoich
zbiorach zawiera także stare druki. Wśród nich przeważają książki w języku niemieckim i łacińskim. Jest
też kilkanaście starych druków w języku francuskim i polskim i pojedyncze w języku rosyjskim.

Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie starych druków należących do
Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 1993
roku Andrzej Zabadeusz opracował inwentarz starych druków Biblioteki Głównej
Akademii Medycznej w Łodzi. Nigdy jednak nie opublikował go drukiem, pozostawił
jedynie maszynopis1. Od tego czasu Akademia Medyczna po połączeniu się z WojskoAndrzej Z a b a d e u sz : Starodruki Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi. 1500-1800. Łódź
1993 ss. 27 [maszynopis].
1
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wą Akademią Medyczną w Łodzi przekształciła się w 2002 roku w Uniwersytet Medyczny. Księgozbiór WAM wszedł w skład księgozbioru UM. W ten sposób biblioteka
AM powiększyła się również o stare druki WAM. Zatem tych ostatni ze zrozumiałych
względów nie wymieniał jeszcze A. Zabadeusz.
Ogółem Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
posiada 165 dzieł sprzed 1801 roku, które zostały zdigitalizowane i zostaną udostępnione uzytkownikom informacji naukowej w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej. Przeważają książki w języku niemieckim i łacińskim. Jest też kilkanaście starych
druków w języku francuskim i polskim i pojedyncze w języku rosyjskim.
Spośród inwentarzy bibliotecznych opracowane są przeważnie inwentarze bibliotek
zakonnych i kościelnych. Wśród osób zajmujących się nimi należy wymienić przede
wszystkim Piotra Kochanowicza2, Augustyna Ciesielskiego3, Kazimierza Wardę4, Andrzeja Wałkówskiego5, Pawła Błażewicza6, Marię Pidłypczak-Majerowicz7, Jolantę

Piotr Ko c h a n o wi c z : Inwentarze bibliotek jezuickich 1570-1820. Próba rekonstrukcji. W: Librorum
amatori. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Kraków 2004 s. 163-175
3
Augustyn C i e si e l s k i: Materiały archiwalne do dziejów bibliotek w Wielkopolsce (biblioteki klasztorne cystersów), Rocz. Bibli.1964 T. 8 s. 457-462
4
Kazimierz Wa r d a : Inwentarze bibliotek klasztornych jako źródło do dziejów książki polskiej w XIX
wieku. Stud. Książ. 1985 T. 15 s. 115-124
5
Andrzej Wa ł k ó wsk i: Wpływ skryptorium klasztoru cystersów w Pforcie na dokument lubiąski do
końca XIII wieku. Nasza Przeszłość 1994 T. 83 s. 203-247; tenże: Skryptorium dokumentowe klasztoru
cystersów w kamieńcu Ząbkowickim do końca XIII w. Zarys dziejów. W: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego / pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Marka Derwicha. Opole 1995 s. 239-261; Tenże:
Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku. Zielona Góra-Wrocław 1996; Tenże: Piśmiennictwo sakralne skryptoriów klasztorów cysterskich w Lubiążu i Henrykowie do końca XIII
wieku. W: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej / pod red. Andrzeja M. Wyrwy, Józefa Dobosza.
Poznań 2000 s. 378-390; Tenże: Biblioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego.
Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów. Arch. Bibl. Muz. Kośc. 2005 T. 83 s. 105-138; Tenże:
Z badań nad skryptorium mogilskim do końca XIII wieku, [w:] Ingenio et humanitate. Studia z dziejów
zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich / pod red. Andrzeja M. Wyrwy. Katowice 2007 s. 267277; Tenże: Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. Łódź 2009
6
Paweł B ł a ż e wi c z : Katalog Biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi
na Warmii. Studia Warmińskie 2006 T. 43 s. 275-287
7
Maria Pi d ł y p c z a k -M a je ro w ic z : Inwentarze bibliotek zakonnych w białoruskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Mińsku. Z Bad. Książ. Księg. Hist. 2006 T. 1 s. 9-16
2
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Marszalską8, i Urszulę Paszkiewicz9 oraz Tomasza Stolarczyka10.
Inwentarz
Każda pozycja inwentarzowa składa się z tytułu, miejsca i roku wydania, nazwy
wydawcy, proweniencji, formatu druku i sygnatury danej księgi. Stare druki zostały
ułożone w kolejności chronologicznej wg wieków, a w ich obrębie w kolejności alfabetycznej.
XVI w.
1. Ander Theil Des Schatz Euonymi Von allerhand kunstlischen und bewerten Dellen Wasseren...Erstlichen zusammen getragen durch herren Doctor Cunrat Gessner
demnach von Caspar Wolffen der Arzneyen Doctor Zurich in Latin beschriben und in
Truck gefertiger
Zurich 1583
Prow. 1. Medizinische Zentralbibliothek beim Stadt. Gesundhetamt Litzmannstadt
2. Tow. Lekarskie w Łodzi
3. Henryk Rampold Łódź
8°, Sygn. 5356
2. Cl. Galeni Tertia Classis Qvaecvnqve ad morborum Pars 2
Basileae 1561
4°, Opr. twarda, skóra biała, tłoczenia ślepe, Sygn. 15018/2
3. Cl. Galeni Pergameni Omnia, qvae extant in latinum Sermonem conversa
Basileae In officina Frobeniana 1562
8°, Sygn. 15018/1
8
Jolanta Ma r sz a l sk a : Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia: dziedzictwo wieków. Tarnów 2007
9
Urszula Pa sz k i e wi c z : Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w
Polsce do 1939 roku. Cz. 1. Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym. Warszawa 1990;
Taż: Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku.
Cz. 2. Warszawa 1990; Taż: Księgozbiory prywatne w układzie abecadłowym nazwisk właścicieli Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej: (spis za lata 1553-1939).
Warszawa 1996, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej: (spis za lata 15101939). Warszawa 1998; Taż: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939
roku. Suplement 1. Warszawa 2000; Taż: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku, Suplement 2. Poznań 2006; Taż: Cathalogus cathalogorum: inwentarze i katalogi
bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku: spis scalony, poprawiony i
uzupełniony. 1-2. Warszawa 2015
10
Tomasz St o l a r c z y k : Inwentarz inkunabułów i starych druków podominikańskich z Sieradza w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 1 s. 141194; Idem, Siedemnastowieczne inwentarze biblioteczne klasztorów dominikańskich w Gidlach, Łęczycy,
Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Arch. Bibl. Muz. Kośc. 2016 T. 106 s. 219-279
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4. Freywillig-auffgesprunges Grana-Apffel des Christischen Samaritans
Wienn in Österreich
8°, Prow. Ex libris B des [nieczytelne], Sygn. 5428
5. Caij Plinij Secundi Des furtrefflichen Hochgelehrten Alten, Philoosophi, Bücher
und Scriften von der natur...
Gedruckt Franckfurt am Mayn 1565
4°, Sygn. 15023
6. Clementii Clementini Amerini Medicorvm Lucubrationes… Praeterea adiecimus.
Basileae Excvdebat Henricvs Petrvs 1535
Sygn. S-35
7. Drittel Theil Der Bücher und Schrifften des Edlen Hochgelehrten und Bewehrten Philosophii unnd Medici Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim Paracelsi
genannt
Basel durch Conrad Waldkirch 1589
Sygn. 15024
8. I Discorsi Dom Pietro Andrea Matthioli Sanese Medico Cesareo... nelli Sei Libri
Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia Medicinale
In Venetia Appresso Vincenzo Valgisi 1568
Prow. 1. Jak. Bauhini Junioris D. Mihi a Valerado testamento ge(?) relictu 1571
2. Jan Muszyński Profesor Uniw. St. Batorego Wilno
Sygn. 15050
9. Enchiridion Medicine pro tyruneulis hujus artis, quam compendiosissime per
Simonem de Łowicz...
Cracoviae in officina Ungleriana 1537
16°, Sygn. 76
10. Galeno Ascripti Libri spvrii libri, qvi variam artis medicae farraginem ex uarijs
auctoribus
Basileae in Officina Probeniana per Hieronymvm Probenivm et Nicolavm Episcopivm 1562
Prow. Ex libris Ill[ustrissi]mi Henr. Guil. Com. a Starhemberg Riedegg
Opr. deska, skóra jasnobrązowa tłoczenia ślepe
Sygn. S-29
11. Magni Hippocratis Medicorvm Omnnivm Facile Principis Opera Omnia.
Francofvrti Apud her. And. Wecheli, Claud. Marn. 1596
16°
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Prow. 1. Possessor huius libri Joh. And. Ammersbrach
2. J. S. Girschnerus 1716
3. Sum Henringi [nieczytelne]
Sygn. 79
12. Methodvs Medicamenta componendi... Avtore D. Iacobo Sylvio Medico
Parisiis 1555
Prow. Hunc liber An[n]o D[omi]ni 1682 die 9 Mai [...] Cathalogus librorum con[uen]tus Cra[couiensi] R. P[atrum[ Scholarum Schiglau Reg. de Silesia in marcam
Sygn. 93
13. Practica maior Ioan. Michaelis Savonarole Medici Patauini
Venetiis Apud Vincentium Valgrisium 1561
4°, Sygn. S-5
14. De febribvs Ioannis Arcvlani In Avic. Qvarti Caninis Fen Primam
Venetiis Apvd Ivntas 1560
4°, Sygn. S-17
15. Io. Baptistae Montani Medici Veronensis Consultationum medicinalium Centuria prima a Valentino Lvblino Polono quam accuratae collecta
Venetijs, in officina Erasmiana apud Vincentium Valgrisium 1554
Sygn. S-23
16. 1. Distilierbuch der rechten Kunst neu und gemein Distillier und Brennosen mit
aller zugehoren der bereitschaft zu machen aus allen Areutern die Wasser zu brennen
und Distillieren Von M. Hieronymo Brauschweigen colligiert
Franckfurt a/M. ok 1537
2. De hochgelerte und hocher fahrenen Herren Theophrasti Paracelsi von Hochenheim beyder Artzeney Doctoris etliche Tractaten zum ander mal in Truck ausgangen
Coln durch die Erben Arnoldi Birckmamnni 1567
Sygn. S-41, S-42
Klocek
17. Kroniika, to jest Historyja świata z rozmaitych historyków tak w świety Piśmie
krześcianskim, żydowskim jak i pogańskim wybierana i na polski język wypisana dostateczniej niz pierwej, z przydanim wiele rzeczy nowych od początku świata aż do tego
roku, który się pisze 1564
Kraków 1564, u Mattheusza Siebenenchera 1564
4°, Sygn. S-43
18. Libri Epidemiorvm Hippocratis Primvs, Tertivs Et Sextvs Cvm Galeni in eos
commentariis., Io Vassaeo Meldensi interprete
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Lvgdvni Apud Guilielmum Rouillium 1550
8°, sygn. S-22
19. Magni Hippocratis Medicorvm Omnivm Facile Principis Opera Omnia. In VIII
sectiones ex Erotiani mente distributa
Francofurti Apud her. And. Wecheli, Claud. Marn. et Io. Aubr 1596
8° , Sygn. S-50
Matthiolus P[etrus]. A[ndreas].
20. Das Kreutterbuch
ok. 1590
4°
21. Pedanii dioscoridis Anazarbei, De Medica materia Libri sex Ioanna Rvellio
Suesionensi interprete
Lvgdvni Apud Ioannem Frellonium 1547
16°
Prow. Ex Bibliophylacio Caroli Joan[nis] Nepomuc. Hetmanny Med. Doctoris
Sygn. 112
22. Pedanii Discoridis Anazarbei de Medicinali materia Libri sex Ioanne Ruellio
Suessionensi interprete
Lvgdvni Apud Balthazarem Amolletum 1552
Sygn. S-44
23. Scholia Copiosa in Therapevticam Methodvm, id Est Absolvtissimam Claudij
Galeni Pergameni curandi artem... Avthore Ioan. Agricola Medicinae et Graecae professore
Augusta Vindelicorum 1534
8°, Sygn. S-40
24. Frauentini Benedicti Victoris Medicinalia Consilia
Venetiis 1551 Officina Erasmiana 8°
Sygn. S-3
XVII w.
25. La commare dell Scipione Mercurio Kindermutter oder Hebammen Buch
Leipzig in Verlegung Timothei Ritzschen 1652
12°, Sygn. S-45
26. Dies Canicvlares Hoc est Colloqvia tria et viginti Physica nova et penitvs admiranda ac summa incunditate concinnata per Simonem Maiolum Episcopum Vulturariens
Moguntiae, Ex officina Ioannis Albini, curante Ioanni Theobal. Schönvetter et Conrado Meulio 1607
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Prow. 1. Reinhardi Ryffi
2.Ex libris Leonhardi Litzebnami votum meum: Tu rege me, sano da, sanam
in corpore mentem vivere da recte, da bene, Christe, mori. Amen 1639
3. Pauli Żeplaki 1748 manu propria
4. Ks. I. Nouyński 1890
27. Franc. Baconis de Verulamio Summi Angliae Cancelkaris Novum Organum
Scientiarum Editio Secunda
Amstelaedami Sumptibus Joannis Ravesteiny 1660
16 °, Sygn. 110
28. Instrvmenta Curatio morborum Deprompta ex pharmacia chirurgia et dieta de
instrumentis pharmacenticis ex Galenicis et Chymicis… avthore H. Tencke Profedd.
Reg. Monspel
Venetiis 1686
Sygn. S-21
29. Isbrandi de Diemerbroeck In Academia Ultrajectina Medicinae et Anatomes
Professoris Opera Omnia Anatomica et Medica
Ultrajecti Apud Meinardum a Dreunen et Guilielmum a Walcherin Bibliopolas
1685
4°
Prow. 1. Biblioteka Tow. Hygien. Warszawskiego
2. Biblioteka Warszawskiego Tow. Lekar.
Sygn. 105045
30. Isbrandi de Diemerbroeck In Academia Ultrajectina Medicinae et Anatomes
Professoris Opera Omnia Anatomica et Medica
Ultrajecti Apud Meinardum a Dreunen et Guilielmum a Walcherin Bibliopolas
1685
4°
Prow. 1. Biblioteka Tow. Hygien. Warszawskiego
2. Biblioteka Tow. Hygien. Warszawskiego
3. Ex libris Dni L. A, Neugebauer Varsavia 1878
Sygn. 388 F
31. Ioannis Hevrnii Vltraiectini Praxis Medicinae Nova Ratio...Editio postrema
emendatior opera auctorum filii Otthonis Hevrnii
[Antwerpia] Ex officina Palntiniana 1609
8°, Sygn. 5387
32. Johannis Magiri Physiologiae Peripateticae Libri Sex cum commentariis. Editio
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Sexta
Vvitebergae impensis Clementis Bergeri et Zacharie Schürei 1612
16°
Prow. Ex Bibliotheca H. David. Senckentelley Reichen. Sil. 1617
Sygn. 167
33. Liberati de Liberatis Podagra Politica seu Tractatus Podagricus, Civili compositus doctrina...
Noribergae Litteris Michaelis Enoteri 1654
Sygn. 81
34. Magnvs Hippocrates Covs Prosperi Martiani Medici Romani.
Romae, Typis Iacobi Mascardi 1626
Sygn. 15032
35. Miscellanea Curiosa Medico-Physica Academiae Naturae Curiosorum sive
ephemeridum medico-physicarum germanicarum annus quartus et quintus
Francofurti et Lipsaie sumptibus Johannis Fritzschii Bibliopolae Lipsiensis 1676
8°, Sygn, 5355
36. Novum Testamentum Graece et Latinae Desid. Erasmo Roterodamo Interprete.
Cum Summariis, Concordantiis
Francofurti ad Moenum Typis et Impensis Balthasaris Christophori Wustii 1700
16°, Sygn 139
37. Tabacologia: hoc est Tabaci seu Nicotiana descriptio Medico chirurgico pharmaceutica vel eius praeparatio et usus in omnibus ferme corporis humani incomodis
per Johannem Neandrum Bremanum Philosophum et Medicum
Lugduni Batavorum Ex Officina Isaaci Elzeviri 1626
8°, Sygn. S-8
38. Paladivm Spagyricum Petri Ioannis Fabri doctoris Medici Monspeliensis philochymici Castronouodarensis
Tolosae Apvd Petrvm Bosc 1624
16°
sygn. S-9
39. Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią tj. Opisanie własne imion, kształtu przyrodzenia skutkowi mocy zioł wszelakich drzew krzewów i korzenia ich, kwiatu
owoców soków przez D. Simona Syrenniusa
Kraków Druk. Bazylego Skalskiego 1613
4°, Sygn. 15013/1, Sygn. S-20 (drugi egzemplarz)
40. Skorowidz do Zielnika D. Symona Syrenniusa
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299

1613
Prow. 1. Biblioteka Oskargiełłow 1858
2. Biblioteka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego
3. Akademia Medyczna w Łodzi. Zakład Historii Medycyny
4. Sygn. 15013/2
41. Zielnik Herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią tj. Opisanie własne imion, kształtu przyrodzenia skutkowi mocy zioł wszelakich drzew krzewów i korzenia ich, kwiatu
owoców soków..
Dzieło pożyteczne Chorym, zdrowym i wszystkim przez Szymona Syreniusza Szanownego Lekarza Wypracowane
Kraków 1613
Sygn. 15052
XVIII w.
42. Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten
Mainz 1791
Sygn. 15034
43. Abhandlung von der Krankheiten der Schwargen, Gebӓrenden, Wöchnerinnen
und Sӓuglinge von Christian Ludwig Mursinng. Erster Theil
Berlin bei Christian Friedrich Himburg 1792
8°, Sygn 5340/1
44. Adriani a Mynsicht medicinisch-chymische Schatz-und Küstkammer
Tübingen 1702
16°
Prow. Johann. Friedrich Bernhardt 1706
Sygn. 179
45. Alberti v. Haller... Operum Anatomici Argumenti minorum. Tomus Secundus.
Pars Prima. Ad Generationem
Lausanna Sumptibus Francisci Grasset et Socior 1767
8°, Sygn. 5274/2
46. Alberti v. Haller... Operum Anatomici Argumenti minorum. Tomus tertius Accedunt Opuscula Pathologica aucta et recensa
Lausanna Sumptibus Francisci Grasset et Socior 1768
8°, Sygn. 5274/3
47. Albert Nowy czyli teraznieyszy albo sekreta nowe, doświadczone i aprobowane...
w Krakowie w Drukarni Uprzyw. Aut. Ignac. Grobla 1799
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Sygn. 47
48. Allgemeines Gelehrte Lexicon Darinne die Gelehrten aller Stӓnde. Erster Theil
Leipzig in Johannn Friedrich Glebitschene 1750
Sygn. 15022/1
49. Allgemeines Gelehrte Lexicon Darinne die Gelehrten aller Stӓnde Zweyter
Theil
Leipzig in Johann Friedrich Glebitschene 1750
Sygn. 15022/2
50. Allgemeines Gelehrte Lexicon Darinne die Gelehrten aller Stӓnde. Dritter
Theil
Leipzig in Johann Friedrich Glebitschene 1751
Sygn. 15022/3
51. Allgemeines Gelehrte Lexicon Darinne die Gelehrten aller Stӓnde. Vierter
Theil
Leipzig in Johannn Friedrich Glebitschene 1750
Sygn. 15022/4
52. Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. Edidit Maximilianus Stoll
Vindobonae Typis Iosephi nobilis de Kurzbek 1786
16°
Prow. Ex libris Fr. Kortecki M. Et A. D[omin]i jubilati
Sygn. 154
53. Apparatvs Medicaminvm tam simplicivm qvam praeparatorvm et compositorvm
in praxeos adivmentvm consideratvs. Avctore Io. Andrea Mvrray D. Volumen tertivm
Gottingae Apvd Ioann. Christ. Dieterich 1784
8°, Sygn. 5521
54. August Gottlieb Richter der Arzneywissenschaft und Weltweisheit Doctors,...
Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Erster Band
Wien gedrucht bey Johann Thomas Edlen v. Trattnern 1792
8°, Sygn. 5208/1
55. Aur. Corn. Celsi De Medicina Libri Octo cum Notis integris Joannis Caesarii,
Roberti Constantini, Josephi Scaligeri Isaaci Casauboni Joannis Baptistae Morgani
Ac locis Parallelis
Basileae Apud Joh. Rudolf. Thurneisen 1748
16°, s. nlb. 82, 749, nlb 25, Sygn. S-14
56. Chirurgische Wahrnehmungen durch William Bromfield... aus dem englischen
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übersetzt und mit einigen zusӓtze vermehrt
Leipzig bey M. Weidmanns und Raich 1774
8°, Sygn. 5280
57. Christian Gottlieb Selle Medicina Clinica oder Handbuch der medicinischen
Praxis
Berlin bei Christian Friedrich Himburg 1781
16°, Sygn 15
58. Commentaria in Institutiones Pathologiae Medicinalis Autore Hier. David. Gaubio collecta, digesta a Ferdinando Dejean Fasciculus I
Viennae apvd Rudolphum Graeffer et Soc. 1792
8°, Sygn. S-37
59. Commentaria in Institutiones Pathologiae Medicinalis Autore Hier. David. Gaubio collecta, digesta a Ferdinando Dejean Tomus II
Viennae apvd Rudolphum Graeffer et Soc. 1792
8°, Sygn. S-38
60. Curioser botanicus oder Sondervahres Krauterbuch...
Dresden und Leipzig Verlegtens Joh. Christoph Wieths Erben 1719
Sygn. 94
61. D. Christiani Gottlieb Lvdwig Therapiae P. P. O. Facvlt. Med. Decani Acad.
Decemviri Collegiorvm Mai. Princip Et Beat. Mar. Virg. Collegae Acad. Reg. Borvss
Scient. Sodalis Institvtiones Medicinae Clinicae Praelectionibvs Academicis Accmmodatae
Lipsiae Apvd Joh. Fridericvm Gleditsch 1758
8°, Sygn. S-49
62. D. Lavrentii Heisteri... Institvtiones Chirvrgicae in qvibus qvidqvid ad rem chirvrgicam pertinet optima et novissima ratione pertractatvr... Pars Secvnda
Amstelaedami apud Janssonio-Waesbergios 1750
8°, Sygn. 5232/2
63. D. Michael Ettmüllers Kurzer begriss der gantzen Artzney-Kunst. Aus seinen
medicinischen Schrifften zusammen gezogen... D. Thomas Sydenhams Medicinische
Wercke
Leipzig bey Thomas Fritschen 1717
8°
Prow. 1. JWP. Drowi Rosiewiczzowi w dowód prawdziwego uznania i szacunku
książkę niniejszą składa na pamiatkę wdzięczny Marjan Sergjusz Morawski Łódź 1.
Lutego 1929 r.
Sygn. 5483
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64. D. Samuel Gottlieb Vogel’s... Handbuch der practischen Arzneywissenschaft
zum Gebrauche fur angehende Aerzte. Erster Theil
Stendal bey Franzen und Grosse 1785
Sygn 73/1
65. D. Samuel Gottlieb Vogel’s... Handbuch der practischen Arzneywissenschaft
zum Gebrauche fur angehende Aerzte. Vierter Theil
Stendal bey Franzen und Grosse 1795
Prow. J. F. de Michelis
Sygn. 73/4
66. D. Samuel Gottlieb Vogel’s... Handbuch der practischen Arzneywissenschaft
zum Gebrauche fur angehende Aerzte. Vierter Theil
Stendal bey Franzen und Grosse 1795
67. D. Samuel Gottlieb Vogel’s... Handbuch der practischen Arzneywissenschaft
zum Gebrauche fur angehende Aerzte. Vierter Theil
Stendal bey Franzen und Grosse 1795
68. D. Samuel Gottlieb Vogel’s... Handbuch der practischen Arzneywissenschaft
zum Gebrauche fur angehende Aerzte. Funfter Theil
Stendal bey Franzen und Grosse 1800
Sygn. 73/5
69. Dr Thomas Arnolds Beobachtungen über die Natur, Arten, Ursachen und Verhütung des Wahnsinns oder der Tollheit. Aus dem Englischen von Johann Christian
Gottlieb Uckermann
Leipzig bey Friedrich Gotthold Jacobӓer und Sohn 1784
8°, Sygn. 5064
70. Duchowe Morowego Powietrza Lekarstwo, S. Rozalia Panna Osobliwa Chrystusa Jezusa Oblubienica... zalecona przez W. X. Dominika Frydrychowicza, S. Th.
Doktora Zakonu Kaznodzieyskiego, Roku Pańskiego 1705
Kraków w Drukarni Akademickiey 1705
4° , Sygn. S-24
71. Dykcyonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt czyli Lekarz Wieyski... dzieło pożyteczne wszystkim klassom Obywatelow i do ich poietności
przystosowane przez Towarzystwo Lekarzow Francuzkich Na ięzyk Polski przełozone
i wielu ważnemi dodatkami powiększone przez W. K. dawnego w Akademii Krakowskiey Filozofii Doktora i Professora. Tom II
w Warszawie u P. Dufour Konsyliarza Nadwor. J.K.Mci Dyrektora Drukarni Prześwietnej Szkoły Rycerskiej 1788
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16°, Sygn 85
72. Dykcyonarz Roślin, w którym podług Linneusza są opisane rosliny nietylko krajowe... Tom I: A-E ułożony przez Krzysztofa Kluka kanonika Kat. Inflant, dziekana drohickiego, proboszcza Ciechanowskiego
W Warszawie w drukarni J.K. Mci Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum
1786
8°
Prow. N. Makowiecki z Biblioteki Stefana Makowieckiego
73. F. Schwediauer von der Lustseuche. Erster Theil
Nach der letzten französischen Ausgabe übersetzt von Gustaf Kleffel
Berlin bei Chriistian Friedrich Himburg 1799
8°, Sygn. 5279/1
74. F. Schwediauer von der Lustseuche. Zweiter Theil
Nach der letzten franzsischen Ausgabe übersetzt von Gustaf Kleffel
Berlin bei Chriistian Friedrich Himburg 1799
8°, Sygn. 5279 /2
75. Franc. Xaver. Hartmann Collegiati Medici Viennens... Formulae Remediorum
in Materiam medicam et Chirurgicam clarissimi ac cleberrimi viri Crantz
Lipsiae impensis Ioannis Pauli Kraus 1771
8°, Sygn. 5390
76. Francisci Torti Mutinensis Philosophiae et medicinae doctoris... Therapeutice
Specialis ad Febres Periodicas perniciosas cui subnectuntur responsiones jatro-apologeticae ad clarissimum ramazzinum: addita in hac quinta editione auctoris vita a
Ludovico Antonio Muratorio Conscripta, atque aliis Ejusdem Opusculis
Francofurti et Lipsiae in officina Fleischeriana 1766
Prow. 1.Biblioteka Warsz. Tow. Lekarskiego
2. Tow. Lekarskie w Łodzi
3. Medizinische Zentralbibliothek beim Stadt. Gesundhetamt Litzmannstadt
°
8 , Sygn. 5303
ilet

77. 1. Friderici Hoffmanni… Medicina Consultoria… in Funf Decurien eingethe-

Halle im Magdeburgischen Rengerischen Buchhandlung 1721
2. Heilsame Vorschlage wie der graassierenden seuche unter dem Horn-Vieh
vorzubauen und was vor Mittel dazu dienlich auf Gutbefinden des Collegii Sanitatis zu
Halle herausgegeben
Halle im Magdeburg Rengerischen Buchhandlung 1716
16°, Prow. D. Tobias, Sygn. S-12
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Klocek
78. Friderici Hoffmani Medicina Consultatoria...Fünfter Theil
Halle im Magdeburgischen 1726
8°, Sygn. 5152/5
79. Friderici Hoffmanni Medicinae Rationalis Systematicae Tomi Qvarti qvo specialis morborvm pathologia et hvic Svperstrvcta solida therapia...
Halae Magdebvrgicae 1739
8° , Sygn. 105044
80. Friderici Hoffmani Medicina Consultatoria...Sechster Theil
Halle im Magdeburgischen 1726
Sygn. 5152/6
81. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen für Wundӓrzte. Erster Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1774
Sygn. 97/1-2
82. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen für Wundӓrzte. Dritter Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1775
16°, Sygn. 97/3-4
83. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen für Wundӓrzte. Fünfter Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1776
16°, Sygn. 97/5-6
84. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen für Wundӓrzte. Siebender Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1775
16°, Sygn. 97/7-8
85. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen fur Wundӓrzte. Eilfter Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1780
16°, Sygn. 97/11-12
86. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen für Wundӓrzte.
Dreyzehnter Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1781
16°, Sygn. 97/13-14
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87. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen für Wundӓrzte. Funfzehnter Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1782
Sygn. 97/15-16
88. Friedrich August Weiz... Neue Auszuge aus Dissertationen für Wundӓrzte. Siebenzehnter Band
Francfurt und Leipzig bey Adam Friedrich Bohme 1783
Sygn. 97/17-18
89. Georg Wilhelm Stein’s Theoretische Anleitung zur Geburtshilfe. Zum gebrauche
der Vorlesungen. 1. Theil
Marburg in der neuen akademischen Buchhandlung 1800
Prow. Biblioteka Warsz. Tow. Lekars.
Sygn. 5344
90. Georgii Baglivi.... Opera omnia Medico-Practica et Anatomica
Venetiis Typis Remondinianis 1754
8°
Prow. Medizinische Zentralbibliothek beim Stadt. Gesundhetamt Litzmannstadt
Sygn. 5368
91. Georgii Baglivi... Opera omnia medico-practica et anatomica...
Lugduni Sumptibus Anisson et Joannis Posuel 1704
8°
Prow. Sigismundus Schvartzvalder 1730 comparavi
Sygn. 5237
92. General Tax-Ordnung sowohl vor die Medicos und Chirurgos als die Apotheker.
Im Erb-Hertzogthum Sclesien und dr Grafschafft Slatz Zum General-Medicinal-Reglement
Breslau bey Johann Jacob Korn 1744
8°, Sygn. 5386
93. Georg Wilhelm Stein’s Theoretische Anleitung zur Geburtshilfe. Zum gebrauche
der Vorlesungen. 1. Theil
Marburg in der neuen akademischen Buchhandlung 1800
Prow. Biblioteka Warsz. Tow. Lekars.
Sygn. 5344
94. Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mvndi
et Fabricati Figvra
Amsterodanti excusum in aedibus Iudoci Hondij 1606
4°, Sygn. 15014
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95. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomvs Primvs
Hildbvrghvsae sumtibus Ioan. Gottfried Hanischii 1754
8°, Sygn. 5231/1
96. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomvs Secvndvs
Hildbvrghvsae sumtibus Ioan. Gottfried Hanischii 1754
8°, Sygn. 5231/2
97. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomvs Tertivs
Hildbvrghvsae sumtibus Ioan. Gottfried Hanischii 1754
8°, Sygn. 5231/3
98. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Secundus
Lugduni Batavorum Apud Johannem et Hermannum Verbeek 1749
4°, Sygn. 15007/2
99. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Secundus... Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1787
Sygn. 5224/2
100. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Tertius
Lugduni Batavorum Apud Johannem et Hermannum Verbeek 1755
4°, Sygn. 15007/3
101. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis... Tomus Tertius... Editio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1787
8°, Sygn. 5224/3
102. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Quartus... Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1788
Sygn. 5224/4
103. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Sextus... Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1789
Sygn. 5224/6
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104. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Septimus.. Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1789
Sygn. 5224/7
105. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Octavus... Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1789
Sygn. 5224/8
106. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Nonus... Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1790
Sygn. 5224/9
107. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Decimus... Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1790
Sygn. 5224/10
108. Gerardi van Swieten Med. Doct. Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos De Cognoscendis et Curandis Morbis. Tomus Undecimus... Edtio Novissima
Wirceburgi Sumtibus Viduae Joann. Jacobi Stahel 1790
Sygn. 5224/11
109. Henrici Godefridi Comitis de Mattvschka Envmeratio Stirpivm in Silesia sponte crescentivm in vsvm herborisantivm
Vratislaviae svmptibvs Gvilielmi Theophili Kornii 1779
8°, Sygn. 5458
110. Hermanni Boerhaave de Cognoscendis et Cvrandis Morbis Aphorismi vnacvm
Eivsdem de Materia Medica et Remediorvm Formvlis Libello… Cvm praefatione Caroli Friderici Kaltschmied
Lipsiae et Francofvrti Prostani Apvd I. C. Fischervm 1758
8°, Sygn. S-28
111. Historya naturalna ekonomiczna rolnicza... w Niemieckim ięzyku wydana przez
Henryka Sandra Profesora w sławnym Gimnazium w Karlsrue Towarzystwa, badaczów
natury w Berlinie, y Xiążęcego Auchalt w Bernburg członka a teraz dla powszechnego
użytku na polski ięzyk przełożona. Tom I
w Krakowie kosztem y Drukiem Ignacego Grebla 1786
Prow. Z Xiążek Adama Karwickiego złł 24
Sygn. 99/1
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112. Historya naturalna ekonomiczna rolnicza... w Niemieckim ięzyku wydana przez
Henryka Sandra Profesora w sławnym Gimnazium w Karlsrue Towarzystwa, badaczów
natury w Berlinie, y Xiążęcego Auchalt w Bernburg członka a teraz dla powszechnego
użytku na polski ięzyk przełożona. Tom II
w Krakowie kosztem y Drukiem Ignacego Grebla 1786
Prow. Z Xiążek Adama Karwickiego złł 24
Sygn. 99/2
113. Historya naturalna ekonomiczna rolnicza... w Niemieckim ięzyku wydana przez
Henryka Sandra Profesora w sławnym Gimnazium w Karlsrue Towarzystwa, badaczów
natury w Berlinie, y Xiążęcego Auchalt w Bernburg członka a teraz dla powszechnego
użytku na polski ięzyk przełożona. Tom III
w Krakowie kosztem y Drukiem Ignacego Grebla 1786
Prow. Z Xiążek Adama Dunina Karwickiego Złotych 24
Sygn. 99/3
114. Historya naturalna ekonomiczna rolnicza... w Niemieckim ięzyku wydana przez
Henryka Sandra Profesora w sławnym Gimnazium w Karlsrue Towarzystwa, badaczów
natury w Berlinie, y Xiążęcego Auchalt w Bernburg członka a teraz dla powszechnego
użytku na polski ięzyk przełożona. Tom IV
w Krakowie kosztem y Drukiem Ignacego Grebla 1787
Prow. Z Xiążek Adama Dunina Karwickiego Złotych 24
Sygn. 99/4
115. Ideen über Pathogenie und Einfluss der Lebenskraft auf Entstehung und Form
der Krankheiten als Einleitung zu pathologischenVorlesungen von D. Christ. Wilh. Hufeland
Jena in der academischen Buchhandlung 1795
8° , Sygn. S-47
116. 1.Institutionum Medicinae Ad Hippocratis, Galeni, aliorumque veterum scripta recte intelligenda mire vtiles Libri quinque Leonharto Fvchsio medico et scholae
Tubigensis professore publico, autore
Venetiis 1556
8°
2.Institutiones medicae in usus annuae Exercitationis domesticos digestae ab
Hermanno Boerhaave
Lugduni Batavorum Apud Johannem van der Linden 1620
8° , Klocek, Sygn S-48
117. Institvtionvm Medicinae Practicae qvas Avditoribvs svis Praelegebat Io. Bapt.
Bvrserivs de Kanifeld Volummen Primvm Pars Prima De Febribvs Praemitt CommenForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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tariolvm de Inflammatione. Editio Nova
Lipsiae Svmptibvs Caspari Fritsch 1787
Prow. Stempel Tow. Lekarskie w Łodzi
8°, Sygn. 5295/1
118. Ioan. Alexand. Brambilla August. Imperatoris Iosephi II Chirurgi Ordinarii
castrensium et Praetorianum Imperialium Primarii Academiae Chirurgiae Regiae Parisiensis Montispesul Instrumentarium Chirurgicum Militare Austriacum
Johann Gottlob Bernstein’s praktisches Handbuch für Wundarzte nach alphabetischer Ordnung in vier Theilen
Leipzig in Schwickertschen Vrlage 1799
8°, Sygn. 5281
119. Johann Hunczovsky der Chirurgie Doctors Anweisung zu chirurgischen Operationen fur Vorlesungen bestimmt
Wien bey Rudolph Grasser und Compagnie 1787
Autograf Georg Schreiner
8°, Sygn. 5305
120. Johann Hunczovsky, Anweisung zu chirurgischen Operationen fur seine Volesungen bestimmt
Wien, bey Rudolph grasser und Compagnie 1787
Sygn. 563
121. Johannis Helfrici Jungken... Corpus pharmaceutico-chimico-medicum universale sive concordantia pharmaceuticorum compositorum discordans. Editio tertia
Francofurti ad Moenum sumptibus Friderici Danielis Knochii typis Reinhardi Eustachii Molleri 1732
Oprawa deska, skóra brązowa
Sygn. S-34
122. Josephi Jacobi Plenck Consiliarii Caesareo Regii Chirurgie Doctoris Chemiae
Atque Botanices Professoris Publici ordinarii in Academia Medico-Chirurgica Josephina... Icones Plantarum Medicinalium secundum Systema Linnaei Digestarum....
Centuria IV
Viennae apud Rudolphum Graeffer Et Soc. 1791
4°, Sygn. 15031.
123. Julii Casserii Placentini und Daniels Bucretii Anatomische Tafeln...
Franckfurt am Mayn Verlegts georg Heinrich Dehrling 1707
8°, Sygn. 5358
124. Kosmologische Unterhaltungen für die Jugend. Dritter Band von dem Menschen
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Leipzig verlegt von Johann Gottl. Immanuel breitkopf 1780
16°, Sygn. 170
125. Leopold Auenbrugger, Von der stillen Wuth oder dem Triebe zum Selbsmorde…
Dessau Buchhandlung der Gelehrten 1783
8°
Prow. Furstensteiner Bibliothek (stempel)
Sygn. S-30
126. Mons. Lemery Nützlicher Bein-Arzt oder anatomische und chirurgische Anweisung. Aus dem Frantzösischen ins Teutsche überstzet von Johann Andreas Mahlern
Dresden Verlegts Joh. Jacob. Winckler 1711
16°, Sygn. 175
127. Medyk Domowy Samuela Beimlera Doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego fizyka Nauczaiący... Zniemieckiego na Polski Język przetłumaczony y roznemi
bardzo gruntownemi Annotactami Objasniony przez Pana Jerzego Jelonka Filozofii y
medycyny Doktora J.W. Jego Mośći Pana Graffa Sulkowskiego Łowczego W. X. Litewskiego Medyka Nadwornego
w Drukarni Leszczynskiey wydany u Michała War. Pressera 1749
Sygn. 109
128. Observations sur les maladies des Arme’es dans les camps et dans les garnisons. Tome Second
A Paris chez Ganeau 1755
16°
Prow. Biblioteka Warszaw. Tow. Lekars.
Sygn 40/2
129. Nauka o chorobach zębów i dziąseł przez Józefa Jakuba Plenk chirurgii doktora... napisana a dla uzyteczności powsechney przez Jaśnie Wielmożnego Tomasza
Łopacińskiego woiewodzica brzeskiego na Polskie przetłumaczona
W Wilnie w Drukarni Akademickiey 1797
130. Nauka zdrowia to iest skuteczny sposob ktorym się zdrowie dobre i zycie, a przy
tym zmysow, Rozumu i pamięci Całosc az do ostatniej starosci dochowac moze. Traktatów II. Traktat I pisany po wlosku od Ludwika Kornarego Traktat II pisany przez
Leonarda Lessyusza. Przez z łac. Franciszek Lesniewski
Lwów w Drukarni J.K.M. Akademickiey 1765
16° , Sygn. S-26
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131. Nosocomii civici pazmanniani Annus medicus tertius sive observationum circa
morbos acutos et chronicos ab Henrico Josepho Collin medico Viennensi et Ejusdem
Nosocomii Physico Factarum. Pars prima
Vindobonae Typis Joannis Thomae de Trattnern 1765
8°, Sygn. 5324
132. Nouveau Dictionnaire Francois, Allemand et Polonois Enrichi de Plusieurs
Exemples... par Michel Abraham Trotz... Tome Premier
Leipzig chez Jean Frederig Gleditsch 1796
8°, Sygn. 5388/1
133. Nowy Dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko –francuski z przysłow potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyjnych, żeglarskich, łowczych i inszym Naukom przyzwoitych wyrazow przez Michała Abrahama
Troca, Warszawianina a teraz powtore wydany....Tom trzeci... przez Stanisawa Nałecza
Moszczeńskiego, Szlachcica Polskiego= Nouveau Dictionnaire Polonois, Allemand et
Francois... par Michel Abraham Trotz, Versovies dernierement... par Stanisala Nałęcz
Moszczeński, Gentilhomme Polonnis. Tome Troisieme
Lipsk nakaładem Iana Fryderyka Gledycza 1779
8°, Sygn. 5422/5388
134. Oesterreichische Militar-Pharmacopoe
Wien bey Carl Schaumburg und Comp. 1800
Sygn. 5593
135. Opisanie roslin w prowincyi W.X.L. naturalnie rosnacych według układu Linneusza przez X. B.S. Jundziłła
Wilno w drukarni J.K. y Rzeplitey u XX. Piarów 1791
Prow. De la Bibliotheque d’Adam de Maciański a Vilna L’annee 1791
Sygn. 133
136. Pauli Andreae Parenti de Dosibus Medicamentorum Liber Singularis in ordinem Alphabeti Digestus… cum praefatione Hieronimi David Gaubi. Editio Altera
Multo Emendatior
Viennae Apvd Pavl Kravss 1761
8° s. nlb. 6, 235, Sygn. S-33
137. Pharmacologia Browniana oder Handbuch der einfachsten und wirksamsten
Heilmittei mit Klinischen Bemerkungen
Stuttgardiae in Officina libraria Erhardiana 1798
Sygn. 60
138. Pharmacopoea Austriaco-Provincialis Emendata
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Viennae Apud Christianum Fridericum Wappler
8° , Sygn. S-27
139. Pharmacopoea austriaco-provincialis emendata
Viennae Apud Christianum Fridericum Wappler 1794
Sygn 146
140. Precis Historique des Faits Relatifs au Magnetisme-Animal... Par M. Mesmer
Docteur en Medecine de la Faculte de Vienne
A Londres 1781
Sygn. 27
141. Pharmacopea Rossica
Petropoli Typis Imperialis Collegii Medici 1798
8°
Prow. Tow. Lekarskie w Łodzi
Sygn. 5176
142. Pharmacopea Rossica
Petropoli Typis Imperialis Collegii Medici 1798
Sygn. 5739
143. Pharmacopea Wirtenbergica in duas partes divisa quarum prior materiam medicam composita et praeparata... accedunt Syllabus Medicamentorum compositorum
in classes divisus et indices necessarii
Stutgardiae sumitibus Ioannis Christophori Erhardi Bibliopole 1760
Prow. 1. Jan Muszyński
2. Prof. Jan Muszyński Uniw. Stef. Batorego Wilno
Sygn. 15051
144. Pharmacopea Wirtenbergica in duas partes divisa quarum prior materiam medicam composita et praeparata... accedunt Syllabus Medicamentorum compositorum
in classes divisus et indices necessarii
Stutgardiae sumitibus Ioannis Christophori Erhardi Bibliopole 1750
Prow. Hic Liber Applicat Ex Apotheca C[astri]. Cracoviensis 1765 4 Maij
4°, Sygn. 15025
145. Praxis medica sive commentarium in aphorismos Hermani Boerhaave De cognoscendis et curandis Morbis. Pars prima
Trajecti ad Rhenum Apud Petrum Mutendam et Socium 1745
16° , Sygn. S-13
146. Praxis medicinae nova ratio qva libris tribus methodi ad praxin medicam,
aditus facillimus aperitur ad omnes morbos curandos... auctore Ioanne Hevrnio VltraForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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iectino, Professore Medicinae
Lvgdvni Batavorum Ex officina Plantiniana Apud Franciscum Raphelengium 1590
Prow. 1.Ex libris Jacobi Camuset
2. Ex libris Joannis 17 novem[bris] 1785
Sygn. S-18
147. Precis ou cours d’operations sur la chirurgie des yeux...Par Mr G. Pelier de
Quensy. Tome Premier
A Paris A Montpellier 1789
8°
Prow. Medizinische Zentralbibliothek beim Stadt. Gesundhetamt Litzmannstadt
Sygn. 5351/1
148. Precis ou cours d’operations sur la chirurgie des yeux...Par Mr G. Pelier de
Quensy.Tome Second
8°
Prow. Medizinische Zentralbibliothek beim Stadt. Gesundhetamt Litzmannstadt
Sygn. 5351/2
149. Popisy Roczne w szkołach większych Wydziału Krakowskiego Piątego Roku
Po wprowadzeniu nowego układu nauk od Prześwietney Kimissyi Edukacyiney na cały
narod Przepisanych
Kraków 1782
8°, Sygn 5399
150. Rada dla pospolstwa w zgledem zdrowia jego przez P. Tyssot doktora i professora medycyny i Wielu Akademiy Towarzysza teraz od niegoż samego poprawna
i powiększona z Francuzkiego na Polski język na nowo dokładniey i do Polszczyzny
stosowniey przełozona. Tom I
W Warszawie w Drukarni XX. Scholarum Piarum 1798
16°, Sygn. 151
151. Rafała Józefa Czerwiekowskiego Filozofii Medycyny i Vhyrurgii Doktora Wywod O Narzędziach Cerulickich z okoliczności popisu publicznego dla obibycia mieysca w Towarzystwie Lekarskim Przesławney Akademiy Krakowskiey... ułożony
W Krakowie w drukarni Seminarium Biskupiego Akademickie 1779
16° , Sygn. 100004
152. Rittters Carl von Linne... Natursystems Supplements un Registers-Band uber
alle sechs Theile oder Classen des Thierreichs
Nurnberg bey Gabriel Nicolaus Raspe 1776
16° s. 384, tab. 3 nlb 40.
Prow. Ex libris G. S. Dieterici Doct. Med. et Chir.
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Sygn. S-16
153. Selecta Physico-Oeconomica oder angenehme und nützliche Sammlungen von
allerhand zur Natur-Forschung und Haushaltungs-Kunst gehörigen
Stutgart verlegts Johann Christoph Erhard 1754
16°, Sygn. 176
154. Stephani Blancardi Lexicon Medicum Renovatum....
Lugduni Batavorum Apud Samuelem et Johannem Luchtmans Academia Typographos 1756
8°, Sygn 5389
155. Stephani Blancardi Lexicon Medicvm Tripertitvm Renovatvm in qvo artis
medicae termini, in Anatome, Chirvrgia, Pharmacia, Chymia, Re Botanica, etc. Editio
novissima
Lipsiae 1702 Svmptibvs Eng. Deni. Schwickerti 1777
Dedykacja. Dopisać zdj. 1070535
Vol. 1 A-M, s. XIV, 832
Vol. 2 N-Z, s. 835
Sygn. 2/1-2
156. Sposob robienia węglow czyli sztuka węglarska w Języku francuskim przez
Pana Duhamel du Monceau napisana tłumaczenia Niemieckiego notami pomnozona,
a teraz dla przysłużenia się Narodowi, staraniem i kosztem I.W.Imc. Pana Jacka Małachowskiego... Podana
W Warszawie u Michała Grölla I.K.Mci. Kommisarża i Bibliopole 1769
8°
Prow. 1. Z księgozbioru Jana Muszyńskiego
Sygn. 5481
157. Über das Zusammenseyn der Aerzte am Krankenbelt und uber ihre Verhaltnisse unter sich uberhaupt von I Stieglitz
Hannover bey den Gebrudern Hahn 1798
16° s. n. 206
Sygn. S-1
158. Vade Medicum To iest krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorób rozmaitych Męskich, Białogłowskich y dziecinnych
Częstochowa Druk Jasney-Gory Częstochowskiej 1721
Sygn. 607
159. Vasorum lacteorum atque Lymphaticorvm Anatomico Physiologica Descriptio
Edidervnt Pavlvs Christianvs Fridericvs Werner Christianvs Gotthold Feller
Lipsiae Apvd Siegfried Lebrecht Crvsivm 1784
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8° s. XVI, 70, tabl. 5, Sygn. S-46
160. Versuch einer Anleitung zum gebrauche der warmen Mineralquellen zu Teplitz
von W. C. Ambrozi
Leipzig im Verlage der Dytischen Buchhandlung 1799
Sygn. 19
161. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde von Kurt Sprengel.
Drittel Theil
Halle bei Johann Jacob Gebauer 1794
8°
Prow. 1. Medizinische Zentralbibliothek beim Stadt. Gesundhetamt Litzmannstadt
2. Ex Libris E. Wichiliawsin (?) MiDD.
Sygn. 5365/3
162. Versuch die gewohnlichsten Krankheiten bey dem gemein Mann und besonders
denen Lieflandischen Bauren auf eine leichte un wohlfeile Art zu heilen entworfen von
Peter Friedrich Korber
Revall 1761
16° , Sygn. S-10
163. Vollstӓndiger und fasslicher Unterricht in der Natrurlehre. Erster Band von
Michael Hube Generaldirector und Professor zu Warschau
Leipzig bey Georg Joachim Göschen 1793
8°, Sygn. 5497
164. Vollstӓndiges Deutsches und Polnisches Wörter-Buch welches die
gebrӓuchlichsten Wörter und Redens-Arten auch vornehmsten Kunst und HandwertsWörter enthӓlt als M.A. Trokens, polnischen Wörter-Buches letrzter Theil herausgeben durch Stanislaus Nałęcz Moszczenski=Zupełny niemieck y polski Mownik maiący
naywięcey zażywane słowa y zwykle Mowienia-kształty, tudzież przednieysze słowa w
sztukach y Rzemiesłach iako ostatnia Częśc Polskiego Mownika P. M. A. Trotza Wydany
przez Stanisława Nałecza Moszczeńskiego
Leipzig bey Johann friedrich Gleditsch 1800
8°, Sygn. 3844/4
165. Wiadomość ciekawa... o skutkach y mocy zboz wszelkich, jarzyn y zioł rożnych... słuząca poważnych Autorow dla wygody ludziey krotko zebrana...
W Przemyślu w Drukarni J. K. Mci Coll. Societatis JBW 1772
16°
Prow. Alfred Rucinski
Sygn. 92
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Indeks osobowy
Cyfry przy nazwiskach oznaczają numer pozycji, w której osoby występują. Natomiast kursywą zapisane są imiona i nazwiska osób żyjących współcześnie i których
publikacje zostały wymienione w tekście inwentarza.
Amerinius Clementinus 6
Arculanus Iohannes
Arnold Thomas 69
Auenbrugger Leopold 125

Jelonek Jerzy 129
Jundziłł B. S. 135
Jungken Johann Helfric 121

Bacon Francis 27
Baglivi Gorgio 90, 91
Beimler Samuel 127
Bernharddt Johann Friedrich 44
Bernstein johann Gottlob 118
Blancardi Stephan 154, 155
Boerhaave Hermann 110, 116, 145
Bombast Philipp Theophrast 7
Brambilla Alexander 118
Breman Johann Neander 37
Bromfield William 56
Bucreti Daniel 123
Ciesielski Augustyn, s.
Collin Heinrich Joseph 131
Czerwiekowski Rafał Józef 151
Diemerbroeck Isbrandus 29, 30
Ettmüllers Michael 63
Faber Johann 38
Feller Christian Gotthold 159
Frauentinus Benedykt Wiktor 24
Frydrychowicz Dominik 70
Fuchs Leonard 116
Galenus Claudius 2, 3, 10, 23
Gaubio Hieronim 58, 59
Gessner Cunrat 1
Haller Albert von 45, 46
Hartmann Franc. Xaver. 75
Heister Laurentius 62
Heurunio Johannes 146
Hipokrates 11, 18, 19, 34
Hoffmann Friedrich 77, 78, 79, 80
Hube Miachał 163
Hunczovski Johann 119, 120

Kanifeld Burserius Johannes Baptista 117
Karwicki Adam Dunin 111-114
Kochanowicz Piotr, s.
Korber Peter Friedrich 162
Kluk Krzysztof 72
Leśniewski Franciszek 130
Linne Carl von 152
Lustseuche Schwediauer F. von 73, 74
Łopaciński Tomasz 129
Łowicz Szymon z
Mahlern Johann Andreas 126
Magiri Johannes 32
Maiolo Simeone 26
Małachowski Jacek 156
Marszalska Jolanta, s.
Mattuschka Heinrich Godefrid de 109
Matthioli Andrea 8
Medicus Jakub Sylwiusz 12
Mercartor Gerard 94
Monceau Duhamel du 156
Montanus Iohannes Baptista 15
Morawski Marian Sergiusz 63
Moszczeński Stanisław Nałęcz 133, 164
Mursing Christian Ludwig 43
Murray Johann Andrea
Muszyński Jan 8, 156
Mutinensis Franciscus Torti 76
Nepomucen Karol Jan 21
Paracelsus Theophrast 16
Paszkiewicz Urszula, s.
Pidłypczak-Majerowicz Maria, s.
Placentini Julius Casserius 123
Plenck Joseph Jacob 122, 129
Pliniusz Caius 5
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Quensy Pelier G. 147, 148

Syreniusz Szymon 39, 40, 41,

Richter August Gottlieb 54
Roterdam Erazm z

Trotz Michael Abraham 132, 133, 164

Sander Heinrich 111, 112, 113, 114
Savonarola Johannes Michael 13
Selle Christian Gottlieb 57
Sprengel Kurt 161
Stein Georg Wilhelm 89, 93
Stolarczyk Tomasz, s.
Swieten Gerard von 95-108

Wałkówski Andrzej, s.
Warda Kazimierz, s.
Weiz Friedrich August 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88,
Werner Paulus Christian Friedrich 159
Wolffen Caspar 1
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CZASOPIŚMIENNICTWO

Mgr Joanna Nowak
Kielce – UJK

Studia Medyczne – Medical Studies w latach 2003–2015
jako przykład ewolucyjnego rozwoju czasopisma
uczelnianego Wybrane zagadnienia
Abstract
The year 2015 marked 13 years since the first volume of Medical Studies was published. The last
issue in 2015 was issue number 40. The process of learning to prepare and publish a serial, community
factors and institutional requirements have influenced the many changes that this periodical went through
during that period. The following article discusses the most significant of these changes under such headings as: origins, formal characterisation (including strengths and weaknesses), schematic of the network
of editors and authors, thematic profile (based on the division of the medical sciences into subfields) and,
finally, information about the publishing and readership circulation (indexing in international, national and
local databases, evaluation, terms of subscription, relevant online addresses). The working bibliography
for the journal which served as a basis for the statistical overview numbers 539 publications (including
scientific and popular-science articles, educational materials, reports, communiques and reviews) written
by individual authors and teams comprising 542 individuals (holders of Master’s degrees and doctorates
in various fields, medical university graduates, doctors of medical sciences, doctors habilitatus and, above
all, professors). 2015 saw the end of a period in the history of Medical Studies as a programme in medicine
was inaugurated at Jan Kochanowski University that year in addition to previously taught programmes in
health sciences (nursing, physiotherapy and public health), and that prompted the decision to compile and
publish this analysis.
Streszczenie
W 2015 r. minęło 13 lat od ukazania się 1. tomu, a ostatni numer tego roku był 40. zeszytem w całym
ciągu wydawniczym Studiów Medycznych. Proces uczenia się, jak opracowywać i publikować takie wyForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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dawnictwo ciągłe, uwarunkowania środowiskowe i wymogi instytucjonalne rzutowały na wiele zmian,
którym w owym czasie periodyk podlegał. W artykule omówiono ważniejsze z nich, grupując zagadnienia
następująco: historia powołania czasopisma, charakterystyka formalna (z zaznaczeniem zalet i usterek),
schematyczna prezentacja zespołu redakcyjno-autorskiego, charakterystyka tematyczna (z wykorzystaniem podziału dziedzinowego nauk medycznych) oraz na zakończenie przedstawiono informacje o obiegu
wydawniczo-czytelniczym (indeksacja w bazach o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym i lokalnym, parametryzacja, warunki prenumeraty, adresy do wersji online). W roboczej bibliografii zawartości
czasopisma, która stanowiła podstawę do zaprezentowanych podsumowań statystycznych, wykazano 539
publikacji (w tym artykuły naukowe, popularyzatorskie, szkoleniowe, sprawozdania, komunikaty, recenzje), które napisane były indywidualnie i w zespołach wieloautorskich przez 542 osoby (magistrów i doktorów różnych specjalności, lekarzy, doktorów nauk medycznych, doktorów habilitowanych, a przede
wszystkim profesorów). W 2015 r. zamknięto etap rozwoju periodyku określony przez profil kształcenia
prowadzonego w UJK w zakresie zawodów związanych ze służbą zdrowia (dotychczas pielęgniarstwo,
fizjoterapia, ochrona zdrowia, obecnie dodano kierunek lekarski) i dlatego uznano za interesujące sporządzenie i upublicznienie niniejszej analizy.

1. Pierwszy kielecki periodyk naukowo-dydaktyczny o tematyce zdrowotnej1
W Kielcach tradycje kształcenia medycznego na poziomie wyższym sięgają 1969
r., kiedy przy Szpitalu Wojewódzkim został powołany Zespół Nauczania Klinicznego,
przekształcony w latach 80. najpierw w Katedrę Nauczania Klinicznego, a następnie
w Instytut Medycyny Klinicznej w Kielcach Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. U zarania XXI w. – w oparciu o posiadane już zasoby kadrowe i doświadczenia badawczo-dydaktyczne, po połączeniu z dobrze funkcjonującym ośrodkiem medycznego szkolnictwa średniego – podjęto się utworzenia bazy, która mogłaby
sprostać wyzwaniom, postawionym przez Rządowy Program Kształcenia Pielęgniarek
i Położnych oraz innych pracowników służby zdrowia (ratowników medycznych, fizjoterapeutów, kadry organizacyjno-zarządzającej). Dzięki współpracy rządowo-wojewódzko-uczelnianej w 2001 r. powołano na Akademii Świętokrzyskiej w ramach Wydziału Pedagogicznego (który jednocześnie zmienił nazwę na Wydział Pedagogiczny
i Nauk o Zdrowiu) Instytut Kształcenia Medycznego (dalej: IKM). Pierwotnie skromna
oferta edukacyjna szybko i systematycznie była poszerzana. Rozpoczęto od jednolitych
studiów magisterskich na kierunku pedagogika, skierowanych wyłącznie do absolwentów średnich i półwyższych szkół pielęgniarskich, a od roku akademickiego 2001/2002
prowadzono już rekrutację na ośmiu kierunkach studiów licencjackich dziennych, wieczorowych, zaocznych oraz podyplomowych2. Trzy lata później (2004/2005) uzyska1
Do napisania tej części artykułu wykorzystano informacje ze strony internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, <http://wlinoz.ujk.edu.pl>, dostęp: 31.08.2016 (wszystkie cytowane poniżej strony
WWW są aktualne na ten dzień) oraz z opracowania rocznicowego: Stanisław Głuszek, Grażyna NowakStarz, Monika Szpringer: Wydział Nauk o Zdrowiu. W: Droga do Uniwersytetu. 1969–2009. Red. Wiesław
Caban, Mieczysław B. Markowski. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Pzyrodniczego
Jana Kochanowskiego 2009, s. 153–181
2
Pielęgniarstwo, pielęgniarstwo z położnictwem (od roku akademickiego 2003/2004 zastąpione położ-
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no uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich – na kierunku pielęgniarstwo,
a wkrótce (2005/2006) także na kierunku fizjoterapia. W ciągu kilkunastu lat istnienia
IKM i (po przekształceniu) Wydziału Nauk o Zdrowiu (dalej: WNoZ) oferta kształcenia
podlegała modyfikacjom i w połowie 2. dekady XXI w. obejmowała studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego, drugiego3 i trzeciego stopnia, przy czym uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu uzyskano w 2009 r.4. Ciekawą
propozycję, z dopasowaniem do potrzeb środowiskowych, opracowywano w zakresie
studiów podyplomowych5, zaś w 2015 r. wielkim sukcesem zakończył się pierwszy
nabór6 na 6-letnie jednolite studia magisterskie – kierunek lekarski.

Rok

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Częstotliwość
(ilość
numerów
w roczniku)
1
1
—
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ilość publikacji

w liczbach

procentowo

Język
publikacji
––
artykuły

21
31
—
33
30
46
36
31
40
40
40
32
39

75%
93,9%
—
71,7%
76,9%
82,1%
75%
75,6%
88,9%
78,4%
72,7%
66,7%
79,6%

pol.
pol.
—
pol.(+ang.)
pol.(+ang.)
pol.(+ang.)
pol.(+ang.)
pol.(+ang.)
pol.(+ang.)
pol./ang.
ang./pol.
ang.
ang.

w tym ze środowiska UJK
Ogółem
28
33
—
46
39
56
48
41
45
51
55
48
49

Wstęp
(+/– nr
w roczniku)
+
+
—
+
+
+– – –
––––
+–++
––––
+–––
––––
––––
–––

Tab. 1: Częstotliwość, ilość artykułów, wiodąca wersja językowa i teksty odredakcyjne
w poszczególnych rocznikach Studiów Medycznych
nictwem), fizjoterapia, pedagogika – specjalność pedagogika medyczna – opieka paliatywna, organizacja
i zarządzanie w służbie zdrowia, gimnastyka korekcyjna, organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej,
neurorehabilitacja (studia przeznaczone dla lekarzy, osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub
licencjackim w zakresie rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego, pedagogiki)
3
Kierunki studiów (w ich ramach określono specjalności): pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia,
zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, kosmetologia, wychowanie fizyczne
4
Zob.: <http://wlinoz.ujk.edu.pl/wydzial/doktoraty/uprawnienia-do-nadawania-tytulu-doktora-nauk-ozdrowiu>. Dotychczas obroniono 25 rozpraw doktorskich
5
Przykładowo (wszystkie kursy 2-semestralne): Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa, Zoofizjoterapia, Terapia zajęciowa
6
A. W.: Rekrutacja na studia. Na najbardziej oblegany kierunek na UJK w Kielcach ubiegało się
ponad 40 osób! Gazeta.pl 2015 (16.07, aktual. 20.09.2015), <http://www.edulandia.pl/edulandia
/1,118533,18364228,rekrutacja-na-studia-w-tym-roku-najbardziej-obleganym-kierunkiem.html>
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Istotne znaczenie w dotychczasowej egzystencji miały działania organizacyjne. Priorytetem uczyniono rozwój zawodowy kadry i awanse naukowe, a jednocześnie IKM był
pierwszą jednostką w Uczelni, która przeszła w lipcu 2002 r. akredytację. Pozytywna
ocena oznaczała, że dyplomy pielęgniarek z Akademii Świętokrzyskiej (później UJK)
były odtąd honorowane w krajach Unii Europejskiej. W wielu przekazach, zarówno
oficjalnych, jak i prywatnych, podkreśla się dobrą, twórczą atmosferę, a dowodem na
to są zorganizowane na miejscu konferencje naukowe, czynny udział pracowników
w sesjach krajowych i zagranicznych, podjęte indywidualnie i zespołowo badania. Ich
efektem były m.in. publikacje. Tak podsumowano jeden z etapów: „Dorobek naukowy
pracowników [zespół liczył wówczas około 90 osób] w latach 2004–2008 obejmuje ponad 1200 publikacji, w tym 103 artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej,
oraz ponad 1180 referatów konferencyjnych, w tym ponad 500 wykładów na zaproszenie. Nie wszystkie publikacje z listy filadelfijskiej były afiliowane w Uczelni. Było to
spowodowane między innymi wieloośrodkowym charakterem badań i uczestnictwem
w nich wielu grup badaczy”7.
Bardzo ważna okazała się dla Uczelni i kieleckiego środowiska, związanego
z ochroną zdrowia, decyzja podjęta przez grupę pracowników naukowo-dydaktycznych o wydawaniu periodyku, który w pierwotnym założeniu był ogólnomedycznym
wydawnictwem ciągłym (bez ściśle określonej częstotliwości), afiliowanym przez
IKM. Tom inaugurujący Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej ukazał się w 2003
r. i przy jego publikacji w zasadniczej (merytorycznie istotnej) części wykorzystano
artykuły, które stanowiły pokłosie ogólnopolskiego zjazdu. Później nigdy już takiego zabiegu redakcyjno-wydawniczego nie powtórzono. Można ogólnie określić, że
czasopismo wykształciło i utrzymało charakter szkoleniowy (nie tylko dydaktyczny
w stosunku do odbiorców, ale – co niemniej ważne – dając możliwość wypowiedzi,
wpływało na twórczy rozwój autorów). Było niejako forum środowiskowym (znaczna
część publikacji została afiliowana lub współafiliowana kielecką Uczelnią – szczegóły
tab. 1), jednak zdecydowanie bez nastawienia hermetycznego, bo propagandę wiedzy
(nauki) ustanowiono zadaniem priorytetowym i otwarto łamy czasopisma dla wszystkich ważnych wypowiedzi, doniesień o chorobach, terapiach, dyskusyjnych wynikach
leczenia oraz dla takich artykułów, które nie tylko reklamują lekarstwa, ale dają ich
fachowy opis. Na przestrzeni lat poruszano różnoraką tematykę, głównie w zakresie
nauk będących przedmiotem kształcenia, ale też innych w aspekcie klinicznym i z pogranicza dziedzin badawczych – z ukierunkowaniem głównie praktycznym, choć zdarzały się rozważania teoretyczne. Na zakończenie tej części trzeba zwrócić uwagę na
historyczne zmiany towarzyszące wydawaniu czasopisma, a były to – oprócz zmiany
jego tytułu, częstotliwości itd. (o czym poniżej) – dwukrotna zmiana nazwy Uczelni8
7
8

Stanisław Gł u sz e k , Grażyna N o w a k -S tarz , Monika Sz pringe r, dz. cyt., s. 170
Przekształcenie Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kocha-
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oraz przekształcenia instytucji sprawczej9. Najważniejsze informacje (historyczne i aktualne) w formie hasła encyklopedycznego pod tytułem „Studia Medyczne” udostępniono w polskim module internetowej Wikipedii10. Od 2015 r. czasopismo wydawane
jest pod graficznie wyróżnionym tytułem Medical Studies, z polskim określeniem jako
tytuł równoległy na drugim miejscu (ISSN nie uległ zmianie).
2. Charakterystyka formalna Studiów Medycznych
Przy wydawaniu t. 1 nazwę periodyku – Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej
(ISSN 1731-8394) – podporządkowano panującej zasadzie, bowiem w Wydawnictwie
kieleckiej Akademii Świętokrzyskiej opracowywano już wcześniej kilka czasopism,
które choć zróżnicowane były dyscypliną naukową, miały ujednoliconą tytulaturę11.
Po zmianie nazwy Uczelni zrezygnowano w tym przypadku z członu afiliacyjnego
i w 2008 r. (od t. 9) zarejestrowany został nowy tytuł czasopisma – Studia Medyczne
(ISSN 1899-1874) – przy czym zachowano ciągłość numeracji tomów. Cztery początkowe tomy miały charakter typowego wydawnictwa ciągłego z częstotliwością jedno
wydanie w roku (opóźnienie, które zaistniało w 2005 r., nadrobiono, wydając w 2006
r. dwa tomy – datowane na bieżąco, czyli de facto był to w tym przypadku półrocznik).
Nie stosowano w druku sformułowania „rocznik”. Określenie częstotliwości wprowadzono dopiero po jej zmianie i od 2007 r. tomy mają podtytuł „kwartalnik”, a każdy kolejny numer odpowiada okresowi: „styczeń – marzec”, „kwiecień – czerwiec”, „lipiec
– wrzesień” oraz „październik – grudzień”. Pewnym mankamentem była numeracja,
początkowo bowiem każdy zeszyt otrzymywał kolejny numer, a więc na rocznik składały się cztery tomy. W 2011 r. zaczęto stosować dwustopniowy model numeracji (tom,
numer), ale tomy nadal numerowano krocząco i w roczniku było 4 tomy (numeracja
kolejna) oraz 4 numery (w zakresie 1–4). Dopiero w 2013 r. system zmodyfikowano do
obecnie obowiązującego, czyli tom (volume) odpowiada rocznikowi i obejmuje cztery
nowskiego (przyjęto już wówczas skrót UJK) nastąpiło 22 marca 2008 r. (zob.: <http://www.ujk.edu.pl/
rok_2008.html>), zaś od 1 października 2011 r. Uczelnia nosi miano Uniwersytet Jana Kochanowskiego
(zob.: <http://www.ujk.edu.pl/rok_2011.html>).
9
Na bazie Instytutu Kształcenia Medycznego – zgodnie z decyzją Ministerstwa z 29 września 2005
r. – w Akademii Świętokrzyskiej utworzony został Wydział Nauk o Zdrowiu, w którego skład weszły trzy
instytuty (Pielęgniarstwa i Położnictwa, Fizjoterapii, Zdrowia Publicznego). Dziesięć lat później zmiana
nazwy wydziału podyktowana została wprowadzeniem do programu studiów kierunku lekarskiego – od 1
października 2015 r. w UJK jest Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, a oprócz wymienionych w strukturze
znajduje się Instytut Nauk Medycznych.
10
Studia Medyczne. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_Medyczne>.
11
Były to m.in. Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej, Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej, Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej, Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej, Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej, Studia Neofilologiczne Akademii Świętokrzyskiej, Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej, Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej.
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kwartalne numery. Dygresją bibliologa niech będzie podkreślenie, że dobrze się stało,
iż pomimo tak znaczących zmian (tytuł, ISSN, częstotliwość, wydawnictwo i in.) zachowano numerację ciągłą tomów od początku istnienia czasopisma, bo konsekwencja
w tym zakresie stworzyła rzeczywistą tradycję 13-letniego trwania.

Il. 1. Informacje o Studiach Medycznych zapisane w tworzonej przez Bibliotekę Narodową
w Warszawie bazie Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych,
Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Niewątpliwie dużym wyzwaniem dla Wydawnictwa uczelnianego (AŚ, UJK) była
praca przy opracowywaniu periodyku o tak dużej częstotliwości. Kwartalnik medyczny musiał być wydawany regularnie i bez znaczących opóźnień. O testowaniu różnych
rozwiązań usprawniających ten proces świadczy m.in. zmiana drukarni (t. 1 wydrukowano i oprawiono w kieleckim Przedsiębiorstwie Poligraficznym Głowaccy, potem
zadania te przejęła Poligrafia Akademii Świętokrzyskiej, zaś w t. 11 z 2008 r. i kilku
kolejnych w kolofonie jest informacja o drukarni z Włocławka). W końcu podjęto de-
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cyzję strategiczną i od 2013 r. czasopismo firmowane było przez dwa wydawnictwa12,
tj. jak dotychczas uczelniane i ogólnopolskie TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
z siedzibą w Poznaniu, które wykonuje skład i łamanie, a oprócz kieleckiego periodyku opracowuje (m.in. udostępnia narzędzia elektroniczne służące obiegowi informacji
w procesie gromadzenia i recenzowania artykułów) ponad 40 czasopism.
Wszystkie posadowione są na ogólnodostępnej platformie internetowej z możliwością czytania i kopiowania całych tekstów, zarówno w podstawowej formie wyświetlania (HTML), jak i w formie plików PDF. Logowanie do serwisu jest bezpłatne
i nie podlega restrykcjom. I właśnie ze względu na posiadaną stronę internetową, naj-

Il. 2. Karta informacyjna Studiów Medycznych w bazie Arianta (stan na początek 2016 r.)

Taką informację podawano do końca 2015 r. na stronie redakcyjnej papierowego wydania czasopisma.
Aktualizację (sprostowanie) zamieszczono na głównej stronie internetowej w zakładce „Wydawnictwo”,
ale jest to zapis wprowadzony już w 2016 r. Według tego czasopismo wydawane jest tylko przez TERMEDIA (zob.: <http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56>).
12
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ważniejsze informacje o czasopiśmie gromadzi i udostępnia baza Arianta (w podtytule
określono, że spisem objęto naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne),
która powstała w 2005 r. i w ciągu dekady zgromadziła zbiór liczący ponad 3,5 tysiąca periodyków z różnych dziedzin. Jest to bardzo cenne, na bieżąco aktualizowane
źródło informacyjne, zawierające dane formalne, adresowe oraz bibliometryczne. Ze
względu na rangę bazy i częste wykorzystywanie tych zasobów w środowisku praktyków (głównie bibliotekarzy, ale też wydawców, infobrokerów) wskazane jest podjęcie
współpracy z jej autorami, polegające na zgłaszaniu aktualizacji i dopełnień o czasopiśmie, bo np. w rubryce „Wydawca/Instytucja sprawcza” pod tytułem Studia Medyczne
na początku 2016 r. wciąż figurował zapis: „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
(Kielce)” zamiast „Uniwersytet Jana Kochanowskiego” (zob. il. 2). Baza nie przewiduje tworzenia historii periodyków, a jedynym odstępstwem (bardzo logicznym zresztą)
jest rejestracja poprzednich tytułów (jeśli takie były).
Pierwsze osiem tomów miało format B5 i okładkę w tonacji biało-szafirowej, później zmieniono format na A4, zaś kolorystykę okładki na zielono-białą z grafiką nawiązującą do specjalności chirurgicznej. Ważną formą indywidualizacji czasopisma jest
zeskanowany odręczny podpis redaktora naczelnego umieszczony pod wstępem oraz
jego fotografia. Wstępy mieściły się w konwencji pisma, kiedy wydawane ono było tylko przez lokalne wydawnictwo, a pisane były w celu przekazania istotnych informacji,
zakomunikowania zmian i sukcesów redakcyjno-wydawniczych. Do ogólnej charakterystyki trzeba dodać jeszcze, że od t. 9 z 2008 r. druk jest dwuszpaltowy, a objętość
roczna (biorąc pod uwagę wszystkie roczniki) waha się od około 160 do ponad 350
stron. Dominują ilustracje czarno-białe, ale w zasadzie druk jest kolorowy (pierwsze
kolorowe zdjęcia wydrukowano już w t. 2). Brak płatnych reklam – to duża zaleta
czasopisma. W najnowszych tomach każdy artykuł po tytulaturze ma wydrukowaną
metryczkę, a w niej: tytuł czasopisma (w językach angielskim i polskim), rok, numer
tomu i zeszytu kwartalnego, strony, na których się znajduje i – od 2015 r. – unikatowy
numer DOI. Jest to identyfikator dokumentu cyfrowego (digital object identifier) służący do stałego onaczenia i wymiany obiektów własności intelektualnej w środowisku
cyfrowym. Składa się z liczby 10. charakterystycznej dla tego systemu, prefiksu (który
określa organizację rejestrującą oraz obiekt – dla Studiów Medycznych jest to symbol:
5114/ms) i sufiksu (który bezpośrednio definiuje artykuł – czterocyfrowo zapisany rok
i po kropce pięciocyfrowy numer nadawany kolejno zgłaszanym tekstom). W serwisach internetowych DOI jest aktywnym linkiem.
Afiliacje w Studiach Medycznych podawano od t. 1, ale początkowo nie były one
zindywidualizowane (zob. il. 3) i trzeba było dobrej znajomości środowiska lub dodatkowych źródeł informacji, aby wiedzieć który autor reprezentuje jaką instytucję, który
jest pracownikiem uczelni, a który zatrudniony jest na etacie dydaktycznym i dodatkowo w placówce służby zdrowia. Od 2. kwartału 2007 r. (a więc już właściwie po
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zmianie redaktora naczelnego) zaczęto stosować oznaczenia cyfrowe przy nazwiskach
autorów, które odsyłają do konkretnych nazw instytucji umieszczonych poniżej. Zwyczajem nauk medycznych jest rozbudowywanie afiliacji (niestety, nie zawsze konsekwentne) – oprócz nazwy kliniki, szpitala, uczelni, wydziału, instytutu, zakładu podaje
się dane personalne ordynatorów, dyrektorów, kierowników, a w przypadku publikacji
studenckich najczęściej afiliacja dopełniana jest nazwiskiem dziekana. Kielecki periodyk kultywuje tę tradycję. Każdy artykuł opatrzony jest też rubryką „Adres do korespondencji”, w której upublicznia się dane jednego z autorów. Czasami są to adresy
służbowe, w zdecydowanej większości jednak publikowane są pełne adresy prywatne
(imię i nazwisko, miejscowość z kodem, ulica, nr domu i mieszkania, e-mail, nr telefonu). Ułatwia to niewątpliwie jednoznaczną identyfikację piszących i obieg informacji w środowisku specjalistycznym, ale chyba nieco narusza postanowienia ustawy
O ochronie danych osobowych13.

Il. 3. Przykładowe zapisy afiliacyjne w Studiach Medycznych z 2003 r. (1) i 2013 r. (2)

Nie dziwi fakt, że w wieloletniej pracy redakcyjnej nie udało się uniknąć usterek,
była konieczność wydrukowania erraty do artykułu opublikowanego w jednym z poprzednich numerów. O pewnej nieporadności redakcyjnej lub znacznym (szkodliwym)
pośpiechu świadczą jednak błędy, których można było uniknąć, np. oboczności w pisowni nazwisk autorów: drugie imię, inicjał drugiego imienia, różne formy imienia
(np. z jednym i dwoma „l” tej samej osoby o imieniu Izabela), różne formy transkrypcji
(transliteracji) nazwisk obcych, pojedyncze i podwójne nazwisko kobiety (naprzemiennie) w tym samym chronologicznie określonym okresie (więc nie wynikało to z urzędowej zmiany nazwiska). Należałoby także w tym miejscu zaapelować o przyjęcie
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw 1997 Nr 133
poz. 883 z późn. zm.
13
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jednakowego wzorca dla zapisu afiliacji, bo choć dobrze, że w ogóle są, to nie powinny
wymagać od odbiorcy (w tym bibliotekarza, bibliografa) dodatkowej pracy interpretacyjnej. Tak bywało dotychczas, gdy autorzy podawali wydział, instytut, zakład lub katedrę wymiennie nie troszcząc się o ich hierarchiczność. Redakcja powinna dysponować
bazą jednostek naukowych i przed podaniem do druku dane te weryfikować. Systematyczny podział na rubryki wprowadzono w Studiach Medycznych od 2006 r. i od tamtej
pory w kolejnych tomach drukowano artykuły, przydzielając je do jednego z działów:
„Prace oryginalne” (Original papers), „Prace poglądowe” (Review papers), „Prace kazuistyczne” (Opis przypadków = Case studies = Case reports), „Artykuły redakcyjne”
(Editorial articles), „Historia medycyny”, „Varia” (Miscellany), „Sprawozdania” (Reports = Shorts reports), „Recenzje” (Reviews), „In memoriam”, „Komunikaty”. Trzy
pierwsze, jako typowe dla nauk medycznych, krótko należy w tym miejscu zdefiniować14. I tak, prace oryginalne inaczej nazywane bywają pracami klinicznymi lub źródłowymi i standardowo zawierają obserwacje statystyczne istotnej grupy zdrowych
lub chorych w zakresie konkretnego typu zjawisk fizjologicznych lub patologicznych
oraz omówienie zastosowanych metod i procedur diagnostycznych, terapeutycznych,
rehabilitacyjnych, profilaktycznych, pielęgnacyjnych, psychologicznych. Niezwykle
ważny jest sposób wypowiedzi. Oryginalność obserwacji jest najważniejszym atutem
doniesienia. Może to wydawać się paradoksalne, ale podkreślanie zgodności obserwacji przedstawianych w artykule z wynikami wcześniej opublikowanych opracowań
zmniejsza szanse na zakwalifikowanie tekstu do druku. Prace poglądowe nazywane też
są przeglądowymi lub dyskusyjnymi, a ich celem jest podsumowanie stanu wiedzy na
określony temat. Można wskazywać na ich podobieństwo do rozdziału podręcznika.
Charakterystyczną cechą tych artykułów jest szczegółowa i wieloaspektowa bibliografia oraz prezentacja z zachowaniem chronologii odkryć (jeśli w tekście występują
elementy historyczności). Często są to prace z zakresu nauk podstawowych i humanistyki lekarskiej. Prace kazuistyczne, czyli opisy przypadków, zazwyczaj przedstawiają
nieznane lub mało znane zjawisko medyczne. Opisywany bywa jednostkowy przypadek w kontekście przebiegu choroby, reakcji na terapię, rekonwalescencji, zachowania
chorych, a także wpływu czynników chorobotwórczych. W uwagach wstępnych ważne jest przedstawienie wiedzy w piśmiennictwie i opis okoliczności, w jakich doszło
do stwierdzenia choroby, a dalej dokładny opis przypadku, omówienie i ewentualne
wnioski. Opisy przypadków mają olbrzymią wartość edukacyjną. Zdarza się nawet, że
artykuły tego typu dają asumpt do wyodrębniania nowych chorób. Dla lepszej orientacji w dotychczasowej strukturze Studiów Medycznych przedstawiono statystykę dotyczącą rubryk (typów artykułów) na dwóch wykresach – zbiorczo (wykr. 1) i graficznie
uwzględniając chronologię (wykr. 2).
Więcej na ten temat zob. m.in.: Piotr Müldner-Nieckowski, Schematy typowych publikacji medycznych. W: Lekarski poradnik językowy. [B.m.] 2012, <http://lpj.pl/index.php?op=6>.
14
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Wykr. 1. Sumaryczne przedstawienie typów publikacji w latach 2006–2015
(wykazano 476 artykułów spośród 539 opublikowanych we wszystkich tomach od 2003 r.)

Redakcja wymaga od autorów dołączenia do artykułów streszczeń i słów kluczowych w dwóch językach – angielskim i polskim. Objętość streszczeń uzależniona jest
od rodzaju opracowania i dla artykułów oryginalnych limit określono na 200 do 250
słów, zaś dla pozostałych (prace kazuistyczne, poglądowe, listy do redakcji) – na 100
do 150 słów. Wysyłający publikację przez internetowy panel redakcyjny muszą się liczyć z tym ograniczeniem, bo oprogramowanie nie pozwala na jakąkolwiek nadwyżkę,
nawet o jedno słowo. Z praktyki wiadomo, że nie jest to rozwiązanie optymalne, bo o
ile w języku polskim ograniczenie jest do przyjęcia, to w angielskim (gdzie każde „the”
liczy się jako osobne słowo) zdaje się zbyt restrykcyjne. Lepsze byłoby w tym wypadku liczenie znaków (standardowo – ze spacjami). Oto przykład: streszczenie polskie
liczyło 141 wyrazów (w tym spójniki), co znaczy, że było w nim 1135 znaków, ale
przekład na angielski o tożsamym znaczeniu musiał zawierać 180 wyrazów (znaków
było niewiele więcej niż w polskim, bo 1236), a po koniecznej redukcji (czyli streszczeniu streszczenia) do 150 wyrazów okazało się, że tekst angielski obejmuje tylko 988
znaków ze spacjami, jednak treściowo jest dużo uboższy. Wcześniej, zgłaszając teksty
tradycyjnymi metodami, autorzy mieli więcej swobody twórczej. Należałoby postulować, aby wydawnictwo i redakcja rozważyli niewielką korektę w tym zakresie.
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Wykr. 2. Chronologiczne wykazanie typów publikacji od czasu wprowadzenia
w czasopiśmie podziału na stałe rubryki

Zarówno kiedyś, jak i obecnie, należy do każdego artykułu dołączyć trzy do pięciu
słów kluczowych (w druku podawane są od t. 2), przy czym najnowsze zalecenia sugerują, aby były one zgodne z terminologią i gramatyką stosowaną w indeksach MeSH
(Medical Subject Headings). Jest to język informacyjno-wyszukiwawczy, wykorzystywany na całym świecie do charakteryzowania dokumentów z zakresu medycyny i nauk
pokrewnych, a tworzony w oryginalnej wersji angielskojęzycznej w Narodowej Bibliotece Medycznej Stanów Zjednoczonych (National Library of Medicine). Ponieważ
w Studiach Medycznych, oprócz słów kluczowych w języku angielskim, wymagane
jest również podawanie ich w języku polskim ważna zdaje się informacja, że istnieje polska wersja „Słownika terminów medycznych MeSH”. Jest ona tworzona przez
Główną Biblioteką Lekarską w Warszawie we współpracy z uniwersyteckim bibliotekami medycznymi. Dostęp do internetowej wersji tezaurusa ma charakter konsorcyjny
(dla instytucji naukowych po podpisaniu umowy określającej warunki dostępu – najczęściej w sieci uczelnianej z identyfikacją IP komputera użytkownika). Na marginesie
trzeba dodać, że UJK znajduje się wśród uczelni, które umożliwiają korzystanie z bazy
Tez-MeSH swoim pracownikom i studentom, a trafić do niej można m.in. poprzez link
ze strony Biblioteki Uniwersyteckiej (w grupie „Źródła i Zasoby” → „E-źródła”). Zarówno wersja oryginalna (https://meshb.nlm.nih.gov), jak i opracowanie polskie, tego
specjalistycznego słownika deklaratywnie zakłada ułatwienie wyszukiwania informacji w bazach i katalogach medycznych oraz właśnie możliwość wykorzystania go jako
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pomocy w doborze słów kluczowych, zamieszczanych przy publikacjach w czasopismach naukowych. W polskiej wersji wyszukiwanie jest wieloaspektowe według terminów polskich i angielskich, a jako wynik otrzymuje się brzmienie hasła (deskryptor)
w tych językach, sugestię terminów, jakich nie należy stosować (tzw. odsyłacze), informację o zakresie stosowania hasła i sugestię terminów powiązanych z hasłem głównym
(„zobacz też”). Dobrze byłoby, żeby zalecenie redakcji dotyczące stosowania haseł ze
słownika MeSH przy formułowaniu słów kluczowych było sumiennie przestrzegane
przez autorów. Praktyka jednak pokazuje, że bywa z tym różnie.
3. Rada naukowa, redaktorzy, autorzy, recenzenci
– „czynnik ludzki” kształtujący oblicze czasopisma
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo prasowe15 przy redakcji Studiów Medycznych działa Rada Naukowa, będąca organem opiniodawczo-doradczym redaktora
naczelnego. Jest to gremium uczonych, specjalistów z zakresu medycyny i dyscyplin
pokrewnych, reprezentujące lokalne, krajowe i zagraniczne środowiska naukowe. Teoretycznie do zadań rad naukowych, powoływanych jako element struktury w prestiżowych czasopismach specjalistycznych, należy czuwanie nad poziomem naukowym
wydawnictwa ciągłego, wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez periodyk, a przede wszystkim troska o popularyzację wyników
badań naukowych publikowanych w konkretnym tytule oraz jego promocja w swoich
środowiskach naukowych. Rada Naukowa w Studiach Medycznych spełnia te zadania i choć na przestrzeni kilkunastu lat podlegała licznym zmianom, należy wystawić
pozytywną ocenę dla jej obecności, składu i oddziaływania. Rada Naukowa w t. 1
z 2003 r. liczyła 21 pracowników nauki ze znaczących dla medycyny ośrodków polskich i z Akademii Świętokrzyskiej. Po upływie pięciolatki i zmianach w redakcji periodyku (redaktor naczelny, tytuł, częstotliwość) w t. 10 spis członków Rady wykazał
43 nazwiska uczonych (w tym także z zagranicy). Kolejnym tomem, który poddano
analizie, był z 2012 r. t. 25 (nr 1), gdzie skład Rady został zmodyfikowany i powiększony o 1 osobę. Spis z 2015 r. pochodzi z portalu czasopisma, utworzonego przez
Wydawnictwo TERMEDIA, i obejmuje 38 nazwisk. Po zestawieniu wykazano, że tylko 2 osoby należały do Rady od 2003 do 2015 r., 16 pracowników nauki znajduje
się w trzech chronologicznie następujących Radach, 24 – w dwóch, zaś 42 w jednej
(spośród tych czterech Rad Naukowych wybranych do analizy). Weryfikacja podsumowująca pozwoliła stwierdzić, że Studia Medyczne wspierane były (w rocznikach 2003,
2008, 2012 i 2015) przez 84 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów (dokładniejsze informacje zob. tab. 2), wśród których byli, oprócz pracowników uczelni
kieleckiej, także przedstawiciele środowiska medycznego Warszawy, Krakowa, BiałeUstawa z dnia 26 stycznia 1984 roku „Prawo prasowe”. Dziennik Ustaw 1984 Nr 5 poz. 24 z późn.
zm. (art. 25, ust. 7).
15
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gostoku, Lublina, Bydgoszczy, Łodzi, Poznania, Reptów Śląskich, Szczecina, Zielonej
Góry (niektórzy czynnie angażowali się we współtworzenie czasopisma, nadsyłając
artykuły do publikacji lub podejmując się recenzowania zgłoszonych tekstów). Do
Rady Naukowej przyjęli też zaproszenie pracownicy nauki z wielu krajów europejskich (Włochy, Czechy, Słowacja, Białoruś, Francja, Litwa, Niemcy, Serbia, Ukraina)
i spoza Europy (USA, Japonia).

Stan
osobowy

Naukowcy
reprezentujący
2 ośrodki (Kielce i inny
zagraniczny)

Autorzy lub
współautorzy
przynajmniej
1 artykułu

Procentowo
w stosunku
do stanu
osobowego
w grupie

31%

22

84,6%

10

11,9%

5

50%

3

3,6%

30

26

39

Naukowcy
reprezentujący
2 ośrodki (Kielce i inny
w Polsce)

Razem z Kielc

Naukowcy
reprezentujący Kielce

Procentowo
w stosunku
do łącznego
stanu
osobowego

46,5%

Status

W tym osoby publikujące
w SM

3

76,9%

Członkowie Rady Naukowej
ogółem

100%

Naukowcy z różnych
ośrodków w Polsce (poza
Kielcami)

29

34,5%

7

24,1%

Naukowcy z ośrodków
zagranicznych

16

19%

1

6,3%

Razem

84

100%

38

45,2%

Tab. 2: Osoby zrzeszone w Radzie Naukowej Studiów Medycznych
w rocznikach wybranych do analizy (2003, 2008, 2012, 2015)

Niekwestionowanie największy wpływ na profil i kształtowanie wizerunku oraz na
funkcjonowanie czasopisma w obiegu naukowym ma redaktor naczelny. W praktyce
jest to osoba, która kieruje całością zadań redakcji, a do wykonywania wielorakich prac
dobiera sobie współpracowników (zastępców, sekretarzy, redaktorów specjalistycznych). Pierwszym redaktorem naczelnym nowo powstałego organu IKM w Akademii
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Świętokrzyskiej był przedstawiciel starszego pokolenia lekarzy, znany kielecki neurolog, człowiek o uzdolnieniach literackich16. Pod jego kierownictwem w latach 2003–
2007 zredagowano 6 tomów. Miał wsparcie moralne i organizacyjne ze strony władz
instytutowych i wydziałowych17. Warto też wspomnieć, że w niespełna czterech rocznikach współtworzonego przez siebie wydawnictwa ciągłego jest autorem lub współautorem 15 artykułów. Po Jego śmierci opublikowano na łamach Studiów Medycznych
artykuł wspomnieniowo-pożegnalny18. Drugim – obecnym – redaktorem naczelnym
został chirurg, wieloletni ordynator oddziałów chirurgicznych w kieleckich szpitalach
(MSW przy ul. Ogrodowej i WSZ na Czarnowie), dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
i Położnictwa, późniejszy dziekan WNoZ, aktualnie prorektor do spraw medycznych19.
Był zwolennikiem i inicjatorem wielu (radykalnych i kosmetycznych) zmian, które
z lokalnego periodyku, jakim były Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, uczyniły czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym z aspiracjami zaistnienia w globalnym obiegu informacji medycznej. W ciągu tych kilkunastu lat – oprócz zadań kierowniczych –
opublikował w periodyku 37 artykułów, napisanych samodzielnie i w zespołach, a są to
prace oryginalne, poglądowe oraz sprawozdania. W tab. 3 wykazano dynamikę zespołu
współpracującego z redaktorem naczelnym w zakresie opracowania naukowego (inne
zadania realizowane są w wydawnictwie, m.in. opracowanie redakcyjne, formatowanie
komputerowe, korekta i w tym miejscu nie podlegają analizie).
Niektórzy autorzy żartobliwie twierdzą, że w środowisku naukowym obowiązuje od
kilku/kilkunastu lat zasada „publikuj albo giń”. Regulaminy czasopism nie przewidują
finansowych gratyfikacji autorskich, ale za formę „zapłaty” uznaje się punkty możliwe
do zdobycia (w tym ogólnoświatowo prestiżowy Impact Factor i/lub ceniona w polskim szkolnictwie wyższym punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Współcześni naukowcy i czasopisma specjalistyczne tworzą jakby zespół naczyń połączonych – jedni muszą mieć, gdzie publikować, aby zachować pracę lub uzyskać
awans, drudzy muszą mieć, co publikować, aby utrzymać tytuł w obiegu rynkowym
16
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Nowak (1936–2007). Zob. też: Stanisław Nowak (neurolog). W:
Wikipedia. Wolna encyklopedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Nowak_(neurolog)>; dr hab.
Stanisław Nowak (nie żyje). W: Nauka Polska. Ludzie Nauki, <http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=67474&lang=pl>.
17
W 2003 r., kiedy wydawano t. 1, dyrektorem IKM był (późniejszy – 2005–2007 – dziekan WNoZ)
prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz. Zob. też: Waldemar Dutkiewicz. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia,
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Dutkiewicz>.
18
Barbara Błaszczyk, Prof. dr hab. n. med. Stanisław Nowak (1936–2007). Studia Medyczne Akademii
Świętokrzyskiej 2007 T. 6 s. 97–98.
19
Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek (ur. 1954). Zob. też: Biogram. W: Chirurgia ogólna i onkologiczna, <http://chirurg-sg.eu/biogram.html>; Stanisław Głuszek. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Głuszek>; prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Głuszek, W:
Nauka Polska. Ludzie Nauki, <http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=28511&lang=pl>.
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i dodatkowo nie stracić pozycji lub awansować w rankingach. Naturalną tendencją jest
współpraca na tym polu w ramach określonych jednostek organizacyjnych – periodyki uczelniane zawierają znaczący procent publikacji pracowników macierzystych
uczelni. W przypadku Studiów Medycznych ilość artykułów napisanych przez pracowników (lub autorów inaczej powiązanych, np. studenci) z AŚ/UJK oraz w zespołach,
w których przynajmniej jedna osoba spełniała te kryteria, była w omawianym okresie
znacząca i kształtowała się w granicach od niespełna 67% do około 94% w stosunku
do wszystkich publikacji w określonym roczniku (zob. tab. 1), co po obliczeniu dało
średnią prawie 78% (dokładnie 77,9%) za cały okres sprawozdawczy. Wśród autorów
z afiliacją AŚ/UJK byli pracownicy wszystkich trzech instytutów WNoZ, studenci,
doktoranci i absolwenci tego Wydziału oraz pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytutu Biologii, Instytutu Matematyki, a także doktoranci Wydziału
Pedagogicznego i Artystycznego. Pozostałe 22% artykułów określone zostało afilicją
osób pracujących w kieleckiej służbie zdrowia (poza Uczelnią) i w wyższych szkołach niepublicznych oraz w medycznym szkolnictwie wyższym i centrach leczenia
w innych miastach Polski, a nieznaczny odsetek (z tendencją zwyżkową) pochodzi od
autorów zagranicznych. Z Kielc najczęściej publikują pracownicy Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii, a ponadto innych szpitali oraz przychodni i ośrodków rehabilitacji. Region Świętokrzyski jest reprezentowany przez publikacje lekarzy z Końskich
i Buska-Zdroju. Z Warszawy oprócz prac lekarzy i pracowników nauki były też artykuły studentów stołecznych uczelni. Spośród innych miast, których nazwy znalazły się
w afiliacjach na łamach Studiów Medycznych należy wymienić: Kraków, Lublin, Łódź,
Bydgoszcz, Gdańsk, Białystok, Tarnów. W jednej z definicji czasopisma naukowego
(recenzowanego) napisano, że jego zasięg określają miejsca pracy autorów publikacji,
cytowania i prenumeraty20, dlatego tak ważne jest odnotowanie tutaj autorskich afiliacji
Ilość osób

Funkcja

2003

2008

2012

2015

Zastępca redaktora naczelnego

—

2

2

2

Sekretarz redakcji

—

2

2

2

Redaktor tematyczny (cały zespół)

—

—

—

5 (30)

Redaktor statystyczny

—

—

—

1

Redaktor językowy

—

—

—

4

Tab. 3: Zespół redakcyjny w latach 2003–2015

Emanuel Ku l c z y c k i: Czasopismo naukowe czy recenzowane? W: Warsztat badacza. [B.m.] 2011,
<http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/czasopismo-naukowe-czy-recenzowane>.
20
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zagranicznych, tj. ze Słowacji, Białorusi, Włoch, Litwy, Nigerii. Proste podsumowanie
wykazało, że 539 artykułów miało 1382 autorów, ale zastosowanie indeksacji dało
wynik, że piszących osób było 542 (eliminacja zapisów autorskich osób, które napisały
więcej niż jeden artykuł). Do stałych, bardzo lojalnych współpracowników Studiów
Medycznych można zaliczyć 21 osób, które w 40 dotychczas wydanych numerach opublikowały 10 lub więcej artykułów. Dokładniejsze informacje na ten temat przedstawiono graficznie (wykr. 3).

Wykr. 3. Autorzy i współautorzy wg ilości opublikowanych artykułów

Znaczący wpływ na późniejsze funkcjonowanie środowiskowe czasopisma mają
w procesie wydawniczym recenzenci. Wbrew powszechnym opiniom, nie przyjmują oni ani nie odrzucają prac zgłoszonych do druku21. Tym zajmują się redaktorzy22.
21
Fascynująco na temat relacji recezent–autor pisał w „Warsztacie badacza” Emanuel Kulczycki. Artykuł dopełniony został adnotacjami internautów, które w sumie tworzą dobrą lekcję dla wszystkich, podejmujących działalność naukową i publikacyjną. Choć tekst nie dotyczy bezpośrednio przedstawicieli nauk
medycznych, wydaje się, że warto skorzystać z takich doświadczeń. Zostały one opublikowane w 2016 r.
Zob.: Emanuel Kulczycki: Jak odpowiadać na uwagi recenzentów, <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-odpowiadac-na-uwagi-recenzentow>.
22
Od niedawna mogą przy tym skorzystać m.in. z rozwiązań w zakresie etyki, wypracowanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów
czasopism naukowych. Zob.: <http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf> (wersja spolszczona).
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Nadający się do druku artykuł musi świadczyć o dobrej orientacji autorów w temacie pracy, o rzetelnym warsztacie badawczym i ciekawych obserwacjach, mających
potencjalnie ważne implikacje. I właśnie do zadań recenzentów należy wystawianie
merytorycznych, opisowych ocen w kilku kategoriach, począwszy od wiarygodności
wyników, poprzez poprawność użytych metod badawczych, aż do przejrzystości samego tekstu. Błędy, które mogą zostać ich zdaniem poprawione, są zaznaczane w celu
korekty autorskiej. Ważną rolą recenzentów jest też przekonujące potwierdzenie mocnych stron, które stanowią argumenty za publikacją danej pracy. Powszechną zasadą
recenzowania czasopism naukowych jest utajnienie informacji personalnych, zarówno
osób, które oceniają tekst, jak i autorów, których artykuły podlegają ocenie (korzystając ze słownictwa medycznego można to określić zasadą „podwójnie ślepej próby”).
Również w poszczególnych numerach czasopisma nie podaje się zestawienia recenzentów, natomiast istnieje obowiązek publikowania ich nazwisk raz w roku. Są to spisy osób pozbawione jakichkolwiek adnotacji (np. o ilości ocenionych – pozytywnie
lub negatywnie – tekstów). Wydawca i redakcja naukowa Studiów Medycznych deklarują, że do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych
recenzentów, a w przypadku tekstów angielskojęzycznych (według nowych zaleceń)
co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej
innej niż narodowość autora. Sprawdzono, jak to wygląda w praktyce, korzystając z list
opublikowanych w trzech kolejnych rocznikach (2011–2013). Jest to o tyle ciekawe,
że obrazują one etap, kiedy czasopismo otrzymało wsparcie ze strony ogólnopolskiego
Wydawnictwa Medycznego TERMEDIA oraz powoli przygotowywało się do przejścia z polskiej wersji językowej na angielskojęzyczną. W 2011 r. spis „Recenzenci
prac zgłoszonych do Studiów Medycznych” obejmował 32 nazwiska, w zdecydowanej
większości pracowników WNoZ UJK w Kielcach. Tendencja ta utrzymała się w 2012
r., ale spis poszerzono do 47 nazwisk. Nie wykluczone, że przy tym doborze korzystano ze znanego w światowej nauce obyczaju, który określa, że aby zostać recenzentem,
z reguły trzeba być pierwszym autorem artykułu opublikowanego w danym czasopiśmie23. Rewolucyjna zmiana (bynajmniej nie w oparciu o tę praktykę) miała miejsce
w roczniku 2013, kiedy na liście 54 recenzentów znalazło się 23 osoby reprezentujące
polskie ośrodki naukowe (w tym tylko 7 aktualnie związanych z UJK) oraz 31 – z zagranicy (18 – Słowacja, 6 – USA, 3 – Tajlandia, 2 – Francja i po jednej z Austrii i Japonii). Tendencję podtrzymano – poszerzając jednocześnie listę do 77 osób – w 2014 r.,
i tak: recenzentami w Studiach Medycznych zostało wówczas 37 przedstawicieli nauki
polskiej, 23 – z innych krajów europejskich (18 – Słowacja, po 2 z Litwy i Włoch oraz
23
Miłosz Ja g u sz e ws k i: Współpraca międzynarodowa w nauce. W: Pomysł, badanie, publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych. Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny 2015,
s. 348
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1 osoba z Austrii), 8 – z Ameryki Północnej (7 – USA, 1 – Kanada), 5 – z Azji (3 – Tajlandia i po 1 z Japonii i Rosji) oraz 4 – z Afryki (Nigeria).
W podsumowaniu informacji personalnych, dotyczących członków Rady Naukowej, autorów i recenzentów, którzy w latach 2003–2015 skupieni byli wokół kieleckiego periodyku medycznego, należy podkreślić systematyczną i przynoszącą coraz
bardziej znaczące efekty pracę nad umiędzynarodowieniem czasopisma. Nie jest to
przypadek jednostkowy. Studia Medyczne dołączyły do licznej grupy polskich czasopism uczelnianych (szczególnie z zakresu nauk ścisłych i medycznych), chcących
współtworzyć nową jakość w oparciu o globalną komunikację i obieg informacyjny.
4. Ogólna charakterystyka tematyczna jako wstęp do określenia trendów
badawczych i informacyjnych w zakresie nauk medycznych i pokrewnych
We wszystkich komunikatach (wstępy redakcyjne, cyklicznie drukowane „Informacje dla autorów”, wydawnicze strony WWW), kierowanych do potencjalnych autorów,
formułowana jest dyrektywa, że do druku w Studiach Medycznych przyjmuje się prace
z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii,
etyki, organizacji ochrony zdrowia. Redakcja dopuszcza do publikacji prace z filozofii
i historii medycyny, a także aktualne dywagacje w formie listów, recenzji, sprawozdań.
Zasadą ogólnie praktykowaną jest nie wysyłanie prac do czasopisma, którego się nie
zna. Wcześniej autorzy (w pracy zespołowej może to robić jeden z autorów) z reguły
analizują profil wydawnictwa, aby zweryfikować tematykę artykułów i ich jakość.

Wykr. 4. Wszystkie publikacje ze Studiów Medycznych wykazane
w układzie przedmiotowym (539 artykułów = 100%)
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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Powyżej przedstawiona została typologia formalna, jednak dla pełnego obrazu Studiów Medycznych konieczne jest określenie faktycznej zgodności treściowej z planowanymi założeniami. Nie jest celem tej analizy ocena wartości informacyjnej lub poziomu
naukowego publikacji – to zadanie spełnili recenzenci, komisje parametryzacyjne oraz
redaktor naczelny, który niejednokrotnie dziękował autorom za „wkład w podnoszenie
poziomu naukowego czasopisma”24, za „przygotowywanie coraz lepszych prac do publikacji”25. Tutaj ograniczono się do podsumowania bibliograficznej rejestracji całego zbioru i warto zaznaczyć, że przy klasyfikacji posiłkowano się wykazem dziedzin medycyny,
który odpowiada specjalnościom lekarskim26. Dla spójności i uniknięcia nadmiernego
rozdrobnienia wprowadzono drobne korekty (zamiast „Psychiatrii” jest „Psychologia
i Psychiatria”, zamiast „Neonatologii i Pediatrii” utworzono grupę o większym zakresie rzeczowym, tj. „Dziecko jako przedmiot edukacji, rehabilitacji, badań i leczenia”)
oraz ze wzglądu na specyfikę zbioru dodano kilka grup zaszeregowania, a mianowicie:
„Opieka paliatywna i geriatria”, „Pielęgniarstwo”, „Historia medycyny”, „Problemy
zawodowe w służbie zdrowia”.

Wykr. 5. Dziedziny, w których liczba artykułów nie przekroczyła 15 (na poprzednim wykresie
grupa „Inne” – 116 tekstów = 100%)
Stanisław Gł u sz e k : Od redakcji. Studia Medyczne 2008 T. 9 s. 7.
Stanisław Gł u sz e k : Od redakcji. Studia Medyczne 2012 T. 25(1) s. 7.
26
Zob. m.in.: Medycyna. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna>
24
25
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Dołożono wszelkich starań, aby przyporządkowanie poszczególnych artykułów do
działów było precyzyjne, jednak ze względu na przyjętą strategię (jedna publikacja
przypisana tylko do jednego działu tematycznego) ma ono z pewnością charakter subiektywny. W bibliografiach dziedzinowych najczęściej opisy publikacji wieloaspektowych rejestrowane są jednokrotnie, ale z zastosowaniem odsyłaczy i indeksu przedmiotowego. Tutaj dla artykułów wielowątkowych wybierano tematykę wiodącą, a był
to zwykle przedmiot lub czynność interwencji lekarza, pielęgniarki lub rehabilitanta.
Bibliograf stawał jednak nierzadko w obliczu trudnych decyzji, kiedy trzeba było wybierać między neurologią, urologią a onkologią, między epidemiologią, onkologią a ginekologią, między neurologią a rehabilitacją, między okulistyką a alergologią, między
zdrowiem publicznym a psychologią lub wreszcie między chirurgią a onkologią i między onkologią a ginekologią. W efekcie udało się sklasyfikować zawartość Studiów
Medycznych, przyporządkowując każdy artykuł do jednego spośród 28 działów (jest to
prawie gotowy materiał do wydania bibliografii zawartości czasopisma). Najmniejsze
działy zawierają po 3 publikacje, zaś najobszerniejsze – po ponad 50. Dla lepszej wizualizacji graficznej (z wykazaniem, zarówno wartości liczbowych, jak i obliczeń procentowych) zebrany materiał statystyczny przedstawiono na dwóch wykresach (wykr.
4 – działy zawierające powyżej 15 publikacji, wykr. 5 – działy od 3 do 15 publikacji).
5. Studia Medyczne w obiegu wydawniczo-czytelniczym, czyli kilka słów
o indeksacji, bibliometrii oraz dostępności do wersji drukowanej i elektronicznej
Działalność naukowa ma sens wtedy, gdy osiągnięte w trakcie pracy (indywidualnej
lub zespołowej) wyniki zostaną upowszechnione, bo tylko wówczas mogą być poddane specjalistycznej weryfikacji i służyć praktycznym zastosowaniom. Ze względu
na przyjęte procedury uznano, że pełną wartość naukową (oprócz monografii i rozpraw) mają publikacje w czasopismach recenzowanych. Orientację w ogromnej ilości
współczesnego piśmiennictwa naukowego ułatwiają bazy danych (dawniej funkcję tę
spełniały bibliografie – ogólne, dziedzinowe, zalecające itp.), które dodatkowo wykorzystywane są do podsumowań bibliometrycznych. Gdyby podjąć próbę wyrażenia
językiem sportowym toczącego się w tej sferze procesu, to można w nim wyodrębnić
trzech graczy, wzajemnie się warunkujących i poprzez elitarność dbających o własne
interesy, a są to: czasopisma (jako fizyczny nośnik przekazywanych informacji), bazy
danych (jako narzędzie dokumentacyjne i wyszukiwawcze oraz informator o wykorzystaniu czasopism w cytowaniach), czynnik ludzki (autorzy, ale przede wszystkim
cytujący publikacje z konkretnych czasopism, co jest zarejestrowane w określonych
bazach i powoduje wzrost wskaźnika wpływu wybranych periodyków). Istotną uwagą
zdaje się w tym miejscu fakt, że do najczęściej cytowanych typów publikacji należą
zalecenia i wytyczne, bowiem każdy publikujący na temat, których te zalecenia aktualnie dotyczą, musi je w swojej pracy przywołać. Im więcej uda się w określonym
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roczniku czasopisma takich tekstów (unikatowych w obrębie odbiorczym i ważnych
dla jak najszerszej grupy specjalistów) opublikować (z właściwym komentarzem), tym
ma ono szansę na większą ilość cytowań i wyższe notowania parametryzacyjne, z czego korzystają wszyscy autorzy, także innych typów artykułów (tj. prac oryginalnych,
poglądowych, kazuistycznych), zamieszczonych w tym samym roczniku. Mechanizm
wyliczania wskaźników wpływu i uzupełniających punktacji jest automatyczny, pozaekspercki, więc można by się spodziewać – przy ogólnoświatowej dostępności dla
publikujących, a zarazem cytujących i recenzujących – bezstronny i obiektywny. Czy
jednak w pełni niesterowalny? Tę dygresję pozostawić należy otwartą, bo temat – choć
interesujący – nie jest przecież tutaj przedmiotem analizy.
Kwalifikacja do baz dziedzinowych nie odbywa się samoczynnie, a czasopisma
muszą spełnić określone warunki (np. renomowane bazy o charakterze międzynarodowym wymagają, aby artykuły publikowane były w języku angielskim i dostępne online
za darmo). To na wydawcach i redakcjach spoczywa główny ciężar decyzji o przynależności do wybranego kręgu bazodanowego i korzystaniu z profitów, jakie można
z tego uzyskać (np. Impact Factor, potencjalnie większa liczba cytowań). Zawsze jest
to kwestia wyboru, bo choć darmowa dostępność w Internecie demokratyzuje periodyk27, to publikacja w języku pozanarodowym tekstów specjalistycznych w pewnym
stopniu ogranicza odbiór treści, alternatywnie tworząc wydzielony krąg nadawczo-odbiorczy. Studia Medyczne w 2015 r. indeksowane były w następujących bazach referencyjnych28:
– Polska Bibliografia Lekarska [Studia Medyczne – od 2008 r.] – komercyjna
baza bibliograficzno-abstraktowa, tworzona przez Główną Bibliotekę LekarTak pisano o tym w opracowaniu rocznicowym: „W celu udostępnienia Studiów Medycznych szerszemu gronu odbiorców założona została w Internecie strona www czasopisma (www.
pu.kielce.pl/studiamedyczne), gdzie zamieszczane są streszczenia oraz pełne teksty artykułów”.
Zob.: Stanisław Głuszek, Grażyna Nowak-Starz, Monika Szpringer, dz. cyt., s. 179.
27

28
Aktualna lista baz referencyjnych została dołączona do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. pt. „Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych” i zawiera 35 zbiorów
polskich i międzynarodowych z zakresu określonych dyscyplin naukowych oraz wielodziedzinowe. W
tym miejscu trzeba nadmienić, że lista baz na stronie WWW utworzonej przez Wydawnictwo TERMEDIA
wprawdzie jest obszerniejsza, ale chaotyczna (w przypadku polskich zbiorów – nieprecyzyjna). Wymieniono w niej katalogi, bazy i inne spisy w następującej kolejności: Bielefeld Academic Search Engine,
Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Emerging Sources Citation Index (Web of Science,
Thomson Reuters), Genamics/JournalSeek, Geneva Foundation Free Medical Journals, Harvard Libraries – University of California Libraries, HINARI, Index Copernicus, International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE), J-Gate, Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE), Polish Medical Library (GBL), RedLink, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, Swiss University
Library Network (RERO), WorldCat. Zob.: <http://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67/
Indeksacja>.
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ską w Warszawie, charakteryzuje się m.in. własnym opracowaniem przedmiotowym (słowa kluczowe nie są przejmowane z publikacji) oraz współpracą
z międzynarodowymi bazami (np. MEDLINE); w 2013 r. została wpisana przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę baz referencyjnych (za
indeksowanie w niej czasopisma otrzymują dodatkowe punkty);

Il. 4. Przykładowy rekord artykułu ze Studiów Medycznych w Polskiej Bibliografii Lekarskiej
– zwraca uwagę rozbudowane opracowanie rzeczowe

–

Index Copernicus [Studia Medyczne – od 2006 r.29] – baza tworzona z oznaczeniem wskaźnika (ICV) przez Index Copernicus International, umożliwia
bezpłatny dostęp pełnotekstowy tylko do danych archiwalnych (wskaźnik opracowano w 2000 r. początkowo dla czasopism naukowych z Europy ŚrodkowoWschodniej, obecnie obejmuje czasopisma z całego świata, ale w praktyce ICV
jest w rankingach bardzo rzadko stosowany);

Tak pisano w 2009 r.: „Indeks Copernicus zaprosił również kwartalnik do zamieszczania tytułów
i streszczeń na swojej stronie, stwarzając większą możliwość dostępności do artykułów publikowanych
w Studiach Medycznych, a co za tym idzie, udostępnienia do listy cytowań. Jest to szczególnie ważne
w związku z nawiązaniem współpracy między Index Copernicus a Scholar Google”. Zob.: Stanisław Głuszek, Grażyna Nowak-Starz, Monika Szpringer, dz. cyt., s. 179.
29
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Il. 5. Studia Medyczne w bazie Index Copernicus

–

–

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – baza o wolnym dostępie tworzona na Uniwersytecie w Lund (Szwecja); promocją objęto czasopisma otwarte,
a celem jest stworzenie pełnego ich spisu oraz zachęcanie do przechodzenia
z modelu zamkniętego do otwartego;
Emerging Sources Citation Index – jest częścią30 najbardziej prestiżowej na
świecie naukowej bazy danych Web of Science™. Indeks utworzony został w listopadzie 2015 r. i obsługuje nowy zbiór, zawierający tzw. czasopisma „wschodzące”. Umieszczenie Studiów Medycznych w bazie ESCI należy odczytywać
jako niewątpliwy sukces i szansę na globalnym rynku informacji (można mieć
nadzieję na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost liczby cytowań).

Właściwie rodzajem bufora, który z jednej strony przyspiesza wejście czasopisma do bazy Web of
Science™, z drugiej – w sytuacji chwilowego spadku wpływu czasopisma – zabezpiecza bazę przed ubytkiem zawartości. Przyszłe ewaluacje będą mogły przesuwać czasopisma pomiędzy indeksami lub usuwać je z bazy. Tymczasem każde czasopismo, które pozostaje w bazie jest w niej w pełni indeksowane.
Jedynym śladem innej przynależności jest brak kolorowego linku do tytułu czasopisma, wskazujący na
nieobecność w Journal Citation Report®. Uwaga za: <http://kangur.uek.krakow.pl/?q=home/kategorieuzytkownikow/pracownicy/bibliometria/aktualnosci/30-11-2015>.
30
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Il. 6. Studia Medyczne w międzynarodowej bazie Directory of Open Access Journals

Nie jest to wprawdzie wersja pełnotekstowa, ale od 2014 r. (nr 4) opisy bibliograficzne z abstraktami, DOI i opracowaniem rzeczowym (określenie tematyki i słowa
kluczowe podane przez autorów) wszystkich artykułów systematycznie kopiowane
są do globalistycznej bazy Academic Search Complete (najbardziej reprezentatywnej
w zbiorze EBSCO Host). Ponadto artykuły opublikowane w Studiach Medycznych są
sprawnie wyszukiwane i stosunkowo wysoko pozycjonowane przez wyszukiwarkę Google, a treść jest systematycznie indeksowana w multidyscyplinarnym Google Scholar. Bardziej jako ciekawostkę, niż wskazówkę wyszukiwawczą odnotować trzeba, że
wiele artykułów z omawianego czasopisma można znaleźć w społecznościowej bibliotece edukacyjnej DocPlayer.pl31. Spośród baz tworzonych w polskich bibliotekach
uczelnianych odnotować należy m.in. Bazę Komputerową SPORT (czyli bibliografię
zawartości czasopism gromadzonych w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu), a także powstającą w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach
Rezultaty wyszukiwania Studia Medyczne w: DocPlayer, <http://docplayer.pl/search/?q=studia+medyczne>.
31
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„Bibliografię dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK
oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów”32.

Il. 7. Rekord czasopisma w bazie Academic Search Complete (EBSCO Host)

Il. 8. Rekord artykułu ze Studiów Medycznych w bazie Academic Search Complete
32
Baza tworzona jest w Systemie EXPERTUS (autorstwa poznańskiej firmy z Splendor pod kierownictwem Jacka Głębockiego, ale strukturę do wprowadzania danych zindywidualizowano do potrzeb UJK)
i obejmuje publikacje od 2011 r., czyli od uzyskania przez Uczelnię pełni praw uniwersytetu klasycznego (w tej części założeniem jest dążenie do kompletności, informacje afiliacyjne i parametryczne) oraz
publikacje wcześniejsze, które rejestrowane są tylko na żądanie pracowników naukowo-dydaktycznych
Uczelni (w bibliografii jest to część osobowa). Dostęp do bazy: <http://expertus.ujk.edu.pl>, kontakt z
administrator: Joanna.Nowak@ujk.edu.pl (Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach).
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od kilku lat systematycznie ogłasza na
potrzeby oceny działalności jednostek naukowych, oprócz zasad punktowania książek
i ich fragmentów, wykazy czasopism z przypisaną punktacją za artykuły opublikowane na ich łamach. W środowisku przyjęto, że te same wytyczne służą okresowej ocenie pracowników akademickich na drodze kolejnych stopni kariery i przy staraniach
o granty. Sukcesem zespołu redakcyjno-wydawniczego było uzyskanie przez Studia
Medyczne po raz pierwszy w 2009 r. uprawnień do premiowania punktami publikacji
naukowych (nie punktowane są oczywiście komunikaty, sprawozdania, recenzje oraz
kolejne wydania ogłoszonych już tekstów, w tym drugie wersje opublikowane w tym
samym numerze w przekładzie na język polski z angielskiego lub odwrotnie). W tab.
4 przedstawiono szczegółowe dane bibliometryczne oraz własne wyliczenia. Autorzy,
gdyby wszyscy podlegali procedurom oceny, które obowiązują w resorcie nauki, mogliby – jak widać – w poszczególnych latach otrzymać odpowiednio po 2, 4, 3 lub 10
punktów za każdy artykuł, spełniający kryteria. Na przestrzeni 7 lat średnia ilość takich
pełnowartościowych publikacji przekroczyła 92% (po odliczeniu artykułów zagranicznego autorstwa).

Il. 9. Rezultat wyszukiwania rekordów ze Studiów Medycznych w bazie publikacji
pracowników UJK (widoczne zróżnicowanie autorów z UJK i spoza Uczelni;
słowa kluczowe takie, jak podano w druku)
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Il. 10. Plansza informacyjna z bazy bibliograficznej, zawierająca dane według stanu na koniec
2015 r. o redaktorze naczelnym Studiów Medycznych – czerwonym kolorem oznaczono opcje
informacyjne z aktywnym linkowaniem

* – MNiSW nie opublikowało nowego rozporządzenia, więc obowiązywały zasady
punktacji ogłoszone w 2010 r.
Ponadto w ostatniej dekadzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło
pracę nad Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, w ramach którego
tworzona jest m.in. Polska Bibliografia Naukowa (dalej: PBN), którą określa się jako
„portal gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców”33. To właśnie tutaj możliwe jest złożenie
ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych), co pokazano na il. 11. Są to publicznie dostępne w serwisie informacje o Studiach Medycznych według stanu na początek 2016 r. Osobną kartę ma tytuł Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, a w niej informację o ISSN-ie i ilości zarejestrowanych w bazie
PBN artykułów (w analogicznym czasie było ich 24). Rekordy artykułów z prezentowanego wydawnictwa zawierają najczęściej tytuł, lokalizację (rok, numer i strony
w czasopiśmie), nazwiska autorów i afiliację, co określone zostało jako dane niekompletne i opatrzono adnotacją: „Publikacja niepełna, wymaga uzupełnienia”34. Brakuje
opracowania rzeczowego i streszczeń, a dodać należy, że PBN już obecnie umożliwia
deponowanie także pełnych tekstów publikacji naukowych we własnym repozytorium
centralnym (z czego niektórzy wydawcy czasopism skorzystali, dając użytkownikom
33
O nas. W: PBN – Polska Bibliografia Naukowa, <https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/about>.
W 2016 r. wciąż dostępna była wersja beta oprogramowania.
34
Zob. np.: <https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/122251>.
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Punktacja
MNiSW
Rok

Index
Copernicus
(ICV)

2006

2,54

2007

2,91

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3,80
3,77
4,58
4,76
4,15
6,01
8,13 (87,52)

Ilość
punktów
za
publikację

Ogółem

w tym zespoły
i autorzy z zagranicy
(bez Polaków)

Procent publikacji
potencjalnie
punktowanych
w stosunku do
wszystkich
wydrukowanych

2
2
2*
4
3
3
10

43
39
45
48
50
48
48

2
2
—
—
1
4
2

85,4%
90,2%
100%
94,1%
89,1%
91,7%
93,9%

Ilość artykułów formalnie spełniających wymogi punktowania

Tab. 4: Ogólne informacje parametryzacyjne o Studiach Medycznych

Bibliografii nieograniczony dostęp do całych artykułów w formacie PDF). Operatorem
PBN jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.
Wciąż nie jest rozpowszechniona wiedza o drugim członie systemu, w pełni zintegrowanym z PBN, a mianowicie o bazie POL-index. Ma ona na celu zebranie informacji o artykułach publikowanych w polskich czasopismach naukowych oraz ich
cytowań. Zaplanowano, że w oparciu o zgromadzone dane wyznaczony zostanie Polski
Współczynnik Wpływu (PWW) – taką informację podaje wstępna prezentacja serwisu35. Czy są to plany możliwe do wykonania? Kiedy? Jaki będzie wpływ PWW na
rozwój czasopism? Szczególnie tych pretendujących do globalistycznego Impact Factora? Inicjatywa ma niewątpliwie wielkie znaczenie dla czasopism humanistycznych
i społecznych, a i innym redakcjom mogłaby pomóc w orientacji i obliczeniu potencjalnych szans w rankingach międzynarodowych. Na il. 12, która przedstawia stan bazy
cytowań w początkach ostatniego kwartału 2015 r., widać, że Studia Medyczne nie
mają wysokich notowań – wykazano bowiem opublikowanie ponad 280 artykułów
i tylko 186 cytowań. Pomimo upływu roku kolejnych aktualizacji bazy internautom nie
udostępniono.
35

POL-index, <https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp>.
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Il. 11. Studia Medyczne w POL-onie

Il. 12. Studia Medyczne w polskiej bazie cytowań POL-index
348
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Ponieważ edycja papierowa – zgodnie z deklaracją twórców – jest wersją pierwotną,
czyli referencyjną, należy parę słów napisać jeszcze o nakładzie, kolportażu i dostępności Studiów Medycznych. Przedstawione tu informacje są podsumowaniem publicznie dostępnych danych i przy okazji zwraca się uwagę na istniejące rozbieżności w tym
zakresie, np. w 2015 r. na stronie redakcyjnej czasopisma podawano, że drukowane jest
ono w nakładzie do 2500 egzemplarzy, zaś w tym samym czasie na stronie internetowej
wydawca określił nakład – do 500 egzemplarzy. To i tak niemało, gdy weźmie się pod
uwagę, że do wszystkich artykułów jest obecnie pełny bezpłatny dostęp elektroniczny.

Il. 13. Rekord Studiów Medycznych w European Library
– jeden spośród 412. sklasyfikowanych przedmiotowo jako „Czasopisma medyczne polskie”
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Il. 14. Rekord Studiów Medycznych w NUKAT,
czyli katalogu centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich

Obsługę prenumeraty i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy zapewnia Fundacja „Dla
Rozwoju Chirurgii” w Kielcach. Pierwszy raz cenę na okładce wydrukowano w t. 21
z 2011 r. i do końca 2015 r. nie uległa ona zmianie. Zapis „Cena 12,60 zł (w tym 5%
VAT)” w ostatnim roczniku zastąpiono jedynie angielskojęzycznym „Price 12,60 PLN
(including 5% VAT)” bez przeliczeń na walutę międzynarodową (np. dolar lub euro).
Ogłaszając warunki prenumeraty na kolejny rok (2016), zdecydowano się na niemal
100-procentową podwyżkę – numer wyceniono na 25 zł, a za rocznik (4 wydania)
prenumeratorzy będą musieli zapłacić 100 zł. Studia Medyczne w postaci papierowej prenumerowane są przez instytucje naukowe i udostępniane w ich bibliotekach.
Oprócz kieleckiego UJK, należy wymienić Bibliotekę Narodową i Główną Bibliotekę
Lekarską w Warszawie oraz szkoły wyższe o różnym profilu (uniwersytety klasyczne
i medyczne, akademie wychowania fizycznego, a nawet politechniki) w miastach całej
Polski – kwerenda w katalogach NUKAT (zob. il. 14) i KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich – http://karo.umk.pl/Karo) wykazała m.in. Bydgoszcz, Gdańsk,
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Siedlce, Szczecin, Toruń oraz Warszawę. Ponadto, trzeba dodać mniejsze książnice niepublicznych szkół wyższych, których
zbiory w niewielkim tylko zakresie są dostępne przez współprzeszukiwanie w katalogach centralnych.
Wzmiankowany wcześniej dostęp internetowy nie jest jednorodny, bo Studia Medyczne mają dwie lokalizacje, a logika udostępniania danych jest – co w sieci charakterystyczne – dynamiczna. Wcześniej strony (w domenie UJK i TERMEDIA) były
350
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samodzielne i niespójne, potem połączono je odsyłaczami, a obecnie nadrzędnym stał
się serwis czasopisma (do końca 2015 r. wyłącznie polskojęzyczny) na serwerze uczelnianym – http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne (zob. il. 15). Tomy 1–29 (konkretnie
od 2003 do 1. numeru 2013 r.) posadowione są jedynie tutaj, a do kolejnych wiodą
bezpośrednie linki na serwer Wydawnictwa TERMEDIA. Dopełniając tę informację,
trzeba zaznaczyć, że adres czasopisma wydrukowany na stronie redakcyjnej papierowej edycji w 2015 r. jest dawno nieaktualny, a do roczników 2013–2015 najprościej trafić wybierając ścieżkę: http://www.termedia.pl → zakładka „Czasopisma” →
wybór z listy tytułu „Medical Studies/Studia Medyczne” (może się zdarzyć, że portal
zażąda od internauty rejestracji i „imiennego” zalogowania się, co w rzeczywistości
umożliwia dostęp także do innych zasobów serwisu). Natomiast sprawą dyskusyjną
jest wybieranie przez redaktorów serwisu (nie mylić z redakcją czasopisma) tytułów
artykułów do elektronicznego spisu treści. Zalecenia bibliograficzno-katalogowe głoszą, że w spornych sytuacjach (więcej niż jedna wersja zapisu tytułowego) wybiera się
język tytułu zgodny z językiem treści dokumentu, czyli krótko, jeśli artykuł napisano
w języku angielskim, dołączając polskie streszczenie, to w spisie treści tytuł należałoby
podać po angielsku. I analogicznie: artykuły polskojęzyczne w spisie treści powinny

Il. 15. Portal Studiów Medycznych w domenie UJK
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Il. 16. Studia Medyczne dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa TERMEDIA

Il. Panel redakcyjny – Zgłaszanie i recenzowanie prac online
352
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być linkowane zawsze tytułem w języku polskim. W serwisie Wydawnictwa Medycznego TERMEDIA takich zasad się nie przestrzega. Tylko dzięki dostępowi do pełnych
tekstów uniknąć można błędów klasyfikacyjnych, jednak pozostaje pytanie (bez odpowiedzi): czyżby autorzy takiego rozwiązania wierzyli w bezapelacyjną dwujęzyczność
każdego odwiedzającego serwis i tak z uprzejmości tytułowali wszystkie publikacje
po polsku? Niektórzy idą w kierunku przeciwnym – niezależnie od języka, w którym
powstał i opublikowany został tekst, zapisują go w tworzonych przez siebie bazach po
angielsku (w przypadku braku tytułu równoległego w dokumencie stosują mniej lub
bardziej swobodny przekład własny). Tutaj nie trzeba szukać „złotego środka”, wystarczy podejście zdroworozsądkowe i zastosowanie wypracowanych, ogólnodostępnych
zasad. Podobne zalecenia sformułowano dla prawidłowego zapisu oznaczeń tomów,
numerów itp. – dla polskich wersji określenia tom, numer mają skróty T. (lub t.), nr,
dla angielskich – volume, number to Vol. (lub vol.) i no., ale w serwisie czasopisma
zastosowano mix, podając: vol. i numer (zob. il. 16). Kompromis angielsko-polski?
Sygnalizowano powyżej, ale w tym miejscu podkreślić należy, że oprócz spisów
treści, streszczeń artykułów i pełnej zawartości poszczególnych zeszytów czasopisma,
dedykowane mu serwisy zawierają zbiór podstawowych informacji o nim, w tym najistotniejsze dane kontaktowe i o sposobie nabycia (prenumerata, zakup pojedynczych
egzemplarzy), zasady publikacji prac (wskazówki dla autorów), zasady recenzowania,
pliki do pobrania (formularze do wypełnienia przez autorów i recenzentów). Są też na
obydwu stronach podręczne wyszukiwarki, a ich funkcjonalność – co naturalne – ograniczona jest do zasobów konkretnego serwisu, tj. wyszukiwarka TERMEDII wykazuje
odpowiedzi na sformułowane zapytania w zakresie chronologicznym od 2013 r., zaś ta
dostępna na stronie UJK czasopisma ogranicza swój zasięg do tomów 1–29 (nr 1).
Istotna dla wszystkich twórców i współtwórców Studiów Medycznych jest informacja, że artykuły do publikacji przyjmowane są wyłącznie elektronicznie36 za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania Editorial System. Panel Redakcyjny
udostępniono tylko w serwisie TERMEDII i został on tam ładnie graficznie wyróżniony (zob. Ilustracja 16–17), a umożliwia nie tylko zgłaszanie, ale też recenzowanie prac
online. Oczywiście do korzystania z panelu uprawnieni są jedynie autorzy wysyłający
prace, recenzenci oraz członkowie Redakcji. Komunikat głosi, że „Dostęp innych osób
jest zabroniony”37, rejestracja i każdorazowe logowanie odbywa się zaś z systemowym
zapisem numeru IP komputera użytkownika. System działa i jest dowodem na to, że
Studia Medyczne znalazły się w grupie nowoczesnych czasopism naukowych, które
w dobie przemian wdrażają dostępne na rynku technologie informatyczne z nadzieją
na spełnienie oczekiwań coraz bardziej wymagającego środowiska.
Zasady publikacji (wskazówki dla autorów). W: Studia Medyczne, <http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57>, dostęp 31 X 2016
37
Utwórz nowe konto, <http://www.editorialsystem.com/studmed/register>, dostęp 10 XI 2016
36
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Postscriptum
Artykuł został napisany w oparciu o publicznie dostępne materiały źródłowe oraz praktykę bibliotekarską. Studia Medyczne okazały się bardzo wdzięcznym tematem do takiej
prezentacji z jednoczesnym usystematyzowaniem wiedzy w zakresie prasoznawstwa, opracowania rzeczowego, bibliometrii itp. Można byłoby temat kontynuować, przedstawiając
dopełniające (ale zarazem alternatywne) informacje, posiadane w tej chwili tylko przez zespół redakcyjno-wydawniczy. Dopiero zestawienie takich opracowań (niniejszego i postulowanego) dałoby w pełni rzetelny obraz dla zakreślonego etapu funkcjonowania czasopisma. Autorka informuje zarazem, że przed publikacją artykułu (w celu uniknięcia konfliktu
interesów), z tekstem zapoznali się Redaktor Naczelny i Sekretarz Studiów Medycznych,
nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń. Praca nie powstała na zamówienie.
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Realizacja zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia
na przykładzie audytu działalności samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
w świetle ustawy o podmiotach leczniczych
Abstract
The article is aimed at introducing the method of verifying the way of providing medical services by
a public unit, using standarised tool of internal audit in public finance sector. Operational auditing research
was aimed at presenting rational assurance – the attribut of internal audit, that existing, internal structures
of Indepentent Public Health Maintenance Units guarantee the right standard and quality in supervision
over the medical subject matter and tasks that are being realized are well controlled in order to obtain
wished result and creating solid information on spending public finance destined on health service, that
shows that costs are compatible with realized tasks.
Streszczenie
Artykuł ma na celu przedstawienie możliwej do wykorzystania metody weryfikacji sposobu świadczenia usług medycznych przez podmiot publiczny, za pomocą ustandaryzowanego narzędzia jakim jest
audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych. Założeniem badania o charakterze audytu operacyjnego, było przede wszystkim przedstawienie racjonalnego zapewnienia - atrybutu audytu wewnętrznego,
że istniejące struktury wewnętrzne spzoz gwarantują odpowiedni poziom i jakość w zakresie nadzoru nad
działalnością podmiotu leczniczego, a realizowane zadania są należycie kontrolowane w celu uzyskania
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pożądanego rezultatu oraz wygenerowania rzetelnej informacji, co do wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych, która wskazuje, iż poniesione koszty są zgodne z realizowanymi zadaniami.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, w art. 68 ust. 2, nakłada na władze publiczne
obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych precyzują przepisy rozdziału 2
działu I ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany; promocję zdrowia i profilaktykę,
mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu oraz finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej. Uszczegółowienie
tych zadań i przypisanie ich konkretnym jednostkom samorządu terytorialnego i administracji rządowej zawierają przepisy art. 7-11 przytaczanej ustawy.1
Administracja samorządowa na szczeblu gminnym i powiatowym jest podstawową
strukturą organizującą sieć najpowszechniejszych usług publicznych dla społeczności lokalnych. Należą do nich usługi administracyjne, komunalne i społeczne, w tym
ochrona zdrowia.
Art. 7. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w ustępie 1, punkcie
5 wskazuje, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy, w szczególności są to zadania własne obejmujące sprawy ochrony zdrowia oraz
zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej (art. 7 ust. 1 pkt 5 i 16 ustawy o samorządzie gminnym).2 Mówimy więc o zadaniach użyteczności publicznej, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze
świadczenia usług powszechnie dostępnych. Należy jednak nadmienić, że art. 7 nie
przesądza o trybie i formie realizacji powierzonych zadań. Zasady i sposób wykonywania przez gminę poszczególnych zadań własnych unormowane są w odrębnych aktach
prawnych, Problem ten naświetlono w postanowieniu NSA w Warszawie z dnia 9 maja
2012 r., sygn. I OSK 926/12), przy czym oprócz prawnych możliwości utworzenia
podmiotu leczniczego, gmina może także stworzyć warunki do jego pozyskania zewnętrznego świadczeniodawcy, poprzez np. dzierżawę pomieszczeń, czy preferencje
w zakresie opłat publiczno-prawnych.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tekst jednolity z 2015 r. poz. 581, ze zm.
2
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U.2016.0.446
1
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Promocja i ochrona zdrowia należy również do zadań powiatu. Zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji
i ochrony zdrowia.3 Szczegółowy zakres kompetencji powiatu w obszarze ochrony zdrowia określają jednak inne ustawy, odnoszące się m.in. do takich zagadnień jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, zwalczanie zagrożeń epidemiologicznych, zapewnienie
dostępu do opieki ambulatoryjnej. Należy tu podkreślić, że istotnym zadaniem powiatu
w zakresie ochrony zdrowia będzie realizacja uprawnień, wynikających z pełnienia funkcji
organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub
dotyczących pełnienia funkcji właścicielskich, w przypadku spółek prawa handlowego.
Światowa Organizacja Zdrowia przedstawia obszerną definicję systemu opieki
zdrowotnej, który według niej „(...) zawiera w sobie wszelkie działania mające na celu
przywracanie, utrzymywanie bądź promowanie zdrowia (...) i obejmuje pacjentów
wraz z ich rodzinami, pracowników opieki zdrowotnej, a także opiekunów należących
do organizacji czy też lokalnej społeczności, wraz z otoczeniem, w którym stosowana
jest polityka zdrowotna i występują wszelkie pozostałe rodzaje aktywności powiązane
ze zdrowiem”.4 Pojęcie ochrony zdrowia w myśl przytoczonej definicji, jak i powołanych wcześniej aktów prawnych, służy więc zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych i jest jednym z istotnych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
angażujących ich zasoby finansowe. Jest to pojęcie szerokie i na gruncie obowiązującego ustawodawstwa nie znajdziemy jego literalnej definicji, jak też brak jest wskazania przez ustawodawcę istotnych elementów składających się na konstrukcję tego
pojęcia, mimo iż zarówno ustawodawca, jak i inne źródła prawa często tym terminem
się posługują. Z obszernej literatury w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, jak
i orzecznictwa w tym zakresie, należy wywieść, że treścią prawa do ochrony zdrowia
nie jest abstrakcyjnie określony stan ,,zdrowia” poszczególnych jednostek, ale możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, funkcjonalnie ukierunkowanego na
zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom i niepełnosprawności. Prawo do ochrony
zdrowia, to przede wszystkim prawo do zachowania życia i jego obrony, gdy jest zagrożone. Kluczowe znaczenie dla zrozumienia prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust.
1 Konstytucji), a w dalszej konsekwencji – zasad dostępu do świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych mają ich konstytucyjne uwarunkowania. Prawo do ochrony zdrowia – stwierdza A. Zoll – jest konstytucyjnie gwarantowane i to nie
tylko jako prawo, które nadane zostaje jego adresatom przez władzę państwową, ale
jest to prawo podstawowe wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człoUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890
World Health Organization, World Health Report 2000, World Health Organization, Geneva, Switzerland 2002.ytg
3
4
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wieka, którego przestrzeganie władza państwowa jest zobowiązana ochraniać (zob. A.
Zoll, Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, Prawo i Medycyna 2000,
nr 8, vol. 2).5
A zatem ochrona zdrowia pozostaje jednym z wielu zadań publicznych, które mocą
prawa przydzielono do realizacji poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Ponieważ ochrona zdrowia jest pojęciem szerokim, mieści w sobie zarówno podstawową opiekę zdrowotną, w tym nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, jak również
świadczenia specjalistyczne, jak i leczenie szpitalne. Zwykle zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym podstawowej opieki zdrowotnej realizują podmioty lecznicze, którymi mogą być przedsiębiorcy, najczęściej lekarze wykonujący działalność leczniczą
jako indywidualną lub grupową praktykę w postaci spółki: cywilnej, spółki jawnej albo
spółki partnerskiej oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami. W tej grupie mieszczą
się także fundacje i stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą (part. 4 ust. 1 pkt 1,
4, 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)6. Nie są przedsiębiorcami samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe:
państwowe i samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej). Należy wspomnieć, że zarówno organy administracji
rządowej jak i jednostki samorządu terytorialnego mogą utworzyć i prowadzić podmioty lecznicze w formie spółki kapitałowej jak i jednostki budżetowej (art. 6 ust. 1 pkt
1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).
Omówienie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, szczebla gminnego i powiatowego miało na celu zwrócenie uwagi, jak duża pula środków publicznych,
dedykowana tej działalności, jest ulokowana na tym właśnie szczeblu zarządzania,
a w związku z tym jak istotne i elementarne jest sprawowanie bieżącego nadzoru i dokonywanie okresowej weryfikacji prawidłowości konsumowania tychże środków.
Uwzględniając postanowienia art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (przyp.aut.)
o finansach publicznych, który definiuje finanse publiczne jako procesy związane
z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, należy stwierdzić, że zarządzanie środkami publicznymi jest częścią tych procesów. Zarządzanie
gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ( w skrócie j.s.t, przyp. aut.)
powinno być postrzegane w perspektywie makroekonomicznej, tzn. zarówno w skali
danej jednostki samorządu terytorialnego w sposób kompleksowy, jak i w powiązaniu
tej gospodarki z gospodarką finansową całego państwa, ponieważ samorząd terytorialny jest częścią państwa, a nie strukturą ustrojowo-polityczną i społeczną istniejącą
obok struktury całego państwa i niezależnie od niej. Zarządzanie gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego oznacza: kształtowanie i ustalanie założeń jej
5
6

Wyrok TK z 7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618.
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polityki finansowej, tworzenie prawa miejscowego regulującego proces realizacji zadań j.s.t. i gromadzenia dochodów niezbędnych do ich realizacji oraz kierowanie procesem planowania celów, metod i środków realizacji zadań. Zarządzanie w tym zakosie
powinno mieć charakter kompleksowy, a więc obejmować wyznaczanie i realizację
założeń polityki finansowej j.s.t. (dochodowej i wydatkowej), koordynację realizacji
tej polityki, monitorowanie i weryfikowanie wykorzystywania zasobów finansowych
oraz efektów podejmowanych działań. Istotą zarządzania finansami j.s.t. są podejmowanie decyzji finansowych oraz sposób, w jaki zarządzający tymi finansami podejmują
decyzje finansowe, reagując na zmieniające się warunki działania i pojawiające się
potrzeby społeczności danej j.s.t. W procesie zarządzania gospodarką finansową j.s.t.
uczestniczą różne podmioty, np. urzędnicy samorządowi, radni, eksperci. Zarządzanie
środkami publicznymi jest drogą do racjonalizacji, ale na poziomie państwa lub j.s.t.
(dysponenci globalni środków) ma charakter specyficzny, bowiem jest silnie uzależnione od tzw. układów politycznych będących wynikiem przynależności radnych do różnych partii politycznych oraz rywalizacji pomiędzy aktualnie rządzącymi a opozycją.
Dlatego też konieczne jest dążenie do neutralizacji tego zjawiska przez przyjmowanie
obiektywnych kryteriów stosowanych w procesie zarządzania środkami publicznymi.7
Zarządzanie jest definiowane jako kombinacja procesów oraz struktur na bazie zarządzania, kierowania oraz monitorowania działań organizacji w kierunku osiągnięcia
celów. W sektorze publicznym zarządzanie odnosi się do środków, za pomocą których
cele są ustalone i realizowane. Obejmuje ono również czynności, które zapewniają
wiarygodność jednostek sektora publicznego. Podstawą dobrego zarządzania sektorem
publicznym, jest przywołany w tytule artykułu audyt wewnętrzny. Poprzez zapewnienie bezstronnej, obiektywnej oceny, czy środki publiczne są odpowiedzialnie i skutecznie zarządzane, odpowiada na pytanie czy osiągnięto zamierzone rezultaty. Audytorzy
pomagają organizacjom rządowym ( oraz samorządowym, przyp.aut.) w odpowiednim
i uczciwym działaniu, usprawniając działanie oraz budując zaufanie obywateli i interesariuszy. Działalność audytora w sektorze publicznym wspiera odpowiedzialność
zarządzającego w zakresie nadzoru, wglądu i przewidywania. Nadzór dotyczy tego,
czy np. jednostki samorządu terytorialnego realizują przypisane im zadania i jednocześnie służy do wykrywania i powstrzymywania korupcji w sektorze publicznym.
Wgląd w realizowane procesy wspomaga osoby podejmujące decyzje poprzez zapewnianie niezależnej oceny programów rządowych, strategii, działań i rezultatów. Audyt – poprzez prognozowanie – identyfikuje trendy i pojawiające się wyzwania. Do
wywiązania się z każdej z tych ról audytorzy używają w swojej pracy różnych metod,

Finanse samorządowe, 580 pytań i odpowiedzi. Red. C. Kosikowski, J.M. Salachna. Warszawa 2012
s. 56
7
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tj.: audytu finansowego, audytu wydajności oraz analizy i doradztwa.8 Obszar szeroko
pojętej ochrony zdrowia to, ze względu na różnorodność przedmiotową i podmiotową
spektakularne pole do wykorzystania umiejętności audytowych.
Nowoczesny audyt wewnętrzny, nastawiony na badanie efektywności funkcjonowania jednostki, może być niezwykle użytecznym narzędziem dla kierownictwa każdej organizacji. Poza bezpośrednią identyfikacją problemów umożliwia on lepsze zrozumienie, jak działa instytucja, co w efekcie skutkuje wzrostem efektywności pracy.
Tak dzieje się w większości dużych firm i coraz częściej także w sektorze publicznym
na całym świecie. W administracji publicznej w Polsce, jak dotąd, audyt wewnętrzny w większości przypadków pełnił jedynie funkcję tradycyjnej rewizji wewnętrznej,
koncentrując się na kwestiach zgodności działań z przepisami. Jednak nie ma żadnego powodu, aby audyt w służbie publicznej nie dorównywał poziomem i wagą audytowi w najlepszych instytucjach prywatnych. Do tego konieczne jest odpowiednie
przygotowanie ram prawnych i organizacyjnych prowadzenia audytu, (…), ale przede
wszystkim zrozumienie roli audytu przez kierownictwo jednostek oraz realna chęć do
zwiększania efektywności działania zarządzanych przez nich instytucji. W takich warunkach audyt wewnętrzny powinien stać się kluczowym ogniwem umożliwiającym
wzrost jakości pracy poszczególnych instytucji, przy jednoczesnym spadku kosztów
ich działania.9
Celem konkretnego, omawianego audytu jest obiektywna i niezależna ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego, w oparciu o obowiązujące normy ustawowe, regulacje wewnętrzne i standardy kontroli zarządczej, a także wskazanie zagrożeń i szans
w dalszym funkcjonowaniu podmiotu i prawdopodobnych kierunkach jego restrukturyzacji, określenie przyczyn potencjalnych uchybień i pomoc we wskazaniu działań,
które należy i można podjąć, a także dostarczenie organom założycielskim lokalnych
struktur ochrony zdrowia obiektywnych analiz i ocen dotyczących badanego obszaru.
W myśl zapisów ustawy o działalności leczniczej celem audytu w przedmiotowym
obszarze jest w szczególności zebranie informacji o: realizacji zadań określonych
w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
gospodarce finansowej, a także przyjętej metodyce i strategii zarządzania ryzykiem.
Możliwe do realizacji czynności audytowe w obszarze ochrony zdrowia mają najczęściej charakter audytu operacyjnego i skupiają się przede wszystkim na uzyskaniu
racjonalnego zapewnienia, że istniejące struktury wewnętrzne gwarantują odpowiedni
poziom i jakość w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi, że realizowane zaPrzewodnik: Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym, Instytut Audytorów Wewnętrznych II
Polska, wydanie 2, styczeń 2012
9
A. Ma z u r e k , M. P io łu n o w ic z : Audyt wewnętrzny w sektorze publiczny w Polsce – Dia8

gnoza i propozycje zmian. Fundacja FOR. Warszawa 2008 s. 29
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dania są należycie kontrolowane w celu zapewnienia uzyskania pożądanego rezultatu
oraz dostępna jest odpowiednia informacja na temat wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację świadczeń, która wskazuje, iż poniesione koszty są
zgodne z realizowanymi zadaniami. Audytor wewnętrzny, zgodnie z definicją audytu
wewnętrznego, wynikającą z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, skupia się również na ocenie kontroli zarządczej w audytowanym obszarze, który stanowi de facto wycinek finansów publicznych. W trakcie sporządzania
ustaleń audytorzy wewnętrzni kierują się najczęściej następującymi ogólnymi kryteriami, uwzględniającymi standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
publicznych: wymogi obowiązujących uregulowań prawnych, procedury wewnętrzne
i zapisy zawartych przed podmioty, zgodności działalności z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi; podział obowiązków i zakresy czynności personelu placówki, a także ich kwalifikacje; wiarygodności sprawozdań; ochrona zasobów; przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; sposoby przepływu informacji
i szeroko pojętej komunikacji w jednostce, sposób zarządzania ryzykiem prowadzonej
działalności oraz monitorowanie realizacji zadań, jak również ocena ich skuteczność
i efektywności.
W trakcie badania audytorzy analizują wielkość, dynamikę i strukturę kosztów
jednostki oraz główne czynniki determinujące wielkość i strukturę kosztów, mając na
uwadze fakt, iż podmioty lecznicze działają w określonych realiach prawnych i faktycznych, jako jednostki sektora finansów publicznych, a ich działalność, zarówno
z uwagi na zakres świadczonych usług, jak pozostałe istotne czynniki takie jak lokalizacja, ilość i jakość personelu, w połączeniu z wieloletnim funkcjonowaniem na
gruncie lokalnych usług medycznych, nastręcza niejednokrotnie wiele problemów zarządczych. Audytor wewnętrzny skupia swą działalność przede wszystkim na identyfikacji i ocenie istotnych ryzyk, mogących mieć wpływ na zapewnienie ciągłości działalności jednostki. Część ze zidentyfikowanych ryzyk najczęściej ma charakter ryzyk
wewnętrznych, zależnych od kierownictwa i pracowników jednostki, zaś część z nich
to ryzyka zewnętrzne, na które audytowani mają znikomy wpływ, jak chociażby ryzyko legislacyjne czy ryzyko kooperacji, dotyczące współpracy z innymi podmiotami
obecnymi na rynku lokalnym.
Koszty są powszechnie uznane za jeden z najważniejszych syntetycznych wskaźników charakteryzujących gospodarność jednostki. Znajduje się w nich bowiem odzwierciedlenie trafność decyzji strategicznych zarządzających, racjonalna alokacja
zasobów oraz oszczędne, bieżące wykorzystanie wszystkich posiadanych składników.
Analiza kosztów, przeprowadzona jako jeden z elementów badania audytowego, ma
często na celu zwrócenie uwagi na sposób świadomego kształtowania wyniku finansowego jednostki.
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W trakcie realizowanych audytów audytorzy wewnętrzni natrafiają w analizowanych obszarach na różnego rodzaju problemy zarządcze, których przykładowy katalog
może wyglądać następująco10: brak rozwiązań systemowych dla generowania nadwykonań ponad limit świadczeń zakontraktowanych, mających wpływ na wynik finansowy
jednostki (sposób kontraktowania i wyceny świadczeń, niedoszacowanie kontraktów
ze strony NFZ, przy jednoczesnym braku reżimu dla nadwykonań na przestrzeni czasu); potencjalna konieczność wypłaty odszkodowań z tytułu spraw sądowych i innych,
a wysokość i aktualizowanie rezerwy z tego tytułu i jej wpływ na wynik finansowy (jej
konieczność przy obowiązującym systemie ubezpieczeń OC i wysokości sum ubezpieczenia); sposób kalkulowania i aktualizacji rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych,
mających wpływ na wynik finansowy; brak ustalenia jednorodnego sposobu kalkulacji
przychodów z tytułu świadczenia usług; brak wskazania sposobu rozłożenia kosztów
wspólnych z interdyscyplinarnych ośrodków kosztów, w poszczególnych ośrodkach
kosztów podmiotu; spadek populacji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz
spadek przychodów z tego tytułu; problemy w strukturze zatrudnienia; sposób i jakość gromadzenia danych w zakresie ewidencjonowania zrealizowanych świadczeńbrak zintegrowanego systemu informatycznego i jego wpływ na informację zarządczą;
brak przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w zakresie zabezpieczeń
fizycznych i logicznych; ryzyko związane z brakiem długofalowej polityki kadrowopłacowej, mogącej skutkować w perspektywie brakiem wysokospecjalistycznej kadry
medycznej, w kontekście. Powyższe przykłady, oparte na doświadczeniu zawodowym
autorów niniejszego artykułu, stanowią katalog otwarty i jedynie niewielki wycinek
możliwych do zidentyfikowania problemów placówek ochrony zdrowia. Należy tu zaznaczyć, że zarówno rodzaj, jak i skala problemów pozostają w bezpośredniej korelacji
z wielkością jednostki z zakresem realizowanych przez nią zadań.
Wszystkie organizacje, które chcą istnieć i rozwijać się, muszą wprowadzać zmiany. Dla jednych jest to efekt reakcji na wewnętrzne trudności, dla innych droga do
osiągnięcia sukcesu w obliczu pojawiających się szans. Również organizacje medyczne podlegają zmianom, które w ostatnim dwudziestoleciu nabrały szczególnego znaczenia, gdyż są konsekwencją głębokich przeobrażeń systemowych, dokonujących się
w kluczowym obszarze usług społecznych, jakim jest sektor ochrony zdrowia. Przeobrażeniom podlega cały system ochrony zdrowia wraz z jego złożoną sferą regulacyjną, jak również jego podstawowe elementy, którymi są poszczególne organizacje
medyczne świadczące usługi zdrowotne. Stanowią one przestrzeń dla zmian, które
w przeważającym stopniu wymuszane są przez generowane centralnie propozycje nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania całego systemu ochrony
zdrowia. Proces zarządzania zmianami jest procesem złożonym, dokonującym się na
10
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żywym organizmie placówek medycznych, często pod dużą presją czasu i niezaspokojonych oczekiwań pacjentów. Kierują nim często ludzie, którzy nie zawsze są profesjonalnie przygotowani do zarządzania zmianami.11 W obliczu takiej sytuacji, badania
audytowe realizowane zarówno ex post, jak i ex ante, stanowią dla świadomej kadry
menedżerskiej nieocenioną pomoc analityczną i metodyczną, do zarządzania zmianą.
Zwłaszcza dostępna w ramach możliwego do realizacji badania audytowego analiza ekonomiczna wszelkich aspektów funkcjonowania świadczeniodawców, a przede
wszystkim szpitali, dostarcza danych do podejmowania decyzji zarządczych i formułowania polityki zdrowotnej. We współczesnych uwarunkowaniach placówki ochrony
zdrowia znalazły się w szczególnie trudnym położeniu ze względu na sytuację demograficzną prowadzącą do wzrostu kosztów leczenia oraz niedoborów, a w niektórych
obszarach wręcz braków środków finansowych. Z badań przeprowadzanych w różnych
krajach wynika, że najważniejszą sprawą staje się racjonalne zarządzanie umożliwiające efektywne gospodarowanie pieniądzem i zasobami zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Dążenie do racjonalizacji kosztów, przy dbaniu o jakość i dostępność
świadczeń, musi bazować na zróżnicowanych wskaźnikach.12
Rozważając kwestię optymalizacji i racjonalizacji kosztów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, warto zwrócić uwagę na konieczność wdrożenia i utrzymania ładu
korporacyjnego (governance), którego jednym z elementów jest ładu finansowego
w placówkach opieki zdrowotnej. Definicja samego governance, została zaproponowana w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego
Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), stosowanych jako standardy audytu również
dla polskich jednostek sektora finansów publicznych13. Uogólniając ład korporacyjny
( corporate governance) lub synonimicznie organizacyjny (organizational governance)
to procesy i struktury wprowadzone w celu informowania, kierowania, zarządzania
i monitorowania działań organizacji, prowadzących do osiągnięcia jej celów. Governance łączy zarówno wewnętrzne procesy, ludzi, systemy i struktury w organizacji,
jak również odnosi się do relacji pomiędzy właścicielami, zarządem, kontrahentami.
W ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie menedżerów procesami zarządzania operacyjnego. Prawdopodobnym źródłem tej koncentracji uwagi jest wzrost oczekiwania społecznego wobec jakości produktów i usług. Jakość uzyskiwanych rezultatów w procesach działania organizacji to kluczowy punkt odniesienia podejmowanej
przez nią aktywności w procesach wytwarzania produktu lub usługi. Dlatego właśnie
organizacja ze szczególną starannością monitoruje wszystkie działania i procesy opera11
J. St ę p n i e wsk i , P. K arn ieja , M. K ęs y : Innowacje organizacyjne w szpitalach. Warszawa 2011
s. 17
12
Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia. Red. nauk. E. Nojszewska. Warszawa 2012 s. 9
13
Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF z dnia 24 czerwca 2013 r. poz.15
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cyjne. Od ich struktury, jakości konstrukcji i realizacji zależy powodzenie misji i celów
organizacji.14
Wspomniany istotny element govenance – ład finansowy, oznacza uporządkowanie procesów gromadzenia i redystrybucji środków pieniężnych. Zasady podziału tych
środków powinny być jasne i przejrzyste, podobnie jak relacje między uczestnikami
systemu, czyli płatnikiem, świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami. Ważną rolę
odgrywają skuteczny monitoring i kontrola stosunku kosztów procedur do uzyskanych efektów. Placówki opieki zdrowotnej są specyficznymi podmiotami na rynku,
które funkcjonują według zasad gospodarki rynkowej, podobnie jak inne podmioty
występujące w obrocie gospodarczym. Prowadzą działalność usługową polegającą na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych głównie przez NFZ. Zatem aby
mówić o ich funkcjonowaniu w warunkach gospodarki rynkowej, warto zwrócić uwagę na regulacje dotyczące systemu finansowania świadczeń medycznych. Często mówiąc o rynku, mamy na myśli jego wielopodmiotowość i równowagę uczestników. Tej
ostatniej w systemie usług zdrowotnych nie obserwujemy w pełni z uwagi na wielość
świadczeniobiorców, którymi są pacjenci, wielość świadczeniodawców, którymi są zakłady opieki zdrowotnej, i, co najważniejsze, istnienie trzeciej strony będącej niestety
swego rodzaju monopolem, czyli NFZ. Istota gospodarki rynkowej sprowadza się do
osiągania zysków przez przedsiębiorcę, zatem również zakład opieki zdrowotnej powinien na siebie zarobić. To, czy zarabia, zależy od sposobu zarządzania. Jednostki opieki
zdrowotnej w Polsce borykają się nieustannie z problemem efektywności ekonomicznej. Istotnym zagadnieniem staje się kształtowanie w nich ładu ekonomicznego, co
powinno przejawiać się w umiejętności: uwzględniania w podejmowanych decyzjach
o znaczeniu strategicznym i operacyjnym ograniczonych zasobów finansowych będących w dyspozycji jednostki, odróżniania kosztów ekonomicznych od kosztów księgowych, budżetowania działalności, wdrożenia nowoczesnych technik zarządzania (m.in.
zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami, zarządzania kosztami i dyscypliny
kosztowej)15 oraz stosowania nowoczesnych, sprawdzonych metod weryfikacji informacji zarządczej, z udziałem audytu wewnętrznego.
Kształtowanie ładu organizacyjnego, w tym ładu finansowego wiąże się bezpośrednio z zarządzaniem kosztami placówki, przy czym pojęcie kosztu nie powinno a priori
mieć tu znaczenia pejoratywnego. Zarządzanie kosztami można określić jako celowe
i świadome podejmowanie decyzji prowadzących do osiągnięcia i utrzymania założonego poziomu kosztów akceptowalnych, umożliwiającego zbilansowanie jednostki.
W gospodarce rynkowej podmioty nie mogą pozwolić sobie na dowolne kształtowanie
poziomu kosztów. Powinien on wynikać z: racjonalnego wykorzystania zasobów rzeZarządzanie podmiotem leczniczym. Red. nauk. M. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs. Warszawa 2013
s. 46
15
Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia. Red. nauk. E. Nojszewska. Warszawa 2012 s.75-76
14
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czowych, ludzkich, finansowych i informacyjnych, przyjętych zasad tworzenia planów
lub budżetów kosztów, stanu technicznego zasobów rzeczowych (sprzętu, transportu,
maszyn), przyjętej technologii wytwarzania, przyjętej organizacji produkcji.16 Rozważając na temat kosztów i sposobów zarządzania, nie sposób nie wspomnieć o marketingu usług medycznych. Przy obecnych trendach rynkowych (w postaci przede wszystkim narastającej konkurencji, zwiększającej się podmiotowości pacjentów, eskalacji
kosztów opieki zdrowotnej na skutek postępu technologii medycznych i procesu starzenia się społeczeństw) – i to niezależnie od szerokości geograficznej – orientacja
marketingowa podmiotów sektora zdrowia, w szczególności usługodawców, staje się
nieodzownym elementem zarządzania nowoczesną organizacją. Strategiczne podejście
do marketingu w opiece zdrowotnej jest z pewnością nowym doświadczeniem w warunkach polskich. Dotyczy to wszystkich interesariuszy sektora zdrowia: od kreatorów
polityki zdrowotnej państwa, poprzez usługodawców opieki zdrowotnej zarówno sektora publicznego, jak i niepublicznego, płatnika trzeciej strony (publicznego i w formie
prywatnych ubezpieczeń), aż po pacjentów w roli klientów. 17
Zbudowanie i utrzymanie silnej pozycji na rynku usług medycznych nie jest w praktyce zadaniem łatwym. Wymaga opracowania i wdrożenia oryginalnej strategii, tak by
podmiot leczniczy mógł efektywnie funkcjonować zarówno w warunkach sprzyjających jego rozwojowi, jak i w warunkach niepewności oraz nie poddawał się wpływowi negatywnych zjawisk występujących w jego otoczeniu. Strategia ta powinna być
dostosowana do warunków stwarzanych przez otoczenie oraz zasobów wewnętrznych
podmiotu. Skuteczność strategii będzie uzależniona od spójności i harmonii między
wybranymi elementami marketingu, a także od wspólnego zaangażowania i kwalifikacji kadry zarządzającej jednostką, jak i wszystkich jej pracowników ( M.D. Głowacka,
E .Mojs (red), Zagrożenia zdrowotne i społeczne dzieci i młodzieży, Poznań 2008).18
Proces zarządzania organizacją zawsze powinien się koncentrować na monitorowaniu uzyskiwanych wyników i analizie czynników determinujących ich jakość. Czesław
Nosal formułuje siedem problemów determinujących sprawność i korzyści płynące
z działań organizacji:
1) dbałość o doskonalenie struktury organizacji - przez analizę czynników znoszących lub obniżających sprawność organizacji (także wewnętrzną), a wpływających
na jakość jej procesów interakcji i komunikowania się z otoczeniem;
2) wymóg określenia zasad polityki kadrowej dla struktur organizacji, z uwzględnieniem jakości doboru kadr do stanowisk pracy i tzw. Ścieżek rozwoju zawodowego
oraz zawodowych karier;
Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia. Red. nauk. E. Nojszewska. Warszawa 2012 s. 77
P. Ko t l e r, J. Sh a l o w itz, R.J. S te v en s : Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej. Warszawa
2013 s. 14-15
18
Zarządzanie podmiotem leczniczym. Red. nauk. M. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs. Warszawa 2013
s. 73-74
16
17
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3) problem tworzenia zespołów i optymalnych warunków dla ich twórczej i wydajnej pracy przez sprzyjającą kulturę organizacyjną, eliminację źródeł napięć i warunki wspierania kreatywności;
4) jakość realizacji skutecznego zarządzania organizacją oraz sprawne kierowanie zespołami (kierowniczymi);
5) problem projektowania i wdrażania efektywnego systemu motywacyjnego,
stymulującego pracowników do przejawiania pożądanych zachowań i utrzymywania
ich w długim horyzoncie czasowym, zgodnie z potrzebami organizacji;
6) problem adekwatności i korzystności podejmowanych decyzji w odniesieniu
do pojawiających się w otoczeniu organizacji szans i zagrożeń;
7) problem kreatywności i strategii działań zarządczych przez utrzymywanie globalnej (szerszej) perspektywy działań (C. Nosal, Psycholog decyzji kadrowych, Kraków 1999).19
Owe problemy, mogą stanowić nie tylko dylemat zarządczy kadry kierującej placówką opieki zdrowotnej, gdyż są one gotowym zestawieniem obszarów audytu dla
niezależnej i obiektywnej oceny audytowej.
Podsumowanie
Realizacja zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie ochrony
zdrowia, jak również racjonalizacja kosztów podmiotów leczniczych, w tym sp zozów, na każdej płaszczyźnie działalności - począwszy od szeroko pojętej koncepcji prowadzenia jednostki, poprzez utworzenie odpowiedniej infrastruktury, po optymalizację
procesu leczenia i dobór instrumentów finansowych, dotyczy bezpośrednio nas wszystkich, ponieważ dotyczy rzeczywistości lokalnej, określanej tak chętnie ostatnio używanym terminem „mała ojczyzna”. Pamiętajmy, że odbywać się ona może przy użyciu
dedykowanych metod wspierających nowoczesne zarządzanie, takich jak audyt wewnętrzny. W ustawową definicję audytu wpisana jest niezależność i obiektywizm audytora wewnętrznego, gwarantując jakość przedkładanej oceny, a ustawodawca wskazuje
metody i kryteria dokonywania przedmiotowych ocen, dlatego audyt wewnętrzny jest
to narzędzie ze wszech miar pożądane i pomocne, szczególnie w obszarze tak newralgicznym i wrażliwym społecznie, jak finansowane świadczeń zdrowotnych ze środków
publicznych.
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Chirurgia plastyczna – historia znana i nieznana
Abstract
The article presents the origin of today’s most popular field of medicine, namely plastic surgery. It
presents the history of its formation, and the reasons why throughout history people interfered with the
shape of the human body. It describes a long and full of misfortunes way that plastic surgery had to come
to become what it is today. The article makes us realize how immutable is the human pursuit of excellence
and perfection in shaping our own image, where only beauty canons change, but the reason is always the
same - to improve or repair in us what we are not able to change ourselves, or what others do not wish to
accept.
Streszczenie
Artykuł prezentuje genezę powstania najpopularniejszej obecnie dziedziny medycyny, jaką jest chirurgia plastyczna. Przedstawia historię jej powstania i powody, którymi na przestrzeni dziejów kierowano się
ingerując w kształt ludzkiego ciała. Pokazuje jak długą i niepozbawioną różnych przeciwności drogę musiała przejść znana obecnie pod nazwą chirurgii plastycznej dziedzina medycyny by stać się tym, czym jest
obecnie. Uświadamia nam jak niezmienne od dziejów jest dążenie człowieka do doskonałości czy ideału
w kształtowaniu własnego wizerunku, gdzie zmieniają się jedynie kanony a powód jest wciąż ten sam…,
poprawić lub naprawić w nas to, czego my nie jesteśmy w stanie lub inni nie chcą w nas zaakceptować.

W dzisiejszych czasach chirurgia plastyczna kojarzona jest przede wszystkim z działem medycyny, której głównym zadaniem jest poprawianie urody oraz uzyskanie wymarzonej sylwetki. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zakres oferowanych przez
chirurgię plastyczną usług oraz powszechna dostępność do nich umożliwia obecnie
praktycznie każdemu korzystanie z przeróżnych zabiegów pozwalających na cieszenie
się nowym, atrakcyjnym wyglądem.
368
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Zakres działania chirurgii plastycznej jest jednak znacznie większy niż mogłoby
się to większości osób wydawać. Chirurgia plastyczna nie służy jedynie walce z naszym
biologicznym zegarem i poprawianiu natury. Jest dziedziną medycyny zabiegowej, zajmującej się wprowadzaniem zmian w kształcie poddanej zabiegowi zdeformowanej
lub uszkodzonej części ciała. Dotyczy to zmian zarówno wrodzonych jak i takich, które
powstają w wyniku poważnych operacji chirurgicznych lub urazów. Chirurdzy plastycy operując zdeformowane lub uszkodzone części ciała bardzo często nadają im dawny
bądź bardziej estetyczny wygląd, a co najistotniejsze niejednokrotnie przywracają im
poprzednią, utraconą sprawność. Na życzenie pacjenta mogą również dokonać zmiany
wyglądu konkretnej części ciała lub usunąć nieatrakcyjnie wyglądające, niegroźne dla
zdrowia zmiany skórne. Ten rodzaj chirurgii plastycznej nazywany jest chirurgią kosmetyczną. Chirurdzy plastycy specjalizują się także w operacjach powierzchni skóry
oraz rekonstrukcjach uszkodzonych nerwów i naczyń krwionośnych.
Współczesna chirurgia plastyczna potrafi wiele. Efekty pracy chirurgów plastyków
niejednokrotnie potrafią zaskoczyć, wywołać zdumienie a czasem zachwyt czy wręcz
niedowierzanie. W błędzie jest jednak ten, kto sądzi, że pogoń za pięknem i nieustanne
poprawianie natury to wymysł XXI wieku.
O chirurgach plastykach często mówi się, że są wirtuozami skalpela, rzeźbiarzami
ludzkiego ciała czy wręcz cudotwórcami. I można się z tymi stwierdzeniami zgadzać
lub nie, ale jedno pozostaje pewne – to artyści, których ręce leczą z kompleksów, pozwalają odzyskać poczucie własnej wartości, atrakcyjności, a w przypadkach znaczących deformacji lub zniekształceń powstałych w wyniku urazu dają szansę na powrót
do normalnego życia.
Historia chirurgii plastycznej na przestrzeni dziejów
Chirurgia plastyczna wbrew temu, co sądzi wiele osób nie jest wcale nową dziedziną medycyny i nie pojawiła się nagle we współcześnie znanym nam świecie. Historia
chirurgii plastycznej, czyli usuwania istniejących defektów ludzkiego ciała czy korekty
jego kształtu rozpoczęła się już w okresie starożytności. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa plastikos, które oznacza “kształtować”. Starożytni, podobnie jak my teraz
również szukali sposobów na poprawę swojego wyglądu. Ich pragnienia i potrzeby
w tym względzie nie różniły się wiele od naszych, choć obszar ich działań oraz metody, jakimi się posługiwali to długa utrzymująca czytelnika w napięciu i niepozbawiona
dreszczyku emocji opowieść.
Historia ta rozpoczyna się już w starożytnym Egipcie na kilka tysięcy lat przed naszą erą. To właśnie wyznawcy Boga Ra przeprowadzali na zmarłych pierwsze, pionierskie zabiegi wyznaczając w ten sposób kierunek, w którym zaczęła podążać ludzkość
by w końcu dojść do tego, co dziś nazywamy chirurgią plastyczną.

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

369

Nie bez kozery mówi się, iż „potrzeba
jest matką wynalazku”. Pragnienie i potrzeba
starożytnych Egipcjan by po śmierci wyglądać tak samo jak za życia spowodowała rozwój przeróżnych technik mumifikacji zwłok
i przywracania im estetycznego wyglądu.
Wierzyli, bowiem, iż jedynie dzięki temu
po śmierci zostaną rozpoznani w zaświatach
i traktowani przez żyjące tam bóstwa z należytym szacunkiem.
Pomimo, iż Egipcjanie do perfekcji opanowali metody mumifikacji zwłok a ciało
przygotowane do pochówku było świetnie
zakonserwowane, nieboszczyk po serii takich zabiegów przedpochówkowych bywał mocno wysuszony. Najgorzej wówczas
prezentowała się twarz, której rysy podczas
takich zabiegów ulegały ogromnej przemianie czasem wręcz uniemożliwiającej rozpoznanie zmarłego. A Egipcjanie nie mogli sobie pozwolić na zmianę wyglądu po śmierci. Cóż więc robiono?
Ponieważ w zmumifikowanym ciele najgorzej wyglądała wysuszona twarz z wydatnym i do kompletu garbatym nosem po to, by twarz zmarłego wygładzić, zmniejszano
nos, opiłowując go lub wydłubując dłutem kości. Jeśli zaś nos był zbyt mały starano się
go powiększyć, wszczepiając pod skórę kawałek kości, wpychając pestki lub nasiona
roślin. Na przykład mumii Ramzesa II1 wydłużono nos poprzez wetknięcie pod skórę
kawałka kości i kilku pestek. Podobnym zabiegom poddano zmumifikowane ciało królowej Nunjmet tym razem jednak wpychając w jej policzki i brzuch bandaże.
Wiele wskazuje na to, iż Egipcjanie poddawali zabiegom chirurgii plastycznej jedynie osoby zmarłe. I choć na jednym ze starożytnych papirusów istnieje wzmianka,
która mogłaby sugerować, iż Egipcjanie posiadali umiejętności pozwalające im bezpiecznie wykonywać podobne zabiegi także na osobach żywych nie mamy znaczących dowodów na to, że faktycznie były one przeprowadzane. Naukowcy twierdzą, że
taka ewentualność byłaby w sprzeczności z wierzeniem ówczesnych Egipcjan zgodnie,
z którym twarz musiała pozostawać łatwo rozpoznawalna także po śmierci człowieka.
Dlatego więc, przez analogię, niedopuszczalne byłoby dokonywanie jakiejkolwiek korekty twarzy osoby żyjącej.
Ramzes II (zwany też Ramzesem Wielkim, w źródłach greckich Ozymandias) – trzeci faraon z XIX
dynastii, syn i następca Seti I, jeden z najwybitniejszych i najdłużej żyjących władców starożytnego Egiptu okresu Nowego Państwa
1
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Jednak kolebką prawdziwych operacji plastycznych, w takim znaczeniu, jakie znamy dziś są Indie. To właśnie w Indiach w pochodzącym z 600 roku p.n.e. hinduskim
Sanskrycie odnaleziono najstarsze zapiski na temat rekonstrukcji ciała osoby żyjącej.
Hinduski chirurg, Sushruta2, uznawany za ojca rynoplastyki w tekście Sushruta Samhita opisuje swoją metodę odbudowy nosów i uszu u osób, które utraciły je w czasie
walki lub pozbawione ich zostały w ramach kary za np. cudzołóstwo. Metoda ta polegała na rekonstrukcji nosa poprzez przeszczepienie w to miejsce skóry pobranej z czoła
lub podbródka pacjenta. Technika ta przetrwała do dzisiejszego dnia i jest nazywana
płatem indyjskim. Pobrana skóra była uprzednio odpowiednio formowana, następnie
przyszywana po wcześniejszym umieszczeniu w nozdrzach pacjenta dwóch wypolerowanych, drewnianych rurek. Gdy zachodziła konieczność pobierano też fragmenty
kości z innych części twarzy lub tułowia.
Ponieważ w tych czasach powszechnie stosowanymi karami za popełnione przestępstwa było obcięcie nosa bądź uszu, zapotrzebowanie na tego typu usługi chirurgii
plastycznej musiało być spore. Przez wieki doświadczenie oraz metody pracy chirurgów indyjskich służyły za wzór medykom na całym świecie.
Pisząc o historii chirurgii plastycznej nie sposób nie wspomnieć o eksperymentach
przeprowadzanych przez starożytnych Greków i Rzymian. Jako wielbiciele piękna
ludzkiego ciała dawali temu wyraz w poezji i rzeźbie oraz wręcz obsesyjnej dbałości
o własny wygląd. Mistrzami w korekcji urody byli jednak starożytni Rzymianie (I – V
wiek n.e. ).
W pierwszym stuleciu naszej ery zamożni Rzymianie bardzo często i chętnie poddawali się operacjom plastycznym. Wynikało to być może z dużej popularności łaźni
publicznych gdzie wystawienie na widok publiczny zdeformowanego lub pokrytego
bliznami ciała niejednokrotnie kończyło się wyszydzeniem lub wykluczeniem z grona przebywających tam osób. Mieszkańcy rzymskiego imperium, jako, że zwracali
szczególną uwagę na wygląd i obsesyjnie wręcz zabiegali o to by ich wizerunek był jak
najbardziej zbliżony do ideału nierzadko na osoby zdeformowane patrzyli z niechęcią
i obrzydzeniem. Obawa przed odrzuceniem przez innych stawała się więc w wielu
przypadkach kluczową przesłanką do podjęcia decyzji o dokonaniu zmian w swoim
wyglądzie.
Popyt na perfekcyjny wygląd pociągnął za sobą szybki rozwój chirurgii plastycznej.
Do dziś przetrwała wzmianka o przeprowadzonej za czasów cesarza Tyberiusza operacji pomniejszenia biustu u otyłego mężczyzny.

Sushruta – żyjący w VI wieku p.n.e. indyjski chirurg, jeden z pierwszych znanych chirurgów w historii, prawdopodobnie pierwszy chirurg plastyczny, autor pracy Sushruta Samhita, jednego z najstarszych traktatów poświęconych chirurgii
2
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W tamtym też czasie Aulus Cornelius
Celsus3 spisał w „De Medicina” niektóre ze stosowanych ówcześnie metod, jak
zmniejszenie piersi czy rekonstrukcja uszu,
warg i nosa. W tamtych czasach potrafiono
także usuwać blizny, a sam Hipokrates4 opisał technikę przemieszczania płatów skórnych stosowaną m.in. w leczeniu blizn przykurczających.
W tych czasach rzymscy lekarze poprawiali naturę wykonując proste zabiegi
usuwając szpecące i nieestetyczne blizny
czy niewolnicze piętna oraz nieco bardziej
skomplikowane likwidując męskie piersi
czy wręcz wymagające olbrzymiej precyzji
rekonstrukcje zdeformowanych narządów
płciowych. Największą grupą pacjentów byli pokiereszowani na arenach gladiatorzy,
u których o urazy i blizny nie było trudno. Również obcokrajowcy dążąc do akceptacji
i chcący dopasować się do rzymskiego społeczeństwa dokonywali zmiany swojego
wyglądu.
Z biegiem czasu i w miarę nabywania przez lekarzy coraz większych umiejętności zaczęto wykonywać wymagające wielkiej precyzji operacje twarzy począwszy od
chirurgicznej regulacji powiek czy odstających uszu, po bardziej zaawansowane rekonstrukcje, a nawet korekcje nosów. Na tego typu procedury stać było jednak tylko
zamożnych Rzymian obsesyjnie dbających o nienaganny wygląd.
Niestety do naszych czasów nie przetrwały żadne szczegółowe opisy tych skomplikowanych zabiegów.
Czasy średniowiecza to praktycznie całkowity zastój w dziedzinie chirurgii plastycznej.
Życie i śmierć całkowicie wówczas podporządkowane zostały doktrynie kościelnej. Jedynie w okresie życia jednego z najsławniejszych rzymskich anatomów, Galena5 (129−216
Aulus Cornelius Celsus (ur. ok. 25 p.n.e., zm. ok. 50) – rzymski uczony, encyklopedysta. Mieszkał prawdopodobnie w Gallia Narbonensis. Jego dzieło De Medicina jest jedynym zachowanym tomem
o wiele większej encyklopedii. Zostało ono odnalezione przez papieża Mikołaja V i opublikowane w 1478.
Pozostałe zaginione tomy dotyczyły prawdopodobnie rolnictwa, prawa, retoryki i sztuki wojennej
4
Hipokrates z Kos, Hippokrates (gr. Ἱπποκράτης; ur. ok. 460 p.n.e. na wyspie Kos, zm. ok. 370 p.n.e.
w Larysie) – lekarz grecki, jeden z prekursorów współczesnej medycyny, obdarzony przydomkiem „ojca
medycyny”
5
Galen, właściwie Claudius Galenus (ok. 130 - 200 n.e.) – rzymski lekarz greckiego pochodzenia,
anatom, utalentowany badacz i pisarz, jeden z najznakomitszych starożytnych lekarzy, wywarł olbrzymi
wpływ na rozwój nauk medycznych w średniowieczu i odrodzeniu
3
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n.e.) chirurgia plastyczna przeżywała swój
chwilowy rozkwit. Wynikało to z trwającej wciąż afirmacji czy wręcz obsesji na
punkcie doskonałości ludzkiego ciała.
Galen bardzo często podejmował się korekt kształtu oczu czy nosów. Zabiegi te
były bardzo kosztowne, dlatego jego pacjentami byli przeważnie bogacze, którzy
mogli sobie na nie pozwolić. Po upadku
Cesarstwa Rzymskiego większość tekstów medycznych tego wybitnego chirurga, szczegółowo opisujących techniki
wykonywanych przez niego zabiegów zostały bezpowrotnie utracone. Szacuje się,
że z około 600 napisanych przez niego
rozpraw naukowych do naszych czasów
zachowało się jedynie 22.
W XII w. Papież Innocenty III6 uznając za bezbożne wykonywanie sekcji zwłok,
które w ówczesnym czasie stanowiły jedyne źródło wiedzy o ludzkim ciele, zakazał
bezczeszczenia w ten sposób ludzkich szczątków. Potępił modyfikowanie ciał, uznając
je za czyny diabelskie i grzeszne.
W związku z tym zabroniona i niedopuszczalna była również jakakolwiek ingerencja w ludzkie ciało. W późniejszym okresie podejmowane były jedynie wysiłki mające na celu skuteczniejsze leczenie zębów. Generalnie jednak wykonywanie operacji
plastycznych zostało całkowicie zaniechane, ponieważ traktowano je, jako obrządki
wykonywane wyłącznie przez pogan.
Postęp na szczęście nie lubi stagnacji i nie poddaje się ani przesądom ani zakazom.
I w tych ciężkich dla nauki i postępu czasach znaleźli się tacy, którzy nie obawiali się
szatana i ogni piekielnych. W 1415 roku pewien sycylijski chirurg - Branca de’Branca7,
wbrew zakazowi Kościoła, przeprowadził udaną, wzorowaną na zabiegach z dawnych
Indii operację przeszczepienia nosa pewnemu dzielnemu mężczyźnie okaleczonemu
podczas pojedynku. Celem uzupełnienia ubytku i rekonstrukcji uszkodzonego nosa de’Branca posłużył się płatem skórnym pobranym z policzka, natomiast jego syn Antonio
6
Innocenty III ur. między końcem września 1160 a 8 stycznia 1161 w Anagni, zm. 16 lipca 1216 w Perugii – papież od 8 stycznia 1198 do 16 lipca 1216. Uważany za jednego z najwybitniejszych i najpotężniejszych pod względem władzy politycznej papieży. Wyznawał teokratyczny pogląd, zgodnie z którym,
będąc namiestnikiem i wikariuszem Chrystusa na ziemi, stoi między Bogiem a ludźmi, władając całym
światem
7
de’Branca – Sycylijski chirurg. Prawdopodobnie urodził się w Katanii w ostatnich trzech dziesięcioleciach XIV wieku
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de’Branca pobierał materiał skórny z ramienia. Ta włoska metoda rekonstrukcji nosa została opisana po raz pierwszy przez rycerza
Zakonu Krzyżackiego (z zakonu Najświętszej Maryi Panny) Heinricha von Pfalzpaint’a w 1460 roku.
Dopiero w XVI wieku w Europie następuje dalszy rozwój chirurgii plastycznej.
Wtedy to mieszkający na Sycylii, włoski lekarz Gaspare Tagliacozzi8 uważany za ojca
nowożytnej chirurgii plastycznej dokonuje
udanego zabiegu odtworzenia nosa z płatów
skóry wyciętej z ramion. Było to niemałe
osiągnięcie w czasach, gdy kościół nadal
mocno utrudniał rozwój tej dziedziny, a zabiegi były niezwykle bolesne, gdyż nie znano jeszcze narkozy.
Ten znakomity włoski chirurg proponował kilkuetapowy zabieg przeszczepu skóry z ramienia, która później stanowiła uzupełnienie amputowanej części nosa. Cała procedura była dość złożona i uciążliwa,
bowiem zmuszała pacjenta do trzymania ręki opartej na głowie nawet przez okres miesiąca. Zdarzało się też, że przeszczepione nosy odpadały podczas kichania lub kataru
zmuszającego pacjenta do intensywnego smarkania. Pomimo tego, że wykonywane
nosy były wciąż czymś bardzo mało stabilnym popyt na nie był w tym okresie bardzo
duży. Ogromny wpływ miał na to szerzący się zwłaszcza w miastach syfilis, którego
skutkiem była deformacja, zniszczenie lub całkowita utrata nosa. Prym wiodły operacje kobiecych nosów, które przybierały siodełkowaty kształt w wyniku nabawienia
się choroby wenerycznej. Panie, które nabawiły się syfilisu, miały problem z zamążpójściem lub utrzymaniem małżeństwa. Gotowe były więc zrobić wszystko, by ukryć
szpetne, widoczne gołym okiem objawy choroby, niezależnie od związanego z tym
ryzyka. Największym jednak ryzykiem niepowodzenia obarczone były przeszczepy
wykonywane przez cwaniaków wykonujących tego typu zabiegi w salonach golibrodów gdzie najłatwiej było o różne ostre narzędzia. Potrzebny kawałek skóry pobierali
oni zazwyczaj od obcych dawców np. z świńskiego zadu. Takie nosy odpadały zawsze, a lekarze zwykli wtedy mówić, że „przeszczep umiera w tym samym momencie,
w którym swój żywot kończy dawca”. Problem felernych nosów skończył się wraz
Gaspare Tagliacozzi (ur. w marcu 1546, zm. 7 listopada 1599) – włoski chirurg i anatom pochodzący
z Bolonii, uczeń Girolamo Cardano, doktor medycyny i filozofii, profesor chirurgii i anatomii na Uniwersytecie w Bolonii
8
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z nadejściem fali kontrreformacji, kiedy to operacje plastyczne znów zostały zakazane
trafiając na czarną listę.
Okresem, w którym następuje prawdziwy rozwój tej dziedziny medycyny jest przełom XIX/XX wieku. Wtedy to po raz pierwszy zaczęto wykonywać operacje, których
zadaniem było tylko i wyłącznie poprawienie wyglądu poddanej takiemu zabiegowi
osoby.
Pierwszy zabieg chirurgii plastycznej z takim właśnie wskazaniem wykonał w 1845
roku niemiecki chirurg Johann Friedrich Dieffenbach9 operując nos wyłącznie w celu
poprawienia jego wyglądu. Ponad pół wieku później w 1897 r. Alfred Pousson dokonał pierwszej operacji zmniejszenia piersi. Natomiast pierwsza w dziejach plastyka
brzucha została wykonana zaledwie 2 lata potem przez Howarda Kelly10. W 1907 roku
wydano zaś pierwszą książkę dotyczącą chirurgii kosmetycznej “The Correction of Featural Imperfection”. Rozwój i postęp w tej sferze medycyny zaczynał nabierać coraz
większego rozpędu.
Operacje plastyczne na dobre wróciły do łask dopiero w okresie I Wojny Światowej,
gdy do szpitali zaczęli masowo napływać wyjątkowo paskudnie okaleczeni i oszpeceni żołnierze. Pochodzący z Nowej Zelandii laryngolog Harold Gillies11 zebrał ekipę
lekarzy i w jednym z londyńskich szpitali rozpoczął wykonywanie zabiegów rekonstruowania twarzy rannych poprzez przeszczepianie płatów skóry pobranych z innych
części ich ciał. Warto również w tym miejscu nadmienić, iż to właśnie Harold Gilles,
korzystając ze swego doświadczenia, w 1946 roku przeprowadził pierwszy w historii
zabieg zmiany płci.
Lata 40-te XX wieku to również okres niekoniecznie szczęśliwych a czasem wręcz
dramatycznych doświadczeń i eksperymentów mających za zadanie poprawę atrakcyjności naszego ciała. W tym czasie japońskie prostytutki chcąc przypodobać się amerykańskim żołnierzom i zwrócić na siebie uwagę zaczęły eksperymentować z powiększaniem sobie biustów aplikując w piersi niemedyczny silikon, parafinę a nawet gąbki.
Czasy pierwszej i drugiej Wojny Światowej odegrały ogromną rolę w postępie stosowanych technik i diametralnie zmieniły oblicze chirurgii plastycznej. Liczne oparzenia i okaleczenia zmuszały lekarzy do znajdowania coraz to nowych rozwiązań,
a ogromne zapotrzebowanie na operacje odtwórcze wypracowało nieznane dotąd sposoby postępowania.
9
Johann Friedrich Dieffenbach (ur. 1 lutego 1792 w Królewcu, zm. 11 listopada 1847 w Berlinie) –
niemiecki lekarz i chirurg. Pionier chirurgii plastycznej i przeszczepów skóry. Uznanie zdobył swoimi
pracami na temat rynoplastyki i chirurgii twarzowo-szczękowej
10
Howard Atwood Kelly (ur. 20 lutego 1858 w Camden w stanie New Jersey, zm. 12 stycznia 1943) —
amerykański ginekolog i chirurg, wynalazca narzędzi i technik chirurgicznych oraz autor podręczników.
11
Sir Harold Delf Gillies (ur. 17 czerwca 1882 w Nowej Zelandii, zm. 10 września 1960) jest powszechnie uważany za ojca chirurgii plastycznej
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Wojenne doświadczenia umożliwiły wprowadzenie nowatorskich metod, tym razem
jednak wykorzystywane były one nie w celu
ratowania życia czy leczenia pacjentów, lecz
do poprawiania urody. Z usług chirurgów
plastyków masowo zaczęły korzystać gwiazdy, choć nigdy się do tego nie przyznawały.
Wśród nich znajdziemy chociażby Marlenę Dietrich, która skorygowała kształt nosa
czy Marilyn Monroe, która poszła jeszcze
dalej, decydując się także na powiększenie
podbródka za pomocą silikonowej protezy.
Poza gwiazdami, zabiegi dostępne były jednak tylko dla tych najzamożniejszych i choć
w związku z tym nie cieszyły się zbyt dużą
popularnością niejednokrotnie były przedmiotem marzeń i westchnień tych, których
w tym czasie nie było na nie stać.
Ważną datą w historii chirurgii plastycznej jest rok 1962, w którym to po raz pierwszy dokonano wszczepienia silikonowych implantów piersi. Zabieg przeprowadzony
został w szpitalu Jefferson Davies w Houston w Teksasie u 29 letniej Timmie Jean
Lindsey.
Ogromnym postępem w tej dziedzinie medycyny zaznaczył się rok 2010, kiedy
to po raz pierwszy przeprowadzono kompletny przeszczep całej twarzy. Pacjentem
był Richard Lee Norris, który w 1997 przypadkiem postrzelił się podczas polowania.
Operacja trwała 36 godzin i przeprowadzona została przez 30 specjalistów. W ciągu
kolejnych zabiegów Norris dostał nie tylko nową twarz, ale i zrekonstruowano mu obie
szczęki, zęby oraz język.
Na przestrzeni upływających wieków i lat pragnienia ludzi związane z dążeniem
do kreowania swojego wizerunku zgodnie z obowiązującym kanonem piękna, urody
czy obowiązujących zwyczajów nie uległy zmianie. Zmieniły się jedynie metody, którymi je osiągano oraz to, że stały się bardziej dostępne. Dziś nie tylko bogacze lub
ludzie z bardziej zasobnym portfelem mogą sobie na nie pozwolić. Dzięki temu, że
wachlarz oferowanych przez chirurgię plastyczną zabiegów, tych bardziej skomplikowanych i tych mniej inwazyjnych jest bardzo szeroki, spowszechniały i stały się nie
tylko popularnym, ale i ogólnie przystępnym sposobem na poprawianie ciała i walkę
z kompleksami. I choć jeszcze niewiele jest osób tak otwarcie mówiących o ingerencji
chirurgów plastyków w swój wygląd, jak Dolly Parton – dziękująca w swojej autobio376
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grafii chirurgom plastycznym – coraz mniej osób ukrywa fakt przejścia takiego zabiegu. Kiedyś wstydliwie ukrywany dziś spowszechniał na tyle by przestać być tematem
tabu, czymś przyjmowanym z dezaprobatą przez innych czy wręcz rzeczą wstydliwą,
do której nie należy się przyznawać. Jest wręcz odwrotnie. Jesteśmy coraz bardziej
otwarci na takie działania a korzystanie z tego typu zabiegów staje się normą. Coraz
mniej osób fakt poprawiania swojego wyglądu u chirurga plastycznego ukrywa przed
znajomymi czy przed rodziną. Coraz więcej osób mówi o tym głośno. Jawnie przyznają, że swój młody i atrakcyjny wygląd zawdzięczają operacjom bądź zabiegom chirurgii plastycznej. Oddawanie się w ręce chirurgów plastycznych powoli staje się bardziej
powodem do dumy, chwalenia z osiągniętych rezultatów niż wstydu. Oczywiście nie
jest to jeszcze tendencja 100% nie mniej jednak osób takich stale przybywa.
Przysłowie mówiące „jak cię widza tak cię piszą” nie wzięło się z nikąd. I niezależnie od tego czy wyrażamy na to zgodę czy nie nasz wizerunek będzie miał zawsze
wpływ na to jak postrzegają nas inni a w wielu przypadkach też na to jak nas traktują.
Bo tacy zawsze byliśmy, tacy jesteśmy i tacy niestety lub stety będziemy.
Fryzurę, kolor włosów czy ubiór zawsze możemy zmienić. Wyglądu z bardzo prostego powodu niestety nie, bo…, bez ingerencji lekarzy w nasze ciało sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Dotyczy to zwłaszcza przypadków wad wrodzonych
lub nabytych w postaci np. odstających uszu, nieestetycznych znamion, blizn bądź też
krzywego nosa czy z racji wieku. Chirurgia plastyczna doskonale radzi sobie z korektami naszego wyglądu. Ze względu na duże zainteresowaniem zabiegami mającymi
poprawić nasz wygląd, chirurgia estetyczna bardzo szybko się rozwinęła i coraz lepiej
radzi sobie z wszelkimi niedoskonałościami w naszym wyglądzie. Wzrastające zapotrzebowanie na tego typu usługi spowodowało olbrzymi rozwój tej dziedziny medycyny oferując nam coraz lepsze i doskonalsze metody walki z wszelkimi mankamentami
naszej urody i upływającym czasem.
Osoby, które nie są zadowolone z własnego wizerunku bardzo często padają ofiarami kompleksów, brak im pewności siebie, mają trudności ze znalezieniem partnera
lub dobrej pracy. Decydując się na operacje plastyczną możemy usunąć przyczyny
kompleksów, pod jednym jednakże warunkiem…, przyczyną owych kompleksów nie
jest wyłącznie ludzka psychika. Poprzez nadanie sobie nowego wyglądu odzyskujemy
pewność siebie, otwieramy się na nowe znajomości oraz możliwości, jakie daje nam
życie.
Korzystajmy, więc z dobrodziejstw, jakie daje nam chirurgia plastyczna…, byle
z umiarem.
Konsultacja: dr Halina Berońska-Kulicka specjalista chirurg plastyk – specjalizacja
chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna i estetyczna
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KILKA UWAG O STANiE MEDYCYNY KLINICZNEJ
W OKRESIE II RZECZPOSPOLITEJ NA TLE UWARUNKOWAŃ
HISTORYCZNYCH ORAZ PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH
Abstract
In this article was discused some special selected issues from the history of polish clinic medicine,
during the times of II Rzeczpospolita. The subject had been recognized in the context of the origins historical condititioning and transformations this branch of science. The beginings of polish clinic medicine is
strictly connected with the doctor Herman Boerhaave from Leydy. By writing this article especially we
had wanted to highlight a special circumstance that emphasize of the polish clinic medicine development
are fitted in the frame of the polish interwoven traditions. The one of the most important facts is that
polish clinicians were a directly connected with the leading trends in the European clinic medicine, and
also in a many cases they had contributed to the development of this branch of medical sience. On this
substantive background it was shown the most important development elements of polish clinical medicine
achivements during the interwar period in a many medical specialities as immunology, blood treatment
and blood donation , hematology, and diagnosis methods in internal medicine, including diabetology,
neurology and microbiology etc. By writing this article we wanted to stay focused on the achievements of
polish clinic doctors, which have been recognized as the specific Polish contribution to the development
of world clinical medicine.
Streszczenie
W artykule podjęto wybrane zagadnienia z dziejów polskiej medycyny klinicznej w okresie II Rzeczpospolitej. Zostały one ujęte w kontekście historycznych uwarunkowań genezy i przemian tej dziedziny
wiedzy medycznej, której początki związane są z holenderskim lekarzem Hermanem Boerhaave z Leydy.
W artykule starano się wyeksponować okoliczność, iż rozwój polskiej klinicystyki w okresie międzywojennym wpisuje się w jej tradycje z okresu niewoli narodowej. Ówcześnie działający polscy klinicyści mieli bezpośredni kontakt z przodującymi nurtami („szkołami”) europejskiej medycyny klinicznej,
a w wielu wypadkach wnosili w jej rozwój swój oryginalny wkład. Na tym tle ukazano najważniejsze
elementy dorobku polskiej klinicystyki w okresie międzywojennym, w takich specjalnościach jak, immuForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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nologia, krwiolecznictwo i krwiodawstwo, hematologia, metodyki diagnozowania chorób wewnętrznych,
w tym diabetologii, neurologii, mikrobiologii itp. Skupiono się na tych, dokonaniach, które uznaje się za
oryginalny polski wkład w dorobek światowej medycyny klinicznej.

Wstęp
Pojęcie medycyny klinicznej wiąże się z prowadzeniem działalności leczniczej połączonej z kształceniem medycznym przy łóżku chorego. Za jej prekursora uważany
jest holenderski lekarz Herman Boerhaave (1668-1738), z Leydy w Holandii (Lugdunum Batovorum)1. Przymiotnik „kliniczna”, przesądzający o jego znaczeniu, wywodzi
się od greckiego słowa klinë - łóżko (łoże)2. Rozwój praktyki klinicznej związany jest
rozwojem nauk teoretycznych w obszarze medycyny, ale przede wszystkim z rozwojem
diagnostyki i szkolnictwa medycznego i aktywnością takich klinicystów jak Austriacy,
Gerard van Swieten (1700-1772), Johann Leopold Auenbrugger (1722-1808), Szwajcar, Albrecht von Haller (1708-1777), Francuz, Jean Nicolas Corvisart (1755-1821czy
Anglik Robert Graves ((1796-1853). Polski wkład do diagnostyki medycznej, silnie,
jak zaznaczono stymulującej rozwój, medycyny klinicznej, reprezentuje Adam Raciborski, autor wydanego w 1835 roku po francusku podręcznika poświeconego perkusji
i auskultacji - Nouveau manuel complet d’auscultation et de percussion3.
Rozwój medycyny klinicznej na ziemiach polskich, której to kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem II Rzeczpospolitej, poświęcony jest niniejszy artykuł, był funkcją
historycznych uwarunkowań, tj. brakiem polskiej państwowości, co było istotnym ograniczeniem rozwoju tak medycyny, jak jej praktycznych zastosowań. Ograniczenia te znikły, przynajmniej nominalnie, po odzyskaniu przez Polaków własnego państwa. Społeczne
funkcje medycyny stały się przedmiotem polityki państwa (ochrona zdrowia), regulowanej
mocą stanowionego przez organy niepodległego państwa polskiego prawo. Niepodległe
państwo tworzyło także przestrzeń wolności do badań naukowych w dziedzinie medycyny,
rozwijania praktyki medycznej oraz kształcenia kadr na jej potrzeby. Sprzyjały temu
ruch naukowy w obszarze medycyny, czego przejawem było nie tylko szkolnictwo
medyczne, ale również liczne lekarskie towarzystwa naukowe, a także samorządu lekarskiego, emanacją którego były izby lekarskie. Pomimo więc oczywistych barier
i ograniczeń wynikających z przesłanek historycznych medycyna kliniczna odnotowała szereg istotnych osiągnięć, które w niniejszym artykule zostano przybliżone.
1
W. Sz u m o wsk i : Historia medycyny. Warszawa 1961 s.284-300; B. Se yda : Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa 1977 s.427; Z. D o ma s ło w s k i: Wprowadzenie do medycyny. Jelenia Góra 2007 s.4041; R. W. Gryglewski: Narodziny kliniki lekarskiej w Polsce, Arch. Hist. Fil. Med. 2011 T. 74 s.14; Ł.
B. Pil a r z , G. B a j o r, W. Bu ls k a (dalej: Ł.B. Pilarz i in..): Hermann Boerhaave (1668-1738) – ojciec
medycyny klinicznej w czasach nowożytnych, Ann. Acad. Med. Sil. 2013, nr 4, s.276- 282; M. Nowacka,
Rozwój medycyny a poziom świadomości zdrowotnej w XVII wieku. Rocz. Filoz. 2014 nr 4 s. 106
2
M. No wa c k a : Rozwój medycyny..., s.107
3
Z. Do m a sł o wsk i : Wprowadzenie..., s. 49-51
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1. Medycyna kliniczna - zarys historyczny
Jak już sygnalizowano początki medycyny klinicznej wiąże się z postacią H. Boerhaave z uniwersytetu w Leydzie, uważanego w XVIII wieku za „nauczyciela całej Europy” (totius Europae praeceptor). Istotą zmian, jakie wprowadził w praktyce medycznej
było połączenie leczenia z kształceniem kadr teoretycznych oraz prowadzeniem badań i eksperymentów naukowych, tj. testowaniem nowych procedur diagnostycznych
czy terapeutycznych. W toku postępowania leczniczego prowadzone były obserwacje,
notowano je, następnie zaś opracowywano, systematyzowano i na ich podstawie formułowano wnioski. Taki model nauczania medycyny utrzymał się w zasadzie do dziś.
Kanadyjski patolog Wiliam Osler, rekapitulując wkład leydeyskiego lekarza w rozwój
medycyny określił go jako pierwszego w historii wybitnego klinicystę, autora pierwszych zasad nowoczesnego badania fizykalnego. Medycynę oparł on na podstawach
filozoficznych. Sam zasłynął tym, że przeczytał w oryginale cały dorobek myśli filozoficznej. Spośród dyscyplin medycznych, szczególne zainteresowania przejawiał anatomią. Z nazwiskiem omawianego uczonego wiąże się eponim - zespół Boerhaave’a,
którego istotą jest samoczynne pęknięcie i perforacja przełyku, powstające na ogół pod
wpływem masywnych wymiotów. Tę znaną od starożytności przypadłość Boerhaave
jako pierwszy systematycznie przebadał i opisywał, wskazując na jej etiologię oraz
zaproponował procedurę jej leczenia 4
Wśród niewątpliwych zasług Boerhaave’a wymienić także należy wykształcenie
swoich następców. Był niewątpliwie największą sławą lekarską swoich czasów,
o kontakty z którym zabiegali tacy oświeceniowi luminarze jak Linneusz czy Wolter,
a praktykom jego miał poddać się car Piotr I, ale z punktu widzenia własnych dokonań
najważniejsze było to, że potrafił wychować swoich następców. Wspomnieć w tym
kontekście należy zwłaszcza o głównym przedstawicielu pierwszej wiedeńskiej szkoły
medycznej Gerardzie van Swietenie, oraz Albrechcie van Hallerze5. Dodać warto,
iż nowatorski program studiów medycznych opracował wybitny uczony Gotfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716). Jego projekty nie były wszakże dostępne szerszemu
ogółowi, więc nie mogły wpłynąć na rozwój nauczania medycyny. Tym niemniej
współczesna historia medycyny uznaje je za szczególnie interesujące i poświęca im
odrębną uwagę6.
Szczególny wkład w rozwój medycyny klinicznej przypisuje się van Swietenowi.
Studiował on pod kierunkiem Boerhaave’a w Leydzie, ale rozczarowany tamtejszymi stosunkami (jako katolik źle się czuł w protestanckim otoczeniu), przeniósł się do
Wiednia, dokąd, korzystając z protektoratu cesarzowej Marii Teresy, przeniósł model
Ł.B. Pi l a r z i in..: Hermann Boerhaave... s. 278
Ł.B. Pi l a r z i in..: Hermann Boerhaave... s. 278
6
M. No wa c k a : Rozwój medycyny s. 107-113
4
5
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lejdejski czym zapoczątkował gruntowaną kształcenia lekarzy w Austrii. Po upaństwowieniu wiedeńskiego uniwersytetu zreformował jego Wydział Lekarski, przeszczepiając na grunt austriacki model kliniczny leczenia (terapia prowadzona przy łóżku
chorego) i kształcenia (polegało na demonstracjach, pokazach i obserwacjach przy łóżku chorego). W wiedeńskiej klinice van Swietena było pierwotnie tylko 12 łóżek: po
sześć dla kobiet i mężczyzn. W praktyce jednak metodą kliniczną objęto dużo więcej
chorych, jako że do klinki transportowani byli chorzy z innych szpitali Wiednia. Tam
szczegółowo analizowano dany przypadek i odwożono chorych z powrotem. W ramach procedur klinicznych przywiązywano wielką do badań anatomopatologicznych
zmarłych, które następnie drobiazgowo dokumentowano. Wkrótce wzór wiedeński został przyjęty w innych ośrodkach kształcenia lekarzy, Pawi (1770) i Freibergu (1780),
a także w Pradze i Peszcie (1784).
Dzieło van Swietena kontynuował innych z wychowanków Leydy de Haen (17041776), ale nie wyszedł w tym zakresie poza osiągnięcia swojego poprzednika7 Zwieńczeniem reformy van Swietena nastąpiło dopiero w 1784 roku, a więc już po jego
śmierci.
Nastąpiło wtedy przekształcenie, na mocy decyzji cesarza Józefa II dawnego domu
dla ubogi, instytucji łączącej dotąd funkcje lecznicze i poprawcze, w instytucję łączącą
leczenie i kształcenie lekarzy. Znajdowało się w nim ponad 2000 jednoosobowych łóżek. W jego obrębie zbudowane zostało Narrentum (wieża dla szaleńców). W rok później, w związku z reformą nauczania medycyny w Austrii, do omawianego obiektu dobudowano gmach Josephinum, czyli Medyczno-Chirurgicznej Akademii Wojskowej,
na ponad tysiąc łóżek. Kształcić miała ona certyfikowanych przez państwo chirurgów,
nazywanych odtąd lekarzami niższego stopnia8. W ten sposób model kliniki zyskał dojrzałą formę i stał się wzorcem do podobnych placówek w całej Europie w XIX wieku.
Van Swieten zainicjował także, warto nadmienić, nowoczesną diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych przy pomocy wód leczniczych, ziół, ruchu, diety i klimatu,
co dało asumpt do nazwania prowadzonego przezeń ośrodka mianem „krynicy wiedzy
lekarskiej9”. Można więc uznać van Swietena za prekursora lecznictwa uzdrowiskowego, którego szczególny rozkwit przypada na XIX wiek. W tym kontekście warto dodać,
iż do jego rozwoju w znacznym stopniu przyczynił się, uchodzący za twórcę naukowej
balneologii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Dietl (1804-1878). Przeprowadził on gruntowne badania nad walorami leczniczymi wód w Krynicy i ustalił metody leczenia przy ich wykorzystaniu, początkując w ten sposób historię uzdrowis ka
w Krynicy. Liczba kuracjuszy wzrosła dzięki temu ze 131 w 1850 roku do 3000 w 1880
Z. Do m a sł o wsk i : Wprowadzenie... s. 41
Medycyna polska. Bydgoszcz 2016 s. 93
9
M. Mi g a ł a : Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia gruźlicy (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku). Opole 2009 s. 30
7
8
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roku. Wraz z Edwardem Korczyńskim powołał Dietl w Krakowie komisję balneologiczną10.
Wracając do głównego wątku rozważań zwrócić należy uwagę, iż silny impuls rozwojowy zyskała medycyna kliniczna za sprawą, wspominanego już, innego z austriackich klinicystów. Johann Leopold Auenbrugger (1722-1809), odkrywca metody opukiwania. Wyniki swoich obserwacji dociekań zawarł w krótkiej rozprawie Inventum
novum, gdzie metodę tę opisał w zastosowaniu do badania klatki piersiowej11. Prawdziwego wszakże przełomu w medycynie klinicznej dokonał wszakże, również już
wcześniej nadmieniany, szwajcarski fizjolog von Haller. Jest on autorem 8-tomowego
dzieła pt. Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766), uważane za prekursorskie w rozwoju fizjologii eksperymentalnej. Jako podkreślają historycy medycyny
badacz ten „po raz pierwszy objął terminem fizjologii całokształt czynności zdrowego
organizmu ludzkiego”. Wprowadził on do medycyny dwa pojęcia drażliwość (irritabilitas), jako specyficzna właściwość mięśni, i czułość (sensibilitas), jako specyficzna
właściwość nerwów12.
Wskazani powyżej lekarze i nauczyciele medycyny położyli podwaliny pod medycynę kliniczną, zasadniczy rozwój której nastąpił w XIX wieku. Obok szkoły wiedeńskiej pojawiły się kolejne szkoły kliniczna, paryska, londyńska i dublińska. Z tą
ostatnią związany był wspominany już Graves, któremu medycyna zawdzięcza opis
klasycznych objawów nadczynności tarczycy (choroba Gravesa-Basedowa). Za najwybitniejszego klinicystę drugiej polowy XIX wieku uchodzi profesor Uniwersytetu
w Paryżu Jean Martin Charcot (1725-1893), autor badań nad padaczką, pląsawicą i histerią. W kontekście szkoły paryskiej pojawia się kolejny polski akcent. We Francji
swoją działalność na przełomie XIX i XX wieku prowadził syn polskich emigrantów
Józef Babiński (1857-1932), autor przełomowych badań dla neurologii (nad odruchami
ścięgnistookostnowymi) oraz przełomowych dla neurochirurgii procedur (interwencje
chirurgiczne w niektórych chorobach nerwowych)13.
Rozwój medycyny klinicznej bazował na rozwoju badań podstawowych we wszystkich zasadniczych dziedzinach medycyny. Kliniki, jako placówki lecznicze i kształcące, powstawały w XIX wieku głównie przy uniwersytetach, ale coraz częstsze były
placówki tego rodzaju zakładane przez lekarskie towarzystwa naukowe, a także przez
samych, mających już pewną renomę lekarzy. Ziemie polskie uczestniczyły w tych
procesach na tyle, na ile pozwalały na to ograniczenia, wynikające z przesłanek ogólnorozwojowych i historycznych.
B. Ma ł e c k a , J. T. M a rc in k o w s k i: Rys historyczny rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Prob.
Hig.-Epid. 2007 nr 2 s.140
11
Z. Do m a sł o wsk i : Wprowadzenie... s. 41
12
Z. Do m a sł o wsk i : Wprowadzenie..., s.41
13
Z. Do m a sł o wsk i : Wprowadzenie..., s.51-52
10
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2. Początki medycyny klinicznej na ziemiach polskich
Wspominano już w poprzednim podrozdziale, iż polskie nazwiska (Raciborski, Bagiński) przewijają się w dziejach medycyny klinicznej w XIX wieku, z tym jednak, że
ich działalność związana jest z ośrodkami zagranicznymi. Zaznaczyć wszakże trzeba,
iż pierwsze próby wdrożenia modelu klinicznego pojawiły się już u schyłku dawnej
Rzeczpospolitej. Związane są one z osobą Jędrzeja Badurskiego, lekarza wykształconego w Bolonii, który kierującemu reformą Uniwersytetu Jagiellońskiego w duchu
oświeceniowym Hugonowi Kołłątajowi, jako wzorzec reformy kształcenia lekarzy
w tej uczelni rekomendował wiedeński model kliniki, wypracowany na bazie dokonań
van Swietena. Rekomendacje Badurskiego w pełni zaaprobował Kołłątaj. W rezultacie,
w 1780 roku w pojezuickim kompleksie klasztornym przy krakowskim Małym Rynku
utworzony został pierwszy polski szpital kliniczny św. Barbary, na czele którego stanął
Badurski14. Ze współczesnego punktu widzenia „był to przełomowy moment w dziejach
Akademii i polskiej medycyny. Istotą planowanej reformy było bowiem oparcie uniwersyteckiej nauki lekarskiej na strukturze kliniki, rozwiązania w ówczesnej Europie
świeżej daty”15.
Bliższa analiza koncepcji Badurskiego, pokazuje, iż próbował on pogodzić nowoczesne rozwiązania Starej Szkoły Wiedeńskiej, jak zwykło określać się rozwiązania
przyjęte za sprawą van Swietena, z anachronicznymi już w dużym stopniu rozwiązaniami funkcjonującymi w Bolonii. Jak się ocenia, był to swoisty ukłon Badurskiego
w kierunku konserwatywnej profesury krakowskiej, sposobem na to, aby łatwiej im
było zaakceptować nowoczesne koncepcje wiedeńskie16. Pierwotną wykładnię propozycji Badurskiego zawiera dokument zatytułowany Propositio instituendi collegii medici causa facta; a reformato hodierno medicae artis Studio petita, ataque opportuniori
modo ordinationis accomodata a. 177617. Kres reformie Badurskiego położyły kryzys
jaki ogarnął krakowską klinikę niedługo po jej utworzenia, ostatecznie zaś jego śmierć
w 1789 roku. Nadciągać wówczas zaczęły jednak gorsze czasu nie tylko dla po lskich
reform oświeceniowych, ale i dla polskiej nauki i szkolnictwa, związane z upadkiem
polskiej państwowości. Fiasko reformy Badurskiego oznaczało wejście krakowskiego
wydziału lekarskiego „w mrok zaborów”18.
Dużo pomyślniej potoczyły się dzieje kształcenia lekarskiego w Wilnie. Co prawda
R. W. Gr y g l e wsk i: Narodziny kliniki lekarskiej.. s. 16
Medycyna..., s. 103
16
R. W. Gr y g l e wsk i: Narodziny kliniki lekarskiej .. s. 16
17
Jego obszerna analiza patrz: R. W. Gryglewski, Narodziny kliniki lekarskiej .., s.16-177. Szerzej na
temat postaci Badurskiego i reformy klinicznej zob.: F. Leśniak, Profesor Andrzej Badurski w służbie
wielkiej reformy. Szpital kliniczny św. Barbary w Krakowie. Bibl. Współcz. Myśli Pedag. 2014 T.3 s.
217-230
18
Medycyna., s. 103
14
15
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nie powiodła się, podobnie jak w Krakowie, reforma wileńskiego uniwersytetu, podjęta w 1774 roku pod auspicjami Komisji edukacji Narodowej, ale zarazem upadek
państwa nie spowodował upadku wileńskiej medycyny, ale - paradoksalnie - stał się
początkiem jej złotej ery. W 1803 roku został powołany do życia Cesarski Uniwersytet Wileński, co oznaczało zamknięcie dotąd funkcjonującego uniwersytetu, w tym
także istniejącego w jego ramach Wydziału Lekarskiego. Był z nim przez lata, jako
profesor patologii i terapii lekarskiej, związany światowej sławy chemik Jędrzej Śniadecki. Funkcję profesora pełnił w omawianej uczelni także wybitnie uzdolniony, ale
słabszego charakteru (kolaborował z zaborcą, w Dziadach Adama Mickiewicza sportretowany jako bezwzględnie wysługujący się mu kolaborant) Wacław Pelikan, jeden
z prekursorów chirurgii plastycznej. Zajęcia ze studentami prowadził w Wilnie także po 1803 roku prekursor nowoczesnej okulistyki, Wincenty Herberski (1784-1827).
Swoją dysertację poświęcił nowatorskim jak na tamte czasy metodom diagnostycznym
auskultacji i perkusji19.
Cesarski Uniwersytet Wileński został zamknięty w ramach represji po powstaniu
listopadowym. Kształcenie lekarzy miało odbywać się odtąd w Akademii MedykoChirurgicznej. Znalazła się ona (podobnie jak zmieniony w odrębną szkołę duchowną
wydział teologiczny) w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych20. Wśród czterdziestu kursów, jakie miały być „dawane” w nowej uczelni znajdować się miały Klinika
chorób wewnętrznych (na 20 osób), Klinika chorób zewnętrznych z okulistyką (na 20
osób) oraz Klinika położnicza (dla małych dzieci niewiast) (na 12 osób)21. Miały one
być usytuowane w szpitalach miejskich pozostających w gestii Sióstr Miłosierdzia,
a ich liczebność miała być zwiększana w miarę potrzeb22. Generalnie jednak powstanie uczelni tej uczelni oznaczało przedłużenie okresu świetności wileńskiej medycyny.
Najważniejszą jej postacią pozostał. J. Śniadecki, który prowadził klinikę chorób wewnętrznych. Pięcioletnie studia odbył w niej jeden z przyszłych luminarzy polskiej medycyny, Tytus Chałubiński23. Wileńska uczelnia także padła ofiarą polityki. Jej studenci
bowiem czynnie zaangażowali się w spisek Szymona Konarskiego, emisariusza sprawy
narodowej, straconego w 1839 roku24. W 1840 car Mikołaj zadecydował o przeniesieniu wileńskiej Akademii do Kijowa i włączyć jako wydział lekarski w struktury tamtejszego Uniwersytetu Św. Włodzimierza jako wydział lekarski. W związku z tym zostały
Medycyna..., s. 105
J. B i e l i ń sk i : Stan nauk medycznych w Polsce za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce. Warszawa 1888 s. 13
21
J. B i e l i ń sk i : Stan nauk medycznych w Polsce... s. 33
22
J. B i e l i ń sk i : Stan nauk medycznych w Polsce... s. 39-40
23
A. Wr z o se k : Młodość Tytusa Chałubińskiego. Arch. Hist. Filozofii Med. Hist. Nauk Przyr. 1936/1937
T. 16 s.1-28
24
Więcej na jego temat: S. Kieniewicz, Szymon Konarski. W: Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław – Warszawa – Kraków 1967/1968 s. 477-479
19
20
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zamknięte pierwsze trzy realizowane przez nią kursy, a dwa lata później - pozostałe
dwa25. Oznaczało to kres istnienia szkolnictwa medycznego w Wilnie. Jego odrodzenie
nastąpiło dopiero po odrodzeniu polskiej państwowości w 1918 roku. Dodać w tym
kontekście warto, iż w Wilnie działało w latach 1806-1864 Towarzystwo Lekarskiego,
którego kilkakrotnym prezesem (po raz ostatni w 1836 był J. Śniadecki)26.
Dużo gorsze było położenie nauczania medycyny w innych głównych polskich
miastach, łącznie z Warszawą. We Lwowie, niedługo po pierwszym rozbiorze Polski
(1784) utworzono Uniwersytet z wydziałem lekarskim, który jednak nie cieszył się
zbyt dużym powodzeniem. Lokalne potrzeby na kadry medyczne zaspokajało Studium
Medyko-Chirurgiczne, kształcące felczerów, chirurgów i położników. Szkołę tę po
1817 roku przemianowano na Instytut Medyko-Chirurgiczny, który nie został włączony
w struktury utworzonego w tym czasie Uniwersytetu Franciszka I. Kształcenie lekarzy
na poziomie uniwersyteckim powróciło we Lwowie dopiero w 1894 roku27 Podobnie
jak we Lwowie sytuacja przedstawiała się sytuacja w Warszawie, gdzie jeszcze przed
zaborami udało się udało się utworzyć zaledwie szkołę chirurgiczną przy szpitalu św.
Łazarza, której organizatorem był Walenty Gagatkiewicz (1750-1805). Jej żywot był
jednak krótki - przestała istnieć w roku III rozbioru Polski. Za sprawą Jacka (Hiacynta)
Dziarkowskiego (1747-1828) utworzona została w okresie Księstwa Warszawskiego
Akademia Lekarska, która dysponowała trzema klinikami: chirurgiczną, położniczą
i terapeutyczną. Przestała ona istnieć wraz z Księstwem Warszawskim. Dziarkowski
wszakże pozostał aktywny i objął kierownictwo wydziału akademicko-lekarskiego
w utworzonym w 1816 roku Uniwersytecie Warszawskim. Także i ta uczelnia miała
żywot efemeryczny: została, podobnie jak Cesarski Uniwersytet Wileński, zamknięta
w ramach represji po powstaniu listopadowym. Powstała później Akademia MedykoChirurgiczna, w 1862 roku jako wydział lekarski weszła w skład odrodzonego uniwersytetu: Szkoły Głównej Warszawskiej. Ta została jednak zlikwidowana w ramach
represji po powstaniu styczniowym. Powołany w jej miejsce w 1869 roku Uniwersytet
Warszawski był uczelnią rosyjską, z rosyjskim językiem wykładowym, z założenia
czysto prowincjonalna, a więc co do zasady nie przejawiająca jakichkolwiek ambicji
twórczych, także w dziedzinie medycyny28. Także i do Warszawy szkolnictwo lekarskie na uniwersyteckim poziomie powróciło dopiero wraz z odrodzeniem polskiej państwowości.
Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w Krakowie, gdzie zastój w dziedzinie
uniwersyteckiego nauczania medycyny, co oznaczało także regres medycyny klinicznej, trwał do połowy XIX. Momentem zwrotnym w tym zakresie okazało się przybycie
A. Wr z o se k : Młodość Tytusa... s. 20
J. B i e l i ń sk i : Stan nauk medycznych w Polsce... s. 754-773
27
Medycyna ... s. 106
28
Medycyna... s. 107
25
26
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do Krakowa na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku wspominanego już wcześniej
w innym kontekście J. Dietla. Ryszard W. Gryglewski, pisze, iż należał on „do grona
najwybitniejszych lekarzy internistów XIX wieku. Jego wpływ na rozwój krakowskiej
kliniki lekarskiej był decydujący. Wykształcony w Wiedniu, , stając się jednym z głównych propagatorów jej poglądów. Jego autorstwa Praktische Wahrnehmungen nach den
Ergebnissen im Wiedner-Bezirkskrankenhause (1845) stały się swoistym „manifestem”
nowej, opartej o ścisłe badanie anatomopatologiczne medycynie”29. Dietl był jednym
z głównym reprezentantów rozkwitającej wówczas Młodszej Szkoły Wiedeńskiej, za
twórcę której uchodzi Karla von Rokitansky. Kładła ona główny nacisk na anatomię
patologiczną, windując ją do rangi samodzielnej dyscypliny badawczej30. Uniwersytecką kliniką chorób wewnętrznych w Krakowie kierował w latach 1851-1865, bazując
w decydującej mierze na swoich wiedeńskich studiach i doświadczeniu wyniesionym
z prowadzonej we Wiedniu praktyki. W swojej koncepcji praktyki klinicznej podstawowe znaczenie przywiązywał do diagnostyki. Uznawał ją za fundament medycyny
i podstawę skutecznej terapii. Dlatego też w prowadzonej przez siebie klinice szczególną wagę przywiązywał do opukiwania i osłuchiwania. Kanonem pracy klinicznej
stały się także sekcje zwłok. Dlatego staraniem Dietla powstało pierwsze w Krakowie
prosektorium. Wydzielając w swojej klinice odrębne pomieszczenie na laboratorium
chemiczny, położył Dietl podwaliny pod rozwój analityki medycznej31. Koncepcje kliniczne Dietla bazujące na anatomii patologicznej kontynuowali jego następcy. Twórcą
anatomopatologicznego ośrodka badawczego w Krakowie był wychowanek uniwersytetu wiedeńskiego Alfred Biesiadecki (1839-1889). W nauce uznaje się jego pierwszeństwo w histopatologicznym opisie zmian skórnych, co stawia go w gronie twórców
nowoczesnej dermatologii. Model krakowski promieniował na inne ośrodki naukowe
na ziemiach polskich. Pierwszym profesorem anatomii patologicznej we Lwowie był
Andrzej Obrzut (1854-1910). Buł on absolwentem studiów lekarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymał również tytuł doktorski32.
Powyższy przegląd upoważnia do wniosku, iż polska medycyna kliniczna ukształtowała się pod wpływem rudymentarnych wzorców lejdejskich. Na trop ten wskazują
silne i bezpośrednie wpływy, jakie na rozwój polskiej klinicystyki wywarła Starsza
Szkoła Wiedeńska, której twórcą był uczeń Boerhaave’a, van Swieten. Drogę tym
wpływom utorował J. Badurski. Podobną rolę odegrał w przypadku Młodszej Szkoły
Wiedeńskiej J. Dietl. Trzeba jednak stanowczo podkreślić, iż polska medycyna kliniczR. W. Gr y g l e wsk i: Notatki z kliniki lekarskiejprof. Józefa Dietla, Prz. Lek. 2014 nr 5 s. 303. Por.
także: A. Magowska: Manifest nowej szkoły wiedeńskiej, czyli choroba i jej leczenie według Józefa Dietla. Acta Med. Pol. 2013 nr 3 s.141-145
30
Medycyna ... s. 116
31
R. W. Gr y g l e wsk i: Notatki z kliniki lekarskiej s. 305
32
Medycyna..., s. 117
29
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na czerpała również z własnego potencjału, zwłaszcza kadrowego, czego przykładem
jest ośrodek wileński, zawdzięczający swoją świetność głównie geniuszowi J. Śniadeckiego. Rozwój polskiej medycyny klinicznej hamowała polityka, ściślej brak własnego
państwa. Ośrodek wileński i tu jest przykładem koronnym.
3. Uwarunkowania rozwoju medycyny klinicznej w II Rzeczpospolitej
Po odzyskaniu niepodległości powstały wreszcie przesłanki rozwoju medycyny
w ogóle, w tym także medycyny klinicznej, zgodnego z potrzebami i priorytetami
społecznymi. Niepodległe państwo w swojej polityce w tej dziedzinie uwzględniać
wszakże musiało nie tylko tego rodzaju potrzeby. Stanęło wobec ogromu wyzwań jakie
niósł katastrofalny stan zdrowia publicznego odziedziczony nie tylko niszczycielskiej
wojnie, ale również po nędzy czasów zaborów, kiedy państwo z różnych względów
nie tylko nie dbało o kształcenie lekarzy, ale również o potrzeby zdrowotne ludności.
Uchwalone zostało przede wszystkim ustawodawstwo medyczne, tak sanitarne, jak
i odnoszące się do praktyki lekarskiej33. W sensie instytucjonalnym kwestie powyższe
pozostawały w gestii najpierw Ministerstwa Zdrowia, a od 1923 - departamentu zdrowia w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Od 1919 roku władze państwowe podjęły pilne kwestie epidemiologiczne, zapleczem naukowym dla których był powstały
wówczas przy Uniwersytecie Warszawskim Instytut Epidemiologiczny, usytuowany
w strukturze Zakładu Bakteriologii34..
W odradzających się po okresie zaborczym oraz nowo tworzonych, jak poznański,
polskich uniwersytetach, podejmowały działalność wydziały lekarskie. Obok wspomnianego uniwersytetu poznańskiego, dotyczyło to uniwersytetów w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Lwowie i Wilnie35.. Był to w dużej mierze rezultat aktywności samego środowiska lekarskiego, dysponującego istotnymi instrumentami wpływu, jakim
były tworzone jeszcze w czasach zaborczych towarzystwach lekarskich. Początki ich
działalności towarzystwa warszawskiego sięgały 1820 roku, krakowskiego i poznańskiego - 1866 roku, a radomskiego - 1871 roku36. W Polsce niepodległej organizacje
te, zwłaszcza mające profil zawodowy, „prowadziły rozległą działalność mobilizując
33
Przegląd tego ustawodawstwa patrz: Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej na rok 1936, opr. S.
Konopka, Warszawa 1936, s.XV-XXI. Ostatnią ustawę zdrowotną przed wybuchem II wojny światowej
podpisał prezydent RP Ignacy Mościcki 15 czerwca 1939 roku. Była to Ustawa o publicznej służbie zdrowia (Dz.U. z 1939 r. Nr 54, poz. 342). Uchylała ona Zasadniczą ustawę sanitarną z dnia 19 lipca 1919
roku (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 371). Ona sama, co interesujące uchylona została, dopiero w 2002 roku,
mocą ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U z 2002 r. Nr 166, poz.1360.
34
Medycyna... s. 144
35
Medycyna... s. 150
36
Więcej na temat towarzystw lekarskich z okresu zaborów i II Rzeczpospolitej zob.: Katarzyna Hanisz:
Polskie towarzystwa medyczne specjalistyczne i zawodowe oraz inne towarzystwa wspomagające rozwój
nauk medycznych. Forum Bibl. Med. 2009 s. 92-93

388

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

lekarzy do wspólnej pracy na rzecz zdrowia publicznego, zarówno w sensie teoretycznym, jak i aplikacyjnym. Ich członkowie brali udział w tworzeniu rodzimego modelu
opieki zdrowotnej, polskiego prawodawstwa sanitarnego, ubezpieczeń społecznych
i samorządów zawodowych. Wykazywali duże zaangażowanie w zwalczaniu zagrożeń
epidemicznych, a zwłaszcza w leczeniu i profilaktyce gruźlicy i chorób wenerycznych”37. Miarą aktywności środowisk medycznych w reaktywację szkolnictwa lekarskiego w okresie powojennym może być to, iż na czele uniwersyteckich wydziałów lekarskich zaraz po wyzwoleniu aż w trzech przypadkach - Poznań, Lwów i Wilno - stali
lekarze; niektórzy pełnili nawet funkcje rektorów38. Uniwersyteckie studia medyczne,
które musiały mieć swoje zaplecze kliniczne, gdyż taki model kształcenia kadr medycznych ukształtował się - o czym była mowa w poprzednich podrozdziałach - w przeszłości, trwały 16 trymestrów, tj. pięć lat i kwartał. Trzy trymestry składały się na jeden
kurs. Pierwsze lata studiów poświęcano na tzw. przedmioty wstępne, dopiero później
przystępowano do klinicznych. Także egzaminy łączono w grupy. Pierwszą tworzyły
przedmioty kliniczne, z zakresu medycyny wewnętrznej, takie jak: interna, pediatria,
dermatologia, psychiatria z neurologią. Nauka na wydziałach lekarskich, podobnie jak
i przygotowanie do egzaminów były odpłatne39. Z tego względu studia medyczne miały
charakter elitarny. Według szacunków z połowy lat trzydziestych ub. wieku, średniorocznie wydziały lekarskie wypuszczały ok. 957 osób, co uwzględniwszy rotację o charakterze
naturalnym i wynikającą z mobilności społecznej (zaprzestanie praktyki, wyjazdy z kraju),
dawało średnioroczny przyrost kadr lekarskich na poziomie ok.297 osób40.
Rozwój klinicystyki polskiej w okresie II Rzeczpospolitej limitowany był możliwościami kadrowymi (spośród niewielkiej relatywnie liczby wykształconych lekarzy,
niewielu poświęcało się badaniom i kształceniu kadr), materialnymi, potrzebami społecznymi (ograniczanymi niskim statusem materialnym ogółu społeczeństwa) oraz polityką i możliwościami państwa, które nadto musiały koncentrować się na potrzebach
zdrowia publicznego, prewencją i zwalczaniem zagrożeń epidemiologicznych, oświatą zdrowotną i sanitarną itp. Na tego rodzaju zadaniach koncentrowały się istniejące
w analizowanym czasie placówki szpitalne. Według współczesnych obliczeń w 1938
roku w Polsce było 677 szpitali, a w nich 74 999 łóżek (w praktyce każdy powiat i miasto posiadało szpital). Publiczny charakter, państwowy lub samorządowy, miała jednak
tylko niespełna połowa spośród nich: 72 należały do państwa, a 283 do jednostek samorządowych różnych szczebli. Az 214 szpitali prowadzonych było przez organizacje
i towarzystwa, głównie lekarskie, i finansowane były ze środków pozabudżetowych.
Relatywie liczne - 1008 - były szpitale prywatne, ale znajdowało się w nich tylko 1971
Katarzyna Ha n i sz : Polskie towarzystwa medyczne specjalistyczne... s. 93
Medycyna... s. 150
39
Medycyna... s.150
40
Rocznik Lekarski Rzeczpospolitej Polskiej... s.VIII.
37
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łóżek41. Potencjał medycyny klinicznej w Polsce stanowiły zatem tylko szpitale uniwersyteckie oraz placówki prowadzone przez towarzystwa lekarskie, gdzie praktykę
swoją, połączoną z badaniami medycznymi dydaktyką, prowadziło wielu wybitnych
medyków. Pozostałe koncentrowały się na praktyce leczniczej, tj. zaspokajaniu potrzeb
zdrowotnych ludności, w skali, jaka była wówczas możliwa.
Wybrane elementy dorobku polskiej medycyny klinicznej w II Rzeczpospolitej
Pomimo powyższych ograniczeń medycyna kliniczna w Polsce odnotowała istotne
osiągnięcia. Nie sposób kwestii tej omówić w tym miejscu wyczerpująco, ale zasygnalizować warto kilka najważniejszych, dotyczących takich dziedzin jak immunologia,
krwiolecznictwo i krwiodawstwo, hematologia, metodyki diagnozowania chorób wewnętrznych, w tym diabetologii, neurologii, mikrobiologii, ale i innych specjalności,
np. tworzącej się urologii i ortopedii. Wyniki badań klinicznych znajdowały swoje zastosowanie w profilaktyce i terapii42.
Do najbitniejszych postaci nauk medycznych omawianego czasu należał, związany
z Uniwersytetem Warszawskim, Ludwik Hirszfeld (1884-1954), badacz grup A, B, AB,
0; kwestie zróżnicowania grupowego; wprowadzania do praktyki oznaczenia grup krwi
i czynnika Rh. Dzięki jego odkryciom możliwe stało się ratowanie niemowląt zagrożonych konfliktem serologicznym z matką. Główne materiały badawcze w tym zakresie
opublikował on wraz z Teodorem Zaborowskim w 1925 roku. W dwa lat później stały
się one na równi z ustaleniami niemieckiego internisty Emila von Dungernera (18671961) podstawą do oznaczenia grup krwi uznanych za jedynie obowiązujące przez
Komitet Higieny Ligi Narodów. Obowiązują one do dziś.
Duże osiągnięcia w badaniach nad krwią miał również ośrodek lwowski i krakowski, które badania te zainicjowały jeszcze w 1914 roku. We Lwowie kierował nimi
Stanisław Laskownicki (1892-1978) i Władysławem Dobrzanieckim (1897-1941),
a w Krakowie z Julianem Aleksandrowicz (1908-1988); ten ostatni kontynuował je
w Warszawie z udziałem m.in. Juliana Jelenkiewicza. Z ośrodkiem warszawskim związane są także znaczące osiągnięcia w badaniu przewlekłej patogenezy krążenia. Kierujący tymi badaniami Witold Eugeniusz Orłowski (1874-1966), ustalił, iż dotyczy ona
nie tylko samego mięśnia sercowego, ale również układu naczyniowego, a jej geneza
może być efektem zmian tak o charakterze pierwotnym, jak i wtórnym. Był autorem
wydanej w latach trzydziestych ub. wieku obszernej pracy Patologia i terapia szczegółowa chorób wewnętrznych. Warto w tym kontekście dodać, iż jeden z asystentów
Z. Wi śn i e wsk i : Lekarze w II Rzeczypospolitej. Ostatnia ustawa zdrowotna II Rzeczypospolitej,
Gazeta Lekarska 2008 nr 3 wykorzystano wersję elektroniczną dostępną w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2008/n200806/n20080623
42
Przegląd dorobku polskich badań klinicznych w II Rzeczpospolitej na podstawie: Medycyna..., s.159161
41
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Orłowskiego Jakub Węgierko (1889-1960), opracował i wdrożył w 1925 roku własną
procedurę terapii insulinowej, dwa lata po wprowadzeniu insuliny do obiegu medycznego.
Polskie osiągnięcia w neurologii reprezentują dokonania związanego z Uniwersytetem Warszawskim Adamem Opalskim (1897-1963). Jego działalność kliniczna
i naukowa związana była z diagnostyką i leczeniem mózgowia, rdzenia kręgowego.
W 1929 roku odkrył i opisał komórki glejowe charakterystyczne dla choroby Wilsona.
Zostały one w nauce nazwane komórkami Oplaskiego. Istotny wkład do neurologii
wniósł także Jan Piltz (1870-1930), który w fachowej literaturze światowej znany jest
z opisanych przez siebie odruchów źrenicznych, tj. rozszerzania źrenicy w czasie jej
oświetlania, co jest charakterystyczne dla kiły trzeciorzędowej.
Szczególne miejsce historii polskich nauk medycznych zajmują dokonania związanego z uniwersytetem lwowskim Rudolfa Weigla (1883-1957), który od połowy lat
dwudziestych ub. wieku prowadził badania nad stworzeniem szczepionki przeciwko
tyfusowi plamistemu. Oparcował w tym celu własną metodę tzw. przyżyciowej hodowli zarazków (Rickettsia prowazeki) w jelitach wszy. Były one wyhodowaną przez
niego krzyżówką najpierw typu kaukaskiego później łączoną z afrykańską (w 1939 r.).
Do karmienia wszy używane były świnki morskie i świnie. Wysiłki te zostały uwieńczone powodzeniem. Szczepionki wyprodukowane przez Weigla wykorzystywane
były w licznych krajach, m.in.. w Etiopii i Chinach.
To tylko wybrane przykłady osiągnięć medycyny klinicznej. Tylko na ich podstawie
można stwierdzić, iż pomimo niesprzyjających warunków historycznych, pozostała
ona w głównym nurcie światowej nauki.
Zakończenie
Dzieje polskiej medycyny klinicznej wpisują się w główny nurt rozwojowy tej dziedziny nauk medycznych, zapoczątkowanej przez Boerhaave’a. Do Polski ten model
postępowania medycznego: połączenie leczenia przy łóżku chorego z badaniami, obserwacjami oraz ich gromadzeniem i systematyzowaniem, a także kształceniem lekarzy, trafił do Polski już pod koniec XVIII wieku, w okresie reformowania polskich
uniwersytetów - krakowskiego i wileńskiego pod auspicjami KEN. Reformatorzy,
którym przewodził H. Kołłątaj, wzorowali się ma rozwiązaniach, tzw. Starszej Szkoły
Wiedeńskiej, której twórcą był uczeń Boerhaave’a, van Swieten. Fiasko tych reform
oraz rychły upadek państwa, zahamowały rozwój medycyny klinicznej na ziemiach
polskich,.
Chlubnym wyjątkiem było Wilno, gdzie na otwartym w 1803 roku Uniwersytecie
Cesarskim prężnie rozwinął się wydział lekarski. Po zamknięciu tej uczelni po powstaniu listopadowym, tradycje tego wydziału kontynuowała Akademia Medyko-Chirurgiczna. Oba te wątki łączyła postać wielkiego uczonego, także lekarza J. Śniadeckiego.
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Likwidacja Akademii oznaczała kres świetności medycyny klinicznej w Wilnie.
Odrodziła się ona dopiero w niepodległej Polsce.
Punkt ciężkości jej rozwoju przeniósł się do Krakowa i Lwowa, gdzie zaznaczyły
się wpływy Młodszej Szkoły Wiedeńskiej. Jej najwybitniejszym reprezentantem był
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, później także jej rektor – J. Dietl.
W powyższy sposób powstały podwaliny do rozwoju medycyny klinicznej w wolnej Polsce. Głównymi jej ośrodkami były miasta uniwersyteckie, gdzie na wydziałach
lekarskich kształcono przyszłych lekarzy. Działalność kliniczną prowadziły także klinki prowadzone przez towarzystwa lekarskie. Pomimo trudności, wynikających przede
wszystkim z zapóźnienia cywilizacyjnego kraju polska medycyna kliniczna odnotowała szereg osiągnięć liczących się w nauce światowej .
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Historia badań nad biologią schizofrenii
Abstract
This article focuses on post-war researches in the field of biology of schizophrenia. Author describes,
historically first, dopamine theory of schizophrenia which refers the cause of this disease to the excessive
secretion of dopamine in various areas of the brain. Next the glutamate theory of schizophrenia created by
Kim Kornhuber in 1980 is presented. The article also contains the review of post-war researches of the brains of schizophrenia patients, which present scientific attempts to find the areas of the brain responsible for
this disease. Next the article describes genetic of schizophrenia. However schizophrenia is a poligenetic
disease, two genes dysbindin and neuregulin-1 play a key role in its development. Article closes historical
discusses about various researches of the biologic causes of schizophrenia, such as: prenatal complications, neurodevelopmental disorders in early childhood and also autoimmune diseases.
Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi próbę spojrzenia na badania z zakresu biologii schizofrenii w aspekcie historycznym, w okresie po drugiej wojnie światowej. Autor omówił, historycznie pierwszą, dopaminową
koncepcję schizofrenii, która za przyczynę choroby uznaje nadmierne wydzielanie dopaminy w różnych
rejonach mózgu. Następnie przedstawiona została glutaminianowa koncepcja schizofrenii stworzona
przez Kima Kornhubera w 1980 roku. Artykuł zawiera również przegląd historii powojennych badań nad
mózgami osób chorych na schizofrenię, ukazujący próby poszukiwania przez badaczy regionów mózgu
odpowiedzialnych za powstanie tej choroby. W następnej kolejności omówiono historię badań nad genetyką schizofrenii. Jakkolwiek schizofrenię uważa się za chorobę poligenową, to szczególne znaczenie w jej
rozwoju mają dwa geny: dysbindyna i neuregulina 1. Artykuł zamykają rozważania historyczne dotyczące
poglądów na niektóre biologiczne przyczyny schizofrenii, takie jak: komplikacje okołoporodowe, zaburzenia neurorozwojowe we wczesnym dzieciństwie, a także choroby autoimmunologiczne.

Chociaż pierwsze neuroleptyki wprowadzono do lecznictwa już na początku lat 50
- tych, to mechanizm ich działania został opisany dopiero w 1963 roku. Wtedy to dwaj
szwedzcy naukowcy Carlsson (1923-) i Lindquist opracowali tak zwaną dopaminową
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koncepcję schizofrenii, która mówiła, że blokada receptorów dopaminowych jest odpowiedzialna za kliniczne efekty działania leków przeciwpsychotycznych.1 W 1966
roku van Rossum powiązał wyniki swoich badań dotyczących amfetaminy z badaniami
efektów przeciwpsychotycznych rezerpiny i chloropromazyny i wysnuł hipotezę, że
schizofrenia rozwija się na gruncie nadmiernego wydzielania dopaminy. Wnioski te
znalazły potwierdzenie w obserwacji osób przyjmujących amfetaminę, u których występowały psychozy (amfetamina wpływa na neuroprzekaźnictwo dopaminergiczne).2
W 1976 roku Creese i współpracownicy udowodnili za pomocą krystalografii rentgenowskiej blokowanie receptorów dopaminowych przez leki przeciwpsychotyczne.3
Wykazano także, że dobowa dawka leków przeciwpsychotycznych koreluje z wiązaniem miejsc uchwytu dopaminy. Wkrótce wyodrębniono receptory D2 dopaminowe.4
Na podstawie dopaminowej koncepcji schizofrenii zaproponowano cztery hipotezy
działania klasycznych neuroleptyków: 1) blokada postsynaptycznych receptorów D1,
2) blokada postsynaptycznych receptorów D2, 3) interakcja pomiędzy receptorami D1
i D2 oraz 4) wolno rozwijający się spadek presynaptycznej aktywności dopaminergicznej.5 Od tego momentu koncepcja dopaminowa jest wiodącą koncepcją patomechanizmu schizofrenii.
Jest ona jednak do dzisiaj krytykowana i podważana. Badania pokazywały, że pomimo zablokowania przez neuroleptyki u pacjentów większości receptorów dopaminowych D2, następowała u nich zaledwie niewielka poprawa wyników leczenia. Poza
tym atypowe neuroleptyki wpływają także na aktywność serotoniny, nieznacznie słabiej blokują receptory dopaminowe, niż typowe, a mogą być równie dobre w terapii.6
Zastanawiający jest także przypadek wspomnianego już wcześniej aripiprazolu, leku,
który jest jednoczesnym agonistą i antagonistą receptorów D2, a pomimo tego jest
skuteczny w leczeniu schizofrenii.7
W 1990 roku Sokoloff wraz ze współpracownikami zidentyfikowali i sklonowali
receptory dopaminowe D3 i D4.8 Seeman w 1993 roku wykazał, że gęstość receptorów
1
Heinz E. L e h m a n n , Thomas A Ba n : The History of the Psychopharmacology of Schizophrenia. The
Canadian Journal of Psychiatry. 1997 Vol. 42 No. 2 s. 156
2
Brian Wa t e r m a n : Treatments of schizophrenia. The past, present and future of schizophrenia treatment., Brian Waterman 2003 s. 7
3
V.A. B a r t h : Typical and atypical antipsychotics: relationship between rat in vivo dopamine D2 receptor occupancy assessed using LC/MS and changes in neurochemistry and catalepsy. Indiana University,
2006 s. 7
4
Małgorzata R z e wu s k a : Układ dopaminergiczny i leki przeciwpsychotyczne. Psychiatria w Praktyce
Klinicznej 2009 T. 2 nr 3 s. 116
5
Heinz E. L e h m a n n , T. A. Ba n , op. cit., s. 158
6
Małgorzata R z e wus k a, op. cit., s. 120
7
C. P. L a wl e r i inni: Interactions of the Novel Antipsychotic Aripiprazole (OPC-14597) with Dopamine and Serotonin Receptor Subtypes. Neuropsychopharmacology 20 1999 Abstract
8
H. A. L e h m a n n , T. A. B an , op. cit., s. 158

394

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

dopaminowych D4 w mózgach zmarłych schizofreników jest 6 razy wyższa niż u zdrowych ludzi. Doprowadziło to do stworzenia D4 dopaminowej koncepcji schizofrenii,
pierwszej poważnej alternatywy dla koncepcji D2 dopaminowej.9 Współcześnie mówi
się, że koncepcja dopaminowa opisuje tylko objawy pozytywne i jest zbyt uboga, aby
opisać schizofrenię w całej jej złożoności. W roku 2000 Carlsson otrzymał nagrodę
Nobla z medycyny i fizjologii (razem z Paulem Greengardem i Ericiem Kandelem) za
„odkrycie przekaźnictwa sygnałów w układzie nerwowym”.10
Koncepcja dopaminowa nie była pierwszą próbą wyjaśnienia patomechanizmu
schizofrenii. W 1954 roku Gaddum sugerował, że schizofrenia może być związana
z aktywnością serotoniny w mózgu. Chociaż hipoteza ta została szybko zarzucona
i okazała się nieprawdziwa, była jedną z pierwszych koncepcji tłumaczenia przyczyn
chorób psychicznych jako zaburzeń neurotransmisji i tym samym utorowała drogę
współczesnym osiągnięciom z dziedziny neurofarmakologii, neurologii i psychiatrii.11
W 1980 roku Kim Kornhuber i współpracownicy stworzyli podwaliny tak zwanej
glutaminianowej koncepcji schizofrenii. Na początku lat 90- tych w trzech badaniach
zaobserwowano, że rekreacyjne przyjmowanie przez zdrowe osoby antagonistów
glutaminianowego receptora NMDA, takich jak fencyklidyna (PCP), czy ketamina
powoduje występowanie u nich symptomów schizofrenopodobnych, a u chorych na
schizofrenię zaostrza jej objawy.12 Prowadzono także badania, które stwierdziły nieprawidłowo niskie poziomy receptorów glutaminianowych w mózgu w badaniach post
mortem pacjentów chorujących na schizofrenię. Wszystko to doprowadziło do sformułowania koncepcji zakładającej, że szlaki glutaminianowe pełnią ważną rolę mediacyjną i sprawczą w rozwoju schizofrenii.13 W 2002 roku Murray badając pośmiertnie
mózgi osób przyjmujących fencyklidynę, stwierdził wpływ PCP nie tylko na glutaminę
i dopaminę, ale także antagonizm GABA i agonizm receptorów opioidowych sigma.14
W 2005 roku ukazała się metaanaliza wskazująca na skuteczność koagonistów kompleksu NMDA w zmniejszaniu objawów pozytywnych schizofrenii.15 Nowe badania
przy wykorzystaniu modeli zwierzęcych wykazały że, agoniści receptora 5-HT1A, anTamże, s. 158
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2000/index.html
11
Alan B a u m e i st e r, Mike H a w k in s : The serotonin hypothesis of schizophrenia: a historical case
study on the heuristic value of theory in clinical neuroscience. Journal of the History of the Neurosciences
Vol. 13 No. 3 2004 s. 287 i 288
12
J. S. Ki m , H. H. Ko rn h u b e r: Low cerebrospinal fluid glutamate in schizophrenic patients and a new
hypothesis on schizophrenia. Neuroscience Letters 1980 Dec. 1, 20(3), Abstract
13
http://www.schizophreniaforum.org/for/curr/Moghaddam/default.asp
14
B. Wa t e r m a n , op. cit., s. 8
15
Harri J. Tu o m i n e n , Jari Tiih o n e n , Kristian Wah lb e c k: Glutamatergic drugs for schizophrenia:
a systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Research 2005 72 (2-3), Abstract
9
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tagoniści receptora CB1 i agoniści receptora CB2 (kannabidiol - pochodna kannabinoidów) są skuteczni w leczeniu schizofrenii, tak jak atypowe neuroleptyki.16
Najważniejszą w Polsce placówką naukową zajmującą się badaniem udziału neuroprzekaźników w patogenezie i mechanizmie działania leków psychotropowych (w tym
neuroleptyków), a także szeroko pojętą neuropsychofarmakologią jest Instytut Farmakologii PAN w Krakowie. W ostatnim czasie ukazała się tam praca doktorska „Badania
in vitro roli hetero - dimeryzacji receptorów dopaminowych D1i D2 w mechanizmie
działania leków przeciwpsychotycznych”.17
W 1972 roku wynaleziono tomografię komputerową (CT), W 1978 pozytonową tomografię emisyjną (PET), w 1982 magnetyczny rezonans jądrowy (MRI), na początku
lat 90- tych funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (fMRI), a w 1994 roku tomografię elektroencefalograficzną.18 W 2003 roku Paul Lauterbur i sir Peter Mansfield
otrzymali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii za odkrycie MRI.19 Wszystkie te metody umożliwiły neuroobrazowanie mózgu i przyczyniły się, w ostatnich latach, do bujnego rozwoju neurobiologii i neuronauk. Stworzyły zupełnie nowe dyscypliny naukowe, powstałe przez dodanie przedrostka „neuro” do prawie wszystkich
dziedzin działalności człowieka. Tak powstała neuropsychologia, neuropsychiatria,
neuroprawo, neuroekonomia, neurofilozofia (w miejsce starej filozofii umysłu), neurokognitywistyka, neurofenomenologia, a nawet neuroteologia. Wydaje się, że ludzki
mózg, ważący zaledwie około 1,5 kg kawałek materii, który da się utrzymać w dłoni,
a który potrafi rozmyślać nad ogromem wszechświata, znaczeniem nieskończoności,
zapytać o sens własnego istnienia i o naturę Boga; fascynujący organ, który umożliwił
nam odróżnienie się od świata zwierzęcego, poprzez cywilizację, kulturę i naukę, uważany za najbardziej skomplikowany twór we wszechświecie (choć może jest to tylko
przejaw ludzkiej pychy), będzie miał przed nami coraz mniej tajemnic.
Tak spektakularny rozwój technik neuroobrazowania nie ominął także badań nad
schizofrenią. W ostatnim czasie udało się ustalić szereg nieprawidłowości w budowie
i aktywności mózgu osób cierpiących na tę chorobę. W 1976 roku ukazały się pierwsze
badania przy zastosowaniu tomografii komputerowej, które wykazały powiększenie
komór bocznych mózgu u pacjentów ze schizofrenią.20 W 1984 roku przeprowadzono
pierwsze badania dotyczące neurobiologii schizofrenii przy użyciu MRI. W 1992 roku
w New England Journal of Medicine ukazała się praca, która stwierdzała niewielkie,
ale istotne ubytki objętości istoty szarej u schizofreników, w porównaniu z grupą kon16
A.W. Z u a r d i , J.A.S. C rip p a: Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug,
Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2006 Vol. 39 (4), Abstract
17
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=232556
18
Tadeusz Nasierowski: Historia schizofrenii, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, T. 7 2007 nr 1
s. 49
19
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2003/
20
Edward Sh o r t e r : Historia Psychiatrii. Warszawa 2005 s. 295
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trolną, w obszarach kompleksu hipokamp – ciało migdałowate, w zakręcie parahipokampalnym oraz w lewej części zakrętu skroniowego większego.21. Współczesne badania przy wykorzystaniu neuroobrazowania i testów neuropsychologicznych wykazały
u pacjentów cierpiących na schizofrenię zmiany w obrębie płatów czołowych, płatów
skroniowych i hipokampa. Zaobserwowano także deficyty w grubości kory mózgowej,
głównie w obszarach czołowych i skroniowych.22 Nie wiadomo jednak do końca, czy
zmiany te są charakterystyczne dla schizofrenii, czy są wspólne dla różnych chorób
psychicznych. W 2006 roku ukazała się metaanaliza wszystkich badań budowy mózgu osób chorych na schizofrenię. Wykazała ona zmniejszenie u nich objętości całego
mózgu i hipokampa oraz powiększenie komór. Jednocześnie we wnioskach zastanawiano się, czy zmiany te mają charakter procesu neurodegeneracyjnego pojawiającego
się wraz z wystąpieniem pierwszych objawów choroby, czy neurorozwojowego, gdzie
anomalie pojawiają się już od najmłodszych lat.23 Inna metaanaliza z 2005 roku, analizująca 21 badań pierwszego epizodu schizofrenii, stwierdziła powiększenie komór
bocznej i trzeciej, zmniejszenie objętości całego mózgu i hipokampa, natomiast brak
zmian w płacie skroniowym, ciele migdałowatym i całej przestrzeni wewnątrzczaszkowej.24 Badania neurobiologiczne schizofrenii potwierdzają jednak w większości udział
następujących obszarów: lewośrodkowy obszar płata ciemieniowego i lewego większego zakrętu ciemieniowego, połowa z badań ujawnia deficyty w niektórych obszarach zakrętów: czołowego, parahipokampalnego oraz ciemieniowego.25
Wiodącą w Polsce i uznaną na świecie placówką zajmującą się neurobiologią, w tym
neurobiologią schizofrenii i innych chorób psychicznych, takich jak na przykład autyzm, jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Wchodząca w skład instytutu Pracownia Układu Limbicznego prowadzi aktualnie
badania zmian w aktywności elektrycznej jądra półleżącego i innych struktur układu
limbicznego mózgu w szczurzym modelu hipofunkcji receptora NMDA, wywołanych
Theocharis Chr. Ky zirid is : Notes on the History of Schizophrenia. German Journal of Psychiatry
2005 Vol. 8 Issue 3 s. 47
22
Steven L a u r e y s: The Boundaries of Consciousness: Neurobiology and Neuropathology. Amsterdam
2006 s. 302
23
R. Grant St e e n , Courtney M u ll, Robert M cc lu re: Brain volume in first-episode schizophrenia.
Systematic review and meta-analysis of magnetic resonance imaging studies. The British Journal of Psychiatry 2006 Vol. 188, Abstract
24
R. Ho n e a , TJ. C r o w, D.P a s s in g h am, CE. M a c k ay: Regional Deficits in Brain Volume in Schizophrenia: a Meta-Analysis of Voxel-Based Morhometry Studies. American Journal of Psychiatry 2005 No
162 (12), Abstract
25
A.Vi t a , L. De Pe r i, C. S ile n zi, M.Dieci: Brain Morphology in First-Episode Schizophrenia: a Meta-Analysis of Quantitative Magnetic Resonance Imaging Studies. Schizophrenia Research 2006 No 82
(1), Abstract
21
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podaniem antagonistów tego receptora i innych środków przy wykorzystaniu farmakologicznego modelu zwierzęcego schizofrenii. 26
Pomimo, że wiele już wiadomo o mechanizmach schizofrenii, jej przyczyny, pomimo niezwykłej ilości badań w ostatnim czasie, nie zostały jeszcze do końca poznane. Istnieje wiele teorii, koncepcji i hipotez wyjaśniających powstanie tej choroby.
W przypadku etiopatogenezy każdej choroby, także schizofrenii, bardzo ważne jest
ustalenie znaczenia wpływu czynników genetycznych i/ lub środowiskowych na jej
wystąpienie. W przypadku schizofrenii sugeruje się jednoczesne współdziałanie genów
i środowiska, przy czym jest to choroba poligenowa, związana z aktywnością wielu genów. Istnieje szereg badań dotyczących konkretnych genów związanych z tą chorobą.
Obecnie sugeruje się największy udział dwóch genów: dysbindyny i neureguliny 1 oraz
mniejszy udział wielu innych genów, jak COMT, AKT1, czy RGS4 27, 28 Metaanaliza
z 2008 roku ujawniła udział 16 genów związanych ze schizofrenią.29 Najnowsza publikacja w Lancet z lutego 2013 roku mówi o prawdopodobnym związku genetycznym
pomiędzy schizofrenią, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, depresją oraz chorobą afektywną dwubiegunową. Znaleziono cztery geny wspólne dla tych chorób, dwa
z nich odpowiadają za regulację gospodarki wapniowej w mózgu.30
W Polsce problematyką genetyki molekularnej w psychologii i psychiatrii zajmuje
się unikatowa w skali kraju placówka, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, którym kieruje obecnie prof. Bogdan Zawadzki.
31
Ważnym ośrodkiem jest także Poznań, gdzie w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego mieści się Zakład Genetyki w Psychiatrii,
którego kierownikiem jest prof. Joanna Twarowska-Hauser. Opublikowała ona razem
z prof. Januszem Rybakowskim książkę „Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych”, będącą najważniejszą pozycją tego typu w kraju. 32
Oprócz czynników genetycznych istnieje szereg innych koncepcji przyczyn schizofrenii. Od dłuższego czasu istnieje hipoteza, że niedotlenienie mózgu przed, albo zaraz po narodzinach może być czynnikiem ryzyka w rozwoju schizofrenii. Wieloletnie
badania wykazały, że różne komplikacje okołoporodowe, w tym hipoksja są jednym
z czynników zaburzeń neurorozwojowych w dzieciństwie, a w dorosłym życiu mogą

http://www.nencki.gov.pl/pracownia-ukladu-limbicznego
M. J. Owe n , N. C r a d d o ck , M. C. O ’D o n o v a n : Schizophrenia: genes at last. Trends in Genetics 1
September 2005 Vol. 21 Issue 9, Abstract
28
Brien R i l e y, Kenneth S K en d le r: Molecular Genetics Studies of Schizophrenia. European Journal
of Human Genetics 2006 nr 14, Abstract
29
http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.0040028#abstract0
30
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2962129-1/fulltext#fn1
31
http://www.icgz.uw.edu.pl/
32
http://www.old.amp.edu.pl/_nowa/pol/index.php?department=17
26
27
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się przyczynić do rozwoju schizofrenii.33 Istnieją także badania dotyczące czynników
prenatalnych i nieprawidłowego rozwoju płodu jako przyczyn schizofrenii.
Sporo uwagi poświęcono także wpływom czynników zakaźnych na rozwój schizofrenii. Powstanie schizofrenii wiązano z zachorowaniem na grypę, polio, różyczkę,
czy toksoplazmozę. Zauważono, że schizofrenia występuje częściej u osób urodzonych
zimą i wczesną wiosną, kiedy infekcje są częstsze. 34 Współczesne badania odnoszą się
do tych hipotez w sposób niejednoznaczny. Obecnie sugeruje się natomiast, że ekspozycja na różne choroby (na przykład grypę) u matki w trakcie ciąży, może powodować
zaburzenia rozwoju neuronalnego płodu, co może skutkować zwiększoną predyspozycją do schizofrenii w trakcie okresu dojrzewania.35
Obecnie wzrasta liczba dowodów na znaczącą rolę układu odpornościowego w etiologii i patogenezie schizofrenii. Potwierdzają to prace ukazujące statystyczny związek
pomiędzy schizofrenią i chorobami autoimmunologicznymi (nadczynność tarczycy,
twardzina, łuszczyca). Stwierdzono, że historia jakiejkolwiek choroby z autoagresji
jest powiązana w 45 % ze wzrostem ryzyka wystąpienia schizofrenii. 36 W badaniach
z 2010 roku wykazano ponadto zwiększenie w surowicy krwi pacjentów cierpiących
na schizofrenię poziomu interleukinyb- 1, interleukiny 6 oraz aktywację systemu TNF
i interleukiny- 2 (ma działanie dopaminergiczne).37
Istnieje także bardzo wiele prac dotyczących związku przyjmowania różnych substancji ze zwiększonym ryzykiem zapadalności na schizofrenię. Przebadano pod tym
kątem między innymi marihuanę, amfetaminę, LSD, alkohol etylowy oraz tytoń.

33
Samuel M. St e i n : Disorganized Children : A Guide for Parents and Professionals. Jessica Kingsley
Publishers Ltd., 2006 s. 135
34
E Fuller To r r e y, Judy M ille r, Robert Ra w lin g s , Robert H Yolke n: Seasonality of Births in
Schizophrenia and Bipolar Disorder: A Review of the Literature. Schizophrenia Research Vol. 28, Issue
1. Abstract
35
Alan S. B r o wn : The Risk for Schizophrenia From Childhood and Adult Infections. American Journal
of Psychiatry 2008 Vol. 165 (1), Abstract
36
William W. E a t o n , Majella By rn e , Henrik E w ald , Ole M ors , Chuan-Yu C he n, Esben A ge rbo,
Preben Bo Mortenesen: Association of Schizophrenia and Autoimmune Diseases: Linkage of Danish National Registers. American Journal of Psychiatry 2006 nr 163 (3), Abstract
37
Roos Drexhage, Esther Knijff, Roos Padmos: The mononuclear phagocyte system and its cytokine
inflammatory networks in schizophrenia and bipolar disorder. Expert Review of Neurotherapeutics 2010
nr 10 (1)
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Obraz schizofrenii w filmie
Abstract
This article contains the review of films which presents the topic of schizophrenia. Author tries to
describe various points of view on this mysterious disease presented by different filmmakers in their films.
For the first time schizophrenia was shown in “The Snake Pit” from 1948. One of the very important film
which had strong impact on public image of psychiatry was “One Flew over the Cuckoo’s Nest” directed
by Milos Forman. Many films try to better understanding people with schizophrenia, for example: “Beautiful mind” by Ron Howard and “Shutter Island” by Martin Scorsese. An interesting film showing connections beetwen genius and madness is Pi by Darren Aronofsky. Original cinematic portrait of schizophrenia
is “Through a glass darkly” by Ingmar Bergman. Bergman connected development of schizophrenia with
disturbed family relations and the erosion of human relationships.
Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi przegląd dzieł filmowych ukazujących problematykę schizofrenii. Autor
próbuje ukazać w nim różnorodność spojrzenia filmowców na te zagadkową i do dziś niezbadaną do
końca chorobę. Po raz pierwszy schizofrenia jako choroba została ukazana w filmie “Kłębowisko żmij”
z 1948 roku. Bardzo ważnym filmem dotyczącym nie tylko schizofrenii, ale mającym wpływ na sposób
postrzegania ludzi chorych psychicznie był “Lot nad kukułczym gniazdem” Milosa Formana. Istotną część
tej grupy filmów stanowią te próbujące zrozumieć świat osób cierpiących na schizofrenię. Zalicza się do
nich m.in. “Piękny umysł” Rona Howarda i “Wyspę tajemnic” Martina Scorsese. Ciekawym filmem ukazującym splot geniuszu i szaleństwa, a więc schizofrenii i towarzyszącego jej twórczego talentu jest “Pi”
Darrena Aronofsky’ ego. Oryginalnym filmowym obrazem schizofrenii jest “Jak w zwierciadle” Ingmara
Bergmana. Bergman wiązał rozwój schizofrenii z zaburzonymi relacjami rodzinnymi oraz erozją kontaktów międzyludzkich.

W związku z tym, że w XX wieku, a szczególnie po II wojnie światowej najpopularniejszą gałęzią kultury stało się kino, wydaje się, że to właśnie ono ma dzisiaj
największą siłę oddziaływania na przeciętnego odbiorcę, kształtując w dużym stopniu
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jego wiedzę o świecie. Nie bez powodu używa się określenia „ przemysł filmowy”,
głównie w odniesieniu do Hollywood, bo produkcja filmów ma obecnie charakter masowy i taśmowy. Jej zadaniem jest uzyskanie jak największej oglądalności i wynikających z niej zysków, połączonej często z częściowym lub całkowitym wyzbyciem się
ambicji artystycznych. Jednak dzięki swojej masowości, kino, jak żadna inna ze sztuk,
ma obecnie niezwykłą moc kreowania masowej wyobraźni. Kino przyczyniło się także znacząco do kształtowania popularnego i potocznego obrazu chorób psychicznych,
w tym schizofrenii, a także metod stosowanych w ich leczeniu.
Schizofrenia była przedstawiana przez filmowców w różny sposób. Pierwszym
ważnym filmem poruszającym temat schizofrenii było „Kłębowisko żmij” z 1948 roku
w reżyserii Anatola Litvaka z Olivią de Havilland w roli głównej. Film rzetelnie pokazuje
ówczesne funkcjonowanie amerykańskiego lecznictwa psychiatrycznego. Główna
bohaterka, chora na schizofrenię, jest poddawana elektrowstrząsom i hydroterapii.
Szpital psychiatryczny jest przedstawiony jako moloch, nieprzyjazna chorym instytucja,
skostniała i sformalizowana, której symbolem staje się okrutna pielęgniarka Davis.
Film ten okazał się przełomem. Po raz pierwszy pokazał kliniczny obraz schizofrenii
i metod jej leczenia, przełamując tabu jakie istniało dotychczas wokół tej choroby.
Przyczynił się także do szeregu zmian w funkcjonowaniu szpitali psychiatrycznych,
które uczyniły je miejscami bardziej przyjaznymi dla pacjentów.
Chyba najważniejszym filmem, którego akcja osadzona jest w szpitalu psychiatrycznym
był „Lot nad kukułczym gniazdem” z 1975 roku w reżyserii Milosa Formana
z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Powstał on na podstawie powieści Kena
Keseya, amerykańskiego pisarza, przedstawiciela pokolenia beatników, a następnie
guru ruchu hippisowskiego. “Lot nad kukułczym gniazdem” ma wyraźną wymowę
antypsychiatryczną. Szpital psychiatryczny staje się w filmie symbolem ucisku
wszechwładnej instytucji nad ludźmi, wręcz alegorią państwa totalitarnego. Jedyną
rzeczą potrzebną pacjentom jest wolność. To ona przedstawiona jest jako najwyższa
wartość i najskuteczniejsze lekarstwo na wszelkie choroby psychiczne, których zresztą
samo istnienie jest w filmie podważane. Symbolem opresyjnej instytucji staje się po
raz kolejny pielęgniarka, grana przez Louise Fletcher siostra Ratched. Film pokazuje
także różne metody leczenia stosowane w psychiatrii: elektrowstrząsy, przedstawione
jako okrutne narzędzie dyscyplinowania pacjentów oraz lobotomię. Siła oddziaływania
filmu była tak duża, że na wiele lat ograniczył on stosowanie terapii elektrowstrząsowej,
tworząc na jej temat szereg fałszywych mitów, pokutujących jeszcze do dziś.1
Inne oblicze schizofrenii pokazał Roman Polański w filmie „Wstręt” z 1965 roku
z Catherine Deneuve w roli głównej. Schizofrenia jest tu utożsamiona z szaleństwem
i obłędem, który czyni główną bohaterkę kompletnie niepoczytalną i niebezpieczną
1

Edward Sh o r t e r : Historia Psychiatrii. Warszawa 2005 s. 308
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dla otoczenia (morduje dwie osoby). Widz jej nie współczuje, jej choroba zagraża
porządkowi świata i budzi wyłącznie przerażenie.
Ważny nurt stanowią filmy, które pochylają się ze współczuciem nad losem osób
chorych na schizofrenię, próbujące pojąć i zrozumieć ich świat, wykazujące się przy
tym nierzadko głębokim humanizmem.2 W filmie „Piękny umysł” Rona Howarda
z 2001 roku z Russelem Crowe w roli głównej, oglądamy prawdziwą historię Johna
Nasha, zmagającego się ze schizofrenią, genialnego matematyka, laureata Nagrody Nobla. Wchodzimy w świat jego urojeń i przez długi czas, podobnie jak sam bohater, nie
odróżniamy ich od rzeczywistości. W filmie pojawia się także wątek leczenia wstrząsami insulinowymi oraz problem działań niepożądanych klasycznych neuroleptyków,
które doprowadzają Nasha do zarzucenia leczenia i nawrotu objawów wytwórczych.
„Piękny umysł” odniósł duży sukces kasowy i artystyczny, zdobywając cztery Oscary,
w tym za najlepszy film. Przyczynił się także do popularyzacji wiedzy o schizofrenii,
ucząc współczucia, szacunku i tolerancji dla chorych. Do dzisiaj jest to najbardziej
znany film poruszający tematykę tej choroby.
Podobny zabieg jak w „Pięknym umyśle”, wykorzystał Martin Scorsese w „Wyspie
Tajemnic” z 2010 roku z Leonardo di Caprio w roli głównej. Oglądając film, przez
większość fabuły jesteśmy przekonani, że przyglądamy się śledztwu prowadzonemu
przez agenta FBI na terenie zakładu psychiatrycznego. Dopiero pod koniec wychodzi
na jaw, że główny bohater jest w rzeczywistości chorym na schizofrenię pacjentem
szpitala, który wymyślił sobie całą tę historię. Korzystając z pozornie gładkiej formuły kryminału, wzorowanej na kinie noir, film przemyca wiele istotnych informacji
związanych z historią psychiatrii i leczenia schizofrenii w latach 50 - tych. Pojawia
się w nim wątek eksperymentów medycznych na chorych psychicznie, sporu między
biopsychiatrią a psychoterapią, lobotomii oraz wykorzystania i skuteczności metody
poznawczo- behawioralnej w terapii schizofrenii. Motyw schizofrenii jako poważnego
problemu społecznego, związanego z biedą, wykluczeniem i stygmatyzacją przedstawiają filmy „The Caveman’s Valentine” (2001), „Solista” (2009) oraz „Fisher King”
(1991).
Romantyczną wizję tragicznego splotu geniuszu i szaleństwa przedstawia dzieło
Darrena Aronofsky’ ego „Pi”. Jego bohater, Max Cohen, podobnie jak John Nash, jest
cierpiącym na schizofrenię wybitnym matematykiem. Cohen szuka wzorów ostatecznych, za pomocą których rozwiąże największe zagadki istnienia i będzie mógł kontaktować się z Bogiem. Schizofrenia jest przedstawiona u niego jako immanentna cecha
geniuszu, wydaje się, że gdyby pozbawiono go tej „królewskiej choroby”, straciłby
swoje niezwykłe zdolności. Film Arronofsky’ ego wyróżnia specyficzna atmosfera, gęsta, duszna, klaustrofobiczna, rodem z horroru.
2

Grażyna St a c h ó wn a : Filmowa uroda schizofrenii. Dekada literacka 2002 nr 3/4 s. 185
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„Pająk” Davida Cronenberga z 2002 roku z Ralphem Fiennesem w roli głównej jest
precyzyjnym i analitycznym studium schizofrenii paranoidalnej. Jest to jeden z nielicznych filmów tak dokładnie opisujących symptomatologię schizofreniczną i chyba
jedyny, którego sens fabuły sprowadzony jest wyłącznie do klinicznego zapisu przebiegu tej choroby.
Rozumienie schizofrenii przez pryzmat zaburzonych relacji rodzinnych zaproponował wybitny szwedzki reżyser, Ingmar Bergman w filmie „Jak w zwierciadle” (1961).
Motywem powracającym we wszystkich dziełach Bergmana jest problem braku komunikacji między ludźmi, niechęci, czy niemożności głębokiego, prawdziwego i autentycznego porozumienia z drugim człowiekiem.3 W „Jak w zwierciadle” nie podważa się
istnienia schizofrenii, ani sensu farmakoterapii, natomiast erozja więzi między członkami rodziny zostaje ukazana jako główny czynnik powodujący nawrót i zaostrzenie
choroby u głównej postaci Karin. Dla Bergmana schizofrenia jako szczególnym rodzajem doświadczenia, zagadkowym fenomenem, na poły mistycznym i religijnym, który
z jednej strony czyni człowieka wyjątkowo kruchym i delikatnym, zupełnie bezbronnym wobec zła, cierpienia, samotności i bólu istnienia, a z drugiej strony daje szansę
na „ ujrzenie Boga”.
Istnieje także szereg filmów, które nie trzymają się klinicznych definicji psychiatrycznych, a w ramach autorskiej swobody wypowiedzi i artystycznej wizji tworzą
swoiste „kolaże” różnych chorób psychicznych, których schizofrenia jest istotnym
elementem. Najczęściej filmowcy łączą ją, a pewnie także mylą, z zaburzeniem dysocjacyjnym tożsamości (osobowość mnoga), zaburzeniem obsesyjno - kompulsyjnym,
chorobą alkoholową, zespołem maniakalno - depresyjnym, a także autyzmem.4 Do
przykładów takich dzieł można zaliczyć słynną „Psychozę” (1960) Alfreda Hitchocka,
„Lśnienie” (1980) Stanleya Kubricka, „Mr Brooks” (2007), czy „K-PAX” (2001).
W Polsce problematyki schizofrenii dotykają takie filmy jak: „Dotknięci” (1988)
Wiesława Saniewskiego, „Palimpsest” (2006) Konrada Niewolskiego, „Ogród Luizy”
(2007) Macieja Wojtyszki czy zrealizowany w ostatnim czasie „Lęk wysokości” (2011)
Bartosza Konopki.

3
Tadeusz Sz c z e p a ńs k i: Kieślowski wobec Bergmana, czyli Tam, gdzie spotykają się równoległe. W:
Kino Krzysztofa Kieślowskiego / pod red. T. Lubelskiego. Kraków 1997 s. 165
4
http://www.kinoterapia.pl/2012/12/22/w-tym-szalenstwie-nie-ma-metody-o-psychiatrii-w-filmiefabularnym/
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Zawód technika dentystycznego w świetle
Jednodniówki jubileuszowej Związku Zawodowego
Techników Dentystycznych we Lwowie: 1912-1937
Abstract
During the interwar period the dental care in Lviv was considered the best in Poland. Dental technicians worked besides dental surgeons however, technicians’ situation was very complicated, largely due to
Dental Act issued on June 10th 1927. In 1938, in celebration of it’s 25th anniversary Labour Union of Dental
Technicians published jednodniówka. It was community’s reaction to Dental Act. It consisted of 8 articles
from various authors and 25 advertisements, which were closely analized in this publication.
Streszczenie
W okresie 20-lecia międzywojennego opieka dentystyczna we Lwowie uchodziła za najlepszą na
ziemiach polskich. Obok lekarzy dentystów praktykowali wówczas technicy dentystyczni, jednak sytuacja zawodowa części z nich była wyjątkowo skomplikowana, głównie za sprawą Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej. W 1938 r.
z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Związek Zawodowy Techników Dentystycznych we Lwowie wydał
32-stronicową jednodniówkę, stanowiącą odpowiedź środowiska na restrykcyjną ustawę. Zamieszczono
w niej 8 teksów różnych autorów oraz 25 reklam, które zostały poddane szczegółowej analizie w niniejszym artykule.

Wśród przedstawicieli środowiska medycznego w międzywojennym Lwowie dominowali absolwenci znakomitego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie1, zorganizowanego przez profesora Henryka Kadyia w 1894 r. Przez całe
dwudziestolecie Lwów zajmował drugie miejsce wśród polskich miast (po Warszawie)
pod względem liczby lekarzy, a – co ważniejsze – na jednego specjalistę przypadało
1

Wyższe uczelnie na ziemiach Wschodniej Rzeczypospolitej. Londyn 1989 s. 24
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mniej niż 400 osób. Dla porównania w latach 1926-27 w Warszawie stosunek ten wynosił 600, w Poznaniu – 900, w Łodzi – 1400, zaś w Sosnowcu, Bydgoszczy i Katowicach – aż 16002.
Od 1913 r. kierownictwo tamtejszego Instytutu Dentystycznego objął najwybitniejszy w historii polski stomatolog, profesor Antoni Cieszyński3, który przyczynił się do
utworzenia niezwykle wysokich standardów studiów lekarsko-dentystycznych. Nic
więc dziwnego, iż Lwów stał się wówczas stolicą polskiej dentystyki.
W 1921 r., według danych Ministerstwa Zdrowia Publicznego, na obszarze wszystkich ziem polskich praktykowało 860 lekarzy dentystów, zaś w kolejnym sześcioleciu
liczba ta wzrosła o 191,6% i w 1927 r. odnotowano ich 2618. W następnych latach widoczny był dalszy, lecz już nie tak dynamiczny wzrost – do 3157 w 1933 r. oraz 3661
w 1935 r. Do końca okresu międzywojennego liczba ta nie uległa zmianom4. W województwie lwowskim w 1927 r. było jedynie 34 specjalistów (18 z nich w mieście
Lwowie), a po 9 latach – 77 (33 z nich w mieście Lwowie). W pierwszym z badanych
okresów w stolicy województwa na jednego dentystę przypadało 2173 mieszkańców,
co, porównując wyniki w innych dużych miastach, należy uznać za sytuację korzystną. Jednak, jak podkreśla Małgorzata Marcysiak5, w żaden sposób nie odpowiadało to
sytuacji całego województwa: pod względem liczby dentystów wśród innych województw w 1927 r. plasowało się ono na 14 miejscu, zaś w 1938 r. – na 11. Większy problem stanowiła dysproporcja w rozmieszczeniu lekarzy i ich koncentracja we Lwowie,
ponieważ jedynie 25% ludności stanowili mieszkańcy miast. W 1937 r. poza Lwowem
praktykowało 44 dentystów, z czego 11 w powiecie przemyskim, a 5 w samborskim.
Jednocześnie w powiatach brzozowskim, dobromilskim, jarosławskim, leskim, mościskim, lwowskim, rudeckim i turczańskim nie było ani jednego lekarza6. Jak widać,
choć lwowska dentystyka rozwijała się dynamicznie, osiągała wysoki poziom, a opieką lekarską otaczane były coraz szersze rzesze ludności, trudno mówić o powszechnym
i łatwym dostępie do świadczeń medycznych, a tym bardziej dentystycznych.
Problemu nie rozwiązało, a wręcz pogłębiło, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej, wydane
2

60

Elżbieta Wi ę c k o w s k a: Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczypospolitej. Wrocław 2004 s. 45-

3
Antoni Cieszyński (1882-1941) – polski profesor stomatologii, jeden z pionierów i twórców stomatologii
europejskiej. Studiował w Berlinie i Monachium, w 1913 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym
i kierownikiem Ambulatorium Dentystycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego, z którym
związany był do śmierci. Autor wielu publikacji, twórca, wydawca i redaktor czasopisma „Polska Dentystyka” (od 1930 r. „Polska Stomatologia”). Vide: Tomasz Cieszyński, Irena Tarmas: Antoni Cieszyński
(1882-1941). W: Album chirurgów polskich. Red. W. Rudowski, A. Śródka. Wrocław 1990 s. 22-23
4
Elżbieta Wi ę c k o ws k a , op.cit., s. 61-62
5
Małgorzata Ma r c y s ia k : Opieka dentystyczna w województwie lwowskim w latach 1929-1939. Med.
Nowoż. 2009/2010 nr 1/2 s. 114-117
6
Ibid., s. 166-117
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z mocą ustawy. Był to pierwszy akt prawny szczegółowo regulujący system opieki
dentystycznej po odzyskaniu niepodległości i unifikujący różne normy stosowane na
ziemiach poszczególnych zaborów. Część I objęła zapisy dotyczące praktyki lekarskodentystycznej, rozumianej jako wykonywanie wszelkich zabiegów lekarsko- i techniczno-dentystycznych. W myśl art. 1. uprawnieni do niej byli obywatele Polski, którzy posiadali dyplom wydany lub uznany przez polski uniwersytet państwowy, tudzież
Państwowy Instytut Dentystyczny, a także odbyli roczną praktykę przygotowawczą.
Oprócz tej grupy, do prowadzenia działalności według art. 2. dopuszczeni byli Polacy
posiadający uprawnienia nadane przez wybrane uczelnie i instytucje w Rosji i Niemczech, z uwzględnieniem konkretnych ram czasowych7; dyplomy uzyskane na uczelniach austriackich nie były honorowane.
W Części II, O wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych, znalazły się
zapisy regulujące pracę techników dentystycznych. Według art. 13.: Wykonywanie
czynności techniczno-dentystycznych przez osoby nieuprawnione do wykonywania
praktyki lekarsko-dentystycznej, dozwolone jest wyłącznie pod kierunkiem i na zamówienie lekarza-dentysty; osoby te nie mają prawa bezpośredniego stykania się z pacjentem, używania jakichkolwiek tytułów, reklamowania się, umieszczania szyldów,
tablic i ogłaszania się z wyjątkiem ogłaszania się w prasie fachowej8. Jak widać, stosunek do nieuprawnionych techników był niezwykle restrykcyjny. Rzecz jasna, było to
spowodowane dbałością o pacjenta i poziom świadczonych usług, jednak w sytuacji
ograniczonego dostępu do opieki dentystycznej mogło przynosić wiele negatywnych
skutków. Art. 13-24 zawierały wyjątki od powyższego zapisu i precyzowały, którzy
technicy i w jakich wypadkach mogli pracować samodzielnie – odmienne postanowienia dotyczyły określonych grup województw. Techników lwowskich dotyczył art. 14.:
Na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i na wchodzącej w skład województwa śląskiego części Śląska Cieszyńskiego,
mogą wykonywać samodzielnie czynności techniczno-dentystyczne ci technicy dentystyczni, którzy posiadają obywatelstwo polskie i uzyskali koncesję na wykonywanie
przemysłu techniczno-dentystycznego w myśl rozporządzenia austriackiego Ministra
Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1892 r.
[…] Minister Spraw Wewnętrznych może wydawać wyjątkowo nowe pozwolenia tym
technikom dentystycznym, którzy w dniu 1 stycznia 1927 r. posiadali już przynajmniej
7 (siedem) lat nauki i praktyki zawodowej, odbytej na obszarze, wymienionym w ustępie pierwszym artykułu niniejszego. Prawo zgłoszenia o nadanie tych zezwoleń gaśnie w dniu 31 grudnia 1927 r.9. Dla porównania, postanowienia kolejnego artykułu,
7
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki
dentystycznej. Dz. U. 1927, poz. 476. Cyt. za: art. 2., p. 1-7.
8
Ibid., art. 13. Pisownia i interpunkcja we wszystkich cytatach została uwspółcześniona.
9
Ibid., art. 14
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obejmujące województwa: pomorskie, poznańskie i górnośląską część województwa
śląskiego, zakładały, iż technicy z uprawieniami leczenia w Kasach Chorych, nadanymi przez odpowiedzialne organy niemieckie, a także ci, którzy rozpoczęli naukę przed
1 stycznia 1920 r. i obowiązkową trzyletnią praktykę ukończyli przed 1927 r., mogli
prowadzić samodzielną działalność. W tym świetle 7 lat praktyki, wymaganej na obszarze byłego zaboru austriackiego, zdaje się stanowić niezwykle wysokie, a jednocześnie niesprawiedliwe wymagania. Korzystanie z jakichkolwiek uprawnień wiązało się
z koniecznością rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych10, które opracowało
specjalne przepisy dotyczące prowadzenia i zaopatrzenia pracowni techniczno-dentystycznych11.
Rozporządzenie bardzo wyraźnie rozgraniczało zakres kompetencji poszczególnych pracowników dentystycznych: Uprawnieni technicy dentystyczni i technicy dentystyczni nie mogą posiadać w swych pracowniach, względnie pomieszczeniach, mających bezpośrednie połączenie z pracownią, narzędzi i przyrządów oraz jakichkolwiek
środków, które służą do wykonywania czynności i zabiegów, dozwolonych wyłącznie
lekarzom-dentystom. Technicy dentystyczni nie mogą posiadać narzędzi i przyrządów
do wykonywania czynności i zabiegów, dozwolonych wyłącznie uprawionym technikom dentystycznym12.
Ustawodawca przewidział szczegółowe zasady kontroli i sankcji, które zawarto
w Części III. Postanowienia ogólne i karne, przede wszystkim w art. 27.: Winni naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzeń lub zarządzeń, wydanych na jego podstawie, o ile dany czyn nie ulega karze surowszej, będą karani
aresztem do 6 tygodni i grzywną do 500 zł lub jedną z tych kar. W razie niemożności ściągnięcia grzywny, władza orzekająca oznaczy w orzeczeniu karę zastępczego
aresztu według swego uznania, jednak nie ponad 2 tygodnie. Władza administracyjna
II instancji może osoby ukarane dwukrotnie – na podstawie postanowień niniejszego
artykułu – pozbawić prawa wykonywania czynności zawodowych na czas od miesięcy
dwóch do lat trzech13.
Restrykcyjne rozporządzenie najsilniej dotknęło ziemie byłego zaboru austriackiego, dla mieszkańców których przewidziano najbardziej rygorystyczne warunki uzyskania uprawień, zarówno lekarsko-, jak i techniczno-dentystycznych. Choć, jak wcześniej
wspomniano, na tle pozostałych obszarów Polski, dentystyka lwowska prezentowała
wysoki poziom i korzystny stosunek potencjalnych pacjentów przypadających na jednego lekarza, wejście w życie ustawy nie tylko zahamowało dynamikę wzrostu kadry
Ibid., art. 21
Ibid., art. 22
12
Ibid., art. 23
13
Ibid., art. 27
10
11
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dentystycznej, ale również wpłynęło na degradację i znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej nieuprawnionych techników dentystycznych.
Przedstawiciele zawodu z województwa lwowskiego od 1912 r. byli zrzeszeni
w Związku Zawodowym Techników Dentystycznych we Lwowie. 25-lecie stowarzyszenia zostało uczczone wydaniem jubileuszowej jednodniówki14, która ukazała się 9
stycznia 1938 r.
Publikacja o grzbiecie wysokości 25 centymetrów licząca 32 strony, została oprawiona w skromną pod względem graficznym, cienką, kartonową okładkę. Prostymi,
bezszeryfowymi wersalikami zapisano wyśrodkowany tytuł: 25-letni jubileusz Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we Lwowie. 1912-1937. Jednodniówka
jubileuszowa, zaś poniżej zamieszczono datę: styczeń 1938. Jedyne urozmaicenie stanowił kolor – tekst zarówno na pierwszej, jak i pozostałych trzech stronach okładki, wydrukowano w odcieniu ciemnozielonym. Na dole drugiej strony znalazła się
informacja, że druk powielono w Nowej Drukarni Lwowskiej, mieszczącej się przy
ul. Akademickiej 16; pozostałą przestrzeń – podobnie jak na ostatniej stronie – zajęła
reklama preparatu Para Cement. Na trzeciej prezentowano 5. numer dwumiesięcznika
„Czasopismo Dentystyczne”15. W jednodniówce zamieszczono łącznie aż 21 reklam,
nie pojawiły się natomiast żadne fotografie ani grafiki – nie licząc elementów ogłoszeń.
Edytorsko oszczędnie, lecz starannie, wykonano całą publikację, z konsekwencją stosowano jednolity układ strony i kroje pisma, choć w niektórych miejscach nie ustrzeżono się uchybień. Tekst złożono w jednej szpalcie, wyrównanej do obu marginesów,
kolejne artykuły zaczynały się od kolumny opuszczonej o 1/3 strony. Paginę cyfrową
umieszczono na górnym marginesie, nie zastosowano żywej paginy.
Na pierwszej stronie powtórzono tytuł oraz podano dokładną datę wydania – 9 1938
r. i informację o twórcach jednodniówki – komitet redakcyjny Związku Zawodowego
Techników Dentystycznych we Lwowie odsyłał do swego lokalu przy placu Benedyktyńskim 2. Jako redaktora odpowiedzialnego wymieniono M. Kesslera, o którym nie
odnajdujemy żadnych informacji na łamach broszury. Z dużym prawdopodobieństwem
można jednak stwierdzić, iż był to Marian Augustyn Kessler, urodzony w 1891 r., od
1927 r. posiadający uprawnienia samodzielnego technika dentystycznego, wykonujący
praktykę we Lwowie, przy placu Benedyktyńskim 1016. Na tejże stronie znalazł się
Jednodniówka jubileuszowa Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we Lwowie: 19121937. Red. Marian Kessler. Lwów 1938
15
„Czasopismo Dentystyczne: Oficjalny Organ Gremium Uprawnionych Dentystów Techników. Dwumiesięcznik poświęcony wiedzy i sprawom zawodowym”, ukazywało się we Lwowie w latach 1931-1939
w nakładzie 3500 egzemplarzy. Pierwszym redaktorem był Józef Bohosiewicz, kolejnym – od 1932 r.
Albert Katz, a od 1937 r. Karol Spitz. Vide: Jerzy Jarowiecki, Barbara Góra, Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii. Kraków 1994 s. 104-105 poz. 245
16
Conf.: Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych,
uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni
14
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także spis treści, okolony cienką, czarną ramką, który objął dziewięć pozycji: artykuł
wstępny, dwa doniesienia prasowe oraz sześć tekstów oryginalnych; jedynie przy tych
ostatnich podano inicjały imion i nazwiska autorów.
Na stronie 3 Do kolegów! zwrócili się członkowie Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we Lwowie, przedstawiając wyjątkowo trudną sytuację ekonomiczną nieuprawnionych techników dentystycznych. Zapowiadali, iż będą dążyć do
rozszerzenia ustawy dent.[ystycznej]17 z r. 1927, by objęła nie tylko tę garstkę, która
uprawnienie uzyskała, ale i te masy techników którzy, aczkolwiek nie są „uprawnieni”,
w życiu praktycznym niejednokrotnie swą pełną dojrzałość – w zawodzie dentystycznym wykazali18. Podkreślali, iż posiadają wsparcie niektórych uprawnionych techników, a nawet lekarzy dentystów. Zapoznano również czytelników z celem wydania jednodniówki: Celem naszego biuletynu jest zorganizowanie ogółu kolegów w szeregach
naszego związku. Każdy technik po zaznajomieniu się z niniejszym biuletynem, winien
zgłosić swój akces jak najszybciej do związku, bo jedynie w zwartym i karnym szeregu
jest nasza siła, leży nasz los i nadzieja lepszego jutra19. 25-letni jubileusz potraktowano
jako pretekst do podjęcia dyskusji i zaktywizowania środowiska do walki o poprawę bytu techników oraz nagłośnienia problemu w społeczeństwie. Przyjęte założenia
wpłynęły na kształt jednodniówki, w której zabrakło elementów charakterystycznych
dla wydawnictw jubileuszowych: nie zamieszczono historii Związku, nie przedstawiono sylwetek założycieli ani członków, nie opublikowano tekstów okolicznościowych,
życzeń, podziękowań ani gratulacji.
Najczęściej podejmowanym tematem była oczywiście ustawa dentystyczna z 1927
r., skutki jej wprowadzenia oraz propozycje działań, mających zniwelować negatywne
konsekwencje, wynikające z obowiązującego prawodawstwa; wypowiadano się także
o związanych z tym zadaniach Związku. Pozostałe artykuły dotyczyły różnych zagadnień dentystycznych.
Redaktor jednodniówki, Marian Kessler, był również autorem jednego z tekstów.
Na stronach 21-27 omówił Cele i zadania Związku Zawodowego Techników Dentystycznych, chcąc wywołać poruszenie opinii tak kolegów jak i szerokiej rzeszy sympatyków, oraz tych co dotychczas są w mniemaniu, że wytępieniem pomocników zdążają
do rozwiązania tak palącego problemu, jak „praktyka pokątna”20. Rozpoczął od powołania się na artykuł J. Kunickiego, opublikowany w czasopiśmie „Dentistische-Respołecznych, ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny. Cz. VII. Uprawnieni i samodzielni technicy dentystyczni. Warszawa 1939 s. 10
17
W omawianym tekście źródłowym zostały zastosowane liczne skróty: dent. – dentystyczna, upr. –
uprawniony, nieupr. – nieuprawniony
18
Związek Zawodowy Techników Dentystycznych we Lwowie, Do Kolegów. W: Jednodniówka jubileuszowa…, s. 3
19
Ibid.
20
Marian Kessler: Cele i zadania Związku Zawodowego Techników Dentystycznych, ibid., s. 21
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form”, wydanym w Kołomyi w 1930 r., dotyczący VI Międzynarodowego Kongresu
Dentystów-Techników, który odbył się w Dreźnie w dniach 17-19 września 1930 r. pod
przewodnictwem Juliusza Bacha. Kunicki opisał w nim swoje wrażenia po rozmowie
z Martinem Teicherem, przewodniczącym zawodowego instytutu dokształcającego dla
techników dentystycznych. Dotyczyła ona roli i zadań tego typu placówek, organizowanych przez Związek Zawodowy Techników-Dentystów Rzeszy Niemieckiej od
początku XX w. Związek w 1923 r. powołał także Lern und Weiterbildungsinstitut für
Dentisten (Instytut Nauki Dentystycznej), od 1926 r. działający jako uczelnia publiczna pod nadzorem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Program nauczania obejmował:
anatomię (histologię, ćwiczenia mikroskopijne, historię rozwoju, fizjologię, bakteriologię, patologię ogólną i terapię), anatomię specjalną (patologię i terapię jamy ustnej),
schorzenia miazgi, preparowanie i wypełnienia metalami plastycznymi, złote i porcelanowe wypełnienia, szczęka i protetyka, ekstrakcje, roentgen oraz farmakologia. Autor,
będący pod dużym wrażeniem osiągnięć niemieckich techników, porównał je z sytuacją w Polsce, z przykrością stwierdzając, iż polskie stowarzyszenia nie mają nawet
organów prasowych na zadowalającym poziomie. Zaapelował do polskiego środowiska, by podążać za trendami wyznaczanymi przez Niemcy, Austrię czy Czechosłowację i stworzyć silny, skonsolidowany związek zawodowy. Kessler poparł Kunickiego,
a jego spostrzeżenia rozszerzył o analizę przyczyn krytycznej sytuacji. Upatrywał ich
w błędach popełnionych w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, kiedy
nie dołożono dostatecznych starań, by stworzyć silne podstawy dla rozwoju zawodu,
przede wszystkim w zakresie zaplecza edukacyjnego. W kolejnych akapitach krytycznie wypowiedział się o ustawie dentystycznej, zarzucając, iż zamiast wzorować się
na ustawodawstwie państw kulturalnych, wprowadzono ustawę wschodnią21. Winni
jej kształtu byli, zdaniem Kesslera, sami przedstawiciele zawodu: W chwili ukazania
się ustawy o praktyce dentystycznej, uprzytomnili sobie nasi starsi koledzy, że nabyte
prawa są zagrożone, więc na gwałt rozpoczęto kontrakcję. Zorganizowany strajk udał
się w stu proc. i w. i. [?] wystąpień uwieńczonych zostało, przyznaniem prawa do
samodzielnego wykonywania praktyki dentystycznej, nie wszystkim wprawdzie, lecz
mającym ponad 7 lat praktyki. Ci co dostali uprawnienia, oszołomieni sukcesem, poprzestali na tym i więcej ani organizacją ani pracą nad kulturą zawodu nie zajmowali
się, poprzestając jedynie na zabezpieczeniu swoich osobistych interesów22. Skutki rozporządzenia podsumował, charakteryzując trzy, główne negatywne aspekty, wymagające – jego zdaniem – natychmiastowej zmiany: Błędy do naprawienia są następujące:
1) Wspomaganie w opracowaniu ustawy przyznającej równe prawa tym wszystkim
współtowarzyszom, którym brakowało niejednokrotnie kilka miesięcy do czasokresu
przewidzianego ustawą i zostali z dobrodziejstwa ustawy wyeliminowani; 2) Przywró21
22
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cenie prawa korzystania z ubezpieczenia pracowników umysłowych. Bo dotychczas
Ubezpieczalnia Społeczna interpretuje ustawę dent. w ten sposób, że techników dentystycznych nieupr. zalicza do personelu dentystycznego niekwalifikowanego, a tym
samym zalicza techn.-dent. do kategorii pracowników fizycznych. 3) Definitywne zamknięcie przypływu nowych uczniów23.
W wypowiedzi Kesslera, który posiadał tytuł samodzielnego technika, widać dużą
troskę o losy kolegów po fachu. Podkreślał on, że zaistniała sytuacja niejako wymuszała nielegalną działalność nieuprawnionych techników dentystycznych, a na jej zaniechanie mogły wpłynąć: stworzenie instytucji, zajmującej się przyjmowaniem nowych uczniów, powołanie do życia komisji egzaminacyjnej dla uczniów i młodych
pracowników oraz utworzenie specjalnych kursów dokształcających. Należało także
niezwłocznie opracować projekt noweli do ustawy i ustalić wysokość wynagrodzenia dla wykwalifikowanych pomocników techników dentystycznych. Najważniejszy
postulat zakładał, iż powinno się: wnieść memoriał do władz, celem uzyskania prawa
wykonywania praktyki dentystycznej, tym wszystkim, którzy dostali uprawnienia na
cały obszar Rzpl. [Rzeczypospolitej] (Według ostatniej statystyki czasopisma lekarskiego, wypada 1 lekarz na 6.000 mieszkańców w miastach, które liczą poniżej 50.000
mieszkańców, a 1 lekarz-dentysta na około 35.000 mieszkańców, w miejscowościach
mniejszych)24. Przytoczenie statystyk jako argumentu świadczy nie tylko o dobrym
zorientowaniu w środowisku, ale również o świadomości znaczenia opieki medycznej
dla rozwoju społeczeństwa. Pod tekstem głównym autor jako przykład przytoczył i fachowo skomentował nowele do ustaw dentystycznych w Czechosłowacji i Jugosławii.
Na temat działalności Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we Lwowie krytycznie wypowiedział się także S. Litwak25 z Tarnowa w artykule Konieczność
silnej organizacji, opublikowanym na stronach 9-11. Rozpoczął go od smutnej konstatacji: Jubileusz 25-lecia istnienia naszej organizacji zawodowej stałby się niewątpliwie wielkim świętem dla wszystkich techników – jak to bywa w takich wypadkach
w innych związkach zawodowych – gdyby Związek nasz przez ten okres spełniał swą
właściwą funkcję. Niestety jubileusz ten przejdzie bez większego echa, bo czyż technik
dentystyczny może mieć tak silne zainteresowanie dla swego związku, jak inni pracownicy dla swoich organizacji zawodowych?26 Zarzucił, iż Związek nigdy nie traktował priorytetowo poprawy bytu codziennego swoich członków, szczególnie w kryzysowym okresie, jaki nastąpił po 10 czerwca 1927 r. Spowodowało to rozwój praktyk
Ibid., s. 25
Ibid.
25
Można domniemywać, iż S. Litwak należał do nieuprawionych techników dentystycznych. Świadczy
o tym fragment artykułu: Przecież upr. technicy dent. nie nabywali swoich wiadomości zawodowych inną
drogą aniżeli my (…) – S. Litwak: Konieczność silnej organizacji, ibid., s. 9
26
Ibid.
23
24
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nielegalnych, przede wszystkim wykonywania doraźnych zabiegów bez należytych
uprawnień. Jednak – co podkreślał autor – te „fuszerki” cieszyły się w społeczeństwie
znaczną popularnością i uznaniem, gdyż pacjenci byli zdolni właściwie ocenić wysokie
kwalifikacje zawodowe techników. Podkreślał również, iż uprawnieni i nieuprawnieni
technicy zdobywali umiejętności i wykształcenie zawodowe w ten sam sposób, przy
czym zdarzało się, iż nieuprawnieni posiadali większe doświadczenie. Napływ nowych
młodych pracowników i niemożność usamodzielnienia się starszej kadry techników,
wpływały na zdecydowanie Litwaka, który w ostrych słowach domagał się zmiany
ustawy dentystycznej: Władze winny zalegalizować faktyczny stan rzeczy, biorąc pod
uwagę, że szczupła ilość lekarzy-dentystów nie jest w stanie zaspokoić potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie. Zresztą nie pomogą tu żadne represje, bo każdy człowiek
(a więc także i technik dentystyczny) ma prawo do życia, a prawo to silniejsze jest od
litery ustawy27. Jednocześnie autor był świadomy, iż część winy ponoszą sami technicy,
a szczególnie ci z nich, którzy – uważając się za warstwę inteligencką – nie chcieli asymilować się z klasą pracującą, odnosili się do robotników z lekceważeniem i pogardą,
podczas gdy – zdaniem Litwaka – stworzenie związku o charakterze klasowym, na
wzór środowisk robotniczych, mogło znacznie polepszyć sytuację. Silnie argumentował swoje stanowisko: Tymczasem robotnicy fizyczni dzięki silnym związkom zawodowym wywalczyli sobie lepsze płace od nas. Robotnik magistracki np. zarabia 3-4 zł.
dziennie, a technik dentystyczny – w najlepszym razie – marne kilkadziesiąt złotych
miesięcznie. Czy w takich warunkach może istnieć różnica między technikiem dent.
a robotnikiem fizycznym? Zachowanie tej różnicy jest dla nas przepaścią, która leży
tylko w interesie pracodawców. Ta oczywista prawda musi dotrzeć do świadomości
każdego technika. Wszelkie twierdzenia o obniżeniu prestiżu zawodu pozbawione są
podstaw, bo prestiż zawodu obniżają tylko pracodawcy, którzy sami dorabiają się majątków, a technikom dają głodowe płace28. Jako przykład właściwej reorganizacji podał Związek Zawodowy Techników Dentystycznych w Tarnowie, działający na wzór
związków klasowych. Tekst zakończył apelem o konieczność ustalenia konkretnego
planu reorganizacji podczas zjazdu delegatów we Lwowie, planowanego na 9 stycznia
1938 r. Należy podkreślić trafność spostrzeżeń zaangażowanego autora, którego wypowiedź, mimo zdecydowanych poglądów, pozostała wyważona.
Wyróżnione mniejszym stopniem pisma nad tekstem głównym motto artykułu Majera Granika29 Odwrotna strona medalu: Prawnie czy sprawiedliwie?! brzmiało: Gdy
szukamy prawa u góry, musimy być sami sprawiedliwi wobec dołu. O tym, że ta makIbid., s. 9-10
Ibid., s. 10
29
W jednodniówce figuruje jako M. Granik, jednak najprawdopodobniej to Majer Granik, urodzony
w 1900 r., od 1927 r. wykonujący zawód technika dentystycznego w Zabłotowie. Vide: Urzędowy spis…
Cz. VII Uprawnieni i samodzielni technicy dentystyczni, s. 7
27
28
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syma przyświecała autorowi, świadczą zarówno ton i język wypowiedzi, jak i sposób
ujęcia tematu – omówienie sytuacji nieuprawnionych techników dentystycznych po
wprowadzeniu ustawy. Przemyślany wywód rozpoczął od wyróżnienia i charakterystyki trzech grup techników zainteresowanych ustawą: Pierwsza chciałaby, ze zrozumiałą
niecierpliwością, ustawę, która już weszła w życie zanulować. Druga, reprezentująca
oś, zachowuje się cicho, gdy się porusza, to w przeciwnym kierunku, który po rozważeniu, nie jest pożądany. Trzecia warstwa to są ci, którzy zostali przez ustawę po
macoszemu potraktowani. Tym trzem ugrupowaniom, które mają rację lub jej nie mają,
należy zależnie od strony medalu albo przyznać słuszność albo im odmówić30. Zwrócił również uwagę, iż niezależnie od celu, do którego się dąży, człowiekiem powinny
kierować szczere pobudki. Powołał się w tym względzie na niemieckie środowisko
dentystyczne, w którym, przy przyjętej wolności leczenia, panowało przekonanie: Pracuj, skoro umiesz, jeżeli nie umiesz, a będziesz pracował, to cię sprawiedliwość dosięgnie!31 Diametralnie odmienna była sytuacja w Polsce; warto przytoczyć tę wyjątkowo
trafną część wypowiedzi Granika, którego uwagi znacznie odbiegały od spostrzeżeń
kolegów po fachu: U nas w Polsce jeden ściga drugiego, jeden poluje na drugiego. Lekarze wiodą wojnę z upr. tech. dent., upr. tech. dent. z tzw. partaczami. Dalej wyjaśnia:
Słowo „partacz” oznacza właściwie osobnika, który nie zna swojego zawodu, który
psuje robotę. Można by zatem mówić o dobrze i źle pracujących, a partaczów można
znaleźć w każdym obozie. Wtedy można będzie odróżnić dyplomowanych partaczy
lekarzy od partaczy ustawowo upr. techn. dent., od nieprawnie pracujących techn. Ani
dyplom ani prawo nie chroni przed partaczami – słusznie zauważa. Odwrotnie, bez
dyplomu można być dobrym fachowcem, podobnie jak można uchodzić za człowieka
wykształconego, mimo że się nie uczęszczało do szkół i nie posiada świadectw. Przeciwieństwem człowieka o szkolnym wykształceniu jest samouk. Nierzadko się zdarza,
że samouk posiada dużo więcej wiedzy aniżeli ten, który uczęszcza do szkół. Da się to
łatwo tym udowodnić, że samoukiem kierują pobudki wewnętrzne. Uczy się. bo to jest
dla niego koniecznością, bo ma szczere zamiłowanie do zdobywania wiedzy, podczas
gdy inni uczęszczają do szkół często pod przymusem, naukę traktują pobieżnie, sami
się zdumiewają, gdy ich pewnego dnia uznają dojrzałymi32. Jak widać, Granik nie negował wartości żadnej z grup pracowników dentystycznych, jednak jasno wskazywał,
że to poziom faktycznej wiedzy powinien decydować o statusie fachowca. Obecna
w zawodzie hierarchizacja generowała problemy, ponieważ nie była postrzegana jako
relacja mistrz – uczeń. Lekarze dentyści odnosili się z pogardą do uprawnionych techników, ci zaś – do nieuprawnionych, podczas gdy należało wykazywać dbałość do roz30
M. Gr a n i k : Odwrotna strona medalu: Prawnie czy sprawiedliwie?! W: Jednodniówka jubileuszowa…, s. 18
31
Ibid., s. 19
32
Ibid.
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wój i kształcenie niższych stopniem. Autor przewidywał, że w kolejnych latach jeszcze
bardziej pogorszy to, i tak trudną, sytuację: To przeoczenie, ten brak zrozumienia to się
kiedyś zemści. Już za kilka lat będzie tytuł upr. techn. dent. na szyldzie z dawnych dobrych czasów, mniej pięknie brzmiał33. Propozycja jej rozwiązania także odbiegała od
koncepcji innych autorów, jednocześnie wydając się najtrafniejszą. Twierdził bowiem,
iż należy rozpocząć od uświadamiania społeczeństwa, potencjalnych pacjentów, w zakresie znaczenia dentystyki, jej specyfiki i możliwości, ponieważ: W czasach, gdy nas:
piękny zawód staje się gałęzią naukową i podniósł się do znaczenia wielkiej sztuki, fabrykant podsuwa dentyście materiał, który fachowiec chciwie chwyta i używa go często ze szkodą dla pacjenta. Liczne białe metale o różnych nazwach i cenach prowadzą
tylko do dezorientacji i odwracają uwagę publiczności od rzeczy najważniejszej: „od
precyzyjnej pracy konstrukcyjnej”!34 Apelował o uczciwą pracę i nie wykorzystywanie
tytułów do zasłaniania się przed ewentualnymi błędami, o troskę o pacjenta i świadome wykorzystanie wiedzy i umiejętności. Artykuł zakończył uwagą skierowaną do
uprawnionych techników dentystycznych: W istotnym interesie upr. techn. dent. leży
stwarzać szkoły dla następców i działać nauczycielsko. Dentystyka jest sztuką, jest nauką. Wczorajszy technik dentystyczny był mechanikiem, rzemieślnikiem – dzisiejszy
jest naukowcem-artystą35.
M. Granik, zgodnie z postulatami kierowanymi do całego środowiska, chętnie dzielił
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Znalazło to wyraz w tekście Zabiegi pomocnicze
w laboratorium, stanowiącym opis przeprowadzenia sześciu zabiegów – przypadków,
w których, z braku potrzebnych narzędzi lub materiałów, trzeba było sobie radzić własnym sprytem i środkami, stojącymi w danej chwili do dyspozycji36. Fachowy język,
szczegółowość i konkretność świadczyły o profesjonalizmie autora, który scharakteryzował dwa zabiegi wykonania mostka w przednim uzębieniu oraz sytuację wymagającą wstawienia zęba ćwiekowego lub korony pochewkowej, kiedy jednak pacjent
życzył sobie korony metalowej. Opisał również przypadek dotykania przez zęby trzonowe przeciwnej szczęki przy sporządzaniu dostawki kauczukowej i jego rozwiązanie
bez zastosowania płaszczyzn zgryzowych Kruppa, a także wstawienie dolnej czwórki
i piątki po preparacji korzeni. Jedna z sytuacji nie miała charakteru laboratoryjnego,
jednak została uwzględniona z powodu zastosowanej techniki – wstawienia wypełnień
z amalgamu srebra z użyciem pierścienia z Randolfu. Granik zachęcał kolegów do publikowania podobnych artykułów, które w jego mniemaniu, mogły okazać się bardziej
przydatne niż literatura podręcznikowa, ze względu na ograniczone zaplecze materiałowe i narzędziowe.
Ibid.
Ibid., s. 20
35
Ibid.
36
Idem, Zabiegi pomocnicze w laboratorium, ibid., s. 5
33
34
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Ostatni z artykułów przeglądowych to pięciostronicowa Historia dentystyki37 Alfreda Ranka38, w tłumaczeniu M. Kesslera. Objęła ona dzieje dentystyki od starożytności i domniemanych praktyk w Egipcie, przez informacje pochodzące z wykopalisk
w okolicach Campanii, gdzie w grobowcach znaleziono dobrze zachowane mostki
i protezy, po wiązanie zębów złotym drutem w Grecji i Rzymie, o czym w jednym ze
swoich dzieł wspominał Cyceron. Praktyki średniowieczne autor odtworzył na podstawie satyrycznych rysunków, przedstawiających sposoby wyrywania i leczenia zębów,
natomiast dzieje od początku XVI w. zrelacjonował powołując się na najważniejsze
postacie i dzieła literackie. Wśród nich szczegółowo zaprezentował zakonnika Leonharda Trurnneysera De Thurma, który farbykował zęby z zębów hipopotama, Pierre’a
Faucharda i jego Chirurgię dentystyczną, wydaną w Paryżu w 1728, będącą pionierską
publikacją w całości poświęconą dentystyce oraz książkę Claude Moutona Essai d’odontotechnie ou Dissertation sur les dents artificielles (1761), w której po raz pierwszy zamieszczono zalecenie używania koronek złotych na boczne, a emaliowanych
na przednie zęby. Dentystykę XIX-wieczną przybliżył opisując konkretne stosowane
ówcześnie praktyki oraz innowacje, mające największy wpływ na rozwój tej gałęzi medycyny. Ujęcie tematu wskazywało na dużą wiedzę i oczytanie autora, który umiejętnie
wartościował piśmiennictwo, wyłuskując z niego najistotniejsze szczegóły.
Dział „Głosy prasy” objął dwa teksty, będące przedrukami z dwóch różnych tytułów
czasopism – nie podano jednak dokładnej cytaty bibliograficznej, a nawet informacji
o dacie wydania.
Pierwszy z ich, o zbiorowym autorstwie Zarządu Głównego Wszchepolskiego
Związku Pracowników Techniczno-Dentytycznych Rzeczypospolitej Polskiej, nosił
tytuł Ustawa a życie, a opublikowano go w wileńskim „Der Contechniker”. Po raz
kolejny podjęto temat ustawy, która w opinii autorów, pominęła mieszkańców byłego
zaboru rosyjskiego. Przedstawiono ją na tle wcześniejszych aktów, regulujących prawa techników dentystycznych na poszczególnych ziemiach polskich: Rozporządzenia
Pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1913 r., ustawy z dnia 2
marca 1892 r. wydanej przez Austriackie Ministerstwo Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz rosyjskiej ustawy przemysłowej z 1893 r. Zarząd zarzucał przede wszystkim, iż po 10 czerwca 1927 r. podział techników dentystycznych
na kategorie doprowadził do kuriozalnej sytuacji, w której ustawowe przywileje dla
techników o teoretycznie tych samych kwalifikacjach są różne w poszczególnych miaAlfred R a n k : Historia dentystyki, ibid., s. 13-17
W artykule znajdujemy informację: wstęp do historii dentystycznej, według broszurki A. Ranka, Berlin [s. 13]. Nie udało się jednoznacznie rozstrzygnąć, z jakiego tytułu dokonano tłumaczenia, wiadomo
natomiast, iż Alfred Rank był autorem wielu fachowych publikacji, w tym m. in.: Die Halbkrone und ihre
Bedeutung beim Verschluß von Zahnlücken. Berlin 1920 oraz Das Schleifen in der Zahnheilkunde. Berlin
1937
37
38
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stach. Nie godzili się również z degradacją i niedocenianiem techników, argumentując,
iż o potrzebie i konieczności istnienia techników dentystycznych mogą służyć fakty,
że 90% praktykujących lekarzy-dentystów po dziś dzień korzysta z pracy i fachowości
techn.-dent. Wszelkie protezy i dostawki zębowe są wytworami techn.-dent., doskonałość dobrze wykonanego sztucznego uzębienia może nastąpić wtedy, jeśli jest ona
od zapoczątkowania aż do osadzenia włącznie, poruczona techn.-dent.39 Postawy autorów nie można uznać za roszczeniową, nie domagali się w gwałtowny sposób zmian
w ustawie, wskazywali jedynie niekonsekwencje i niesprawiedliwości, jakie dotknęły
techników dentystycznych ziem wschodnich. Widać było również troskę o pozytywne
postrzeganie środowiska techników: Nieuregulowanie powyższej sprawy powoduje,
że na łamach prasy lub specjalnie w tym celu wydawanych broszurach przez jedną
zainteresowaną stronę, ukazują się tendencyjne artykuły, które treścią swoją godzą
i podważają cześć i dobre imię techn.-dent. w oczach opinii publicznej, albowiem owa
tendencyjność i stałe operowanie hasłami, jak ochrona zdrowia pacjenta, są jedynie
chytrym wybiegiem do zdezorientowania szerokiej rzeszy ludności, korzystającej z naszej pracy40.
Na stronach 31-32 opublikowano list „kolegów poznańskich”, grupy techników
dentystycznych z Poznania, który ukazał się w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”.
Tytuł jasno oddawał treść: Czarne praktyki dentystów. Czy bezsensowne wyroki śmierci? – list dotyczył bowiem nielegalnej działalności nieuprawnionych techników, wymuszonej przez krytyczne położenie ekonomiczne, spowodowane ustawą dentystyczną. Poznaniacy szczerze i otwarcie zapoznali czytelników ze sposobami obchodzenia
przepisów: W braku posad zmuszeni pracować, gdyż życie do tego zmusza – tworzą
tzw. czarne praktyki pod firmą uprawnionych dentystów lub lekarzy dentystów, którzy
z powodu starości lub niedomagań, nie mogąc sami wykonywać praktyki – oddają
technikowi swą firmę za wygórowaną zapłatą. Gabinet taki płaci świadczenia socjalne
i haracz za firmę kosztem zdrowia i kieszeni technika nieuprawnionego41. Uprawnieni technicy zwalczali ten proceder, posyłając do takiego gabinetu podstawionego pacjenta, a następnie zgłaszając sprawę do starostwa grodzkiego, co owocowało karami
pieniężnymi lub pozbawieniem wolności. Autorzy wskazywali, iż chętnie zaniechaliby
nielegalnych praktyk, gdyby tylko otrzymali prawną możliwość usamodzielnienia się,
na przykład w drodze zdania egzaminów. Jednocześnie zapowiadali, iż w swoich dążeniach będą wytrwali i konsekwentni: Nie mamy żadnych środków obrony, gdyż wyjęci
jesteśmy z pod opieki prawa – jesteśmy gnębieni i denuncjowani na każdym kroku –
Zarząd Głównego Wszchepolskiego Związku Pracowników Techniczno-Dentytycznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa a życie, ibid., s. 29-30
40
Ibid., s. 30
41
Technicy dentystyczni Zach. Ziem R.P. w Poznaniu, Czarne praktyki dentystów. Czy bezsensowne
wyroki śmierci?, ibid., s. 31
39
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dlatego, że nie mamy uprawnienia. – Jednakowoż uprawnienie do życia mamy, toteż
będziemy tak długo wołać o sprawiedliwość, aż Rząd zrozumie naszą krzywdę i położenie, albo natrętowi da to, co mu się z nabytych praw jeszcze za zaborcy należało42.
Jednostronicowy artykuł Łącz w dentystyce napisał Oskar Raucher ze Lwowa, były
biegły sądowy dla spraw metali szlachetnych. Omówił w nim lut dentystyczny, wykorzystywany przy łączeniu koron lub innych elementów, podkreślając, iż odgrywa więc
wybitną rolę w spajaniu koron i protez, wymaga przeto takiego doboru, iżby granica
topliwości dorównywała danemu materiałowi i stopowi przedmiotu, – nadto zaś łącz
zawierać musi takie składniki, jakie konieczne są, by nie podlegały w ustach żadnym
szkodliwym wpływom chemicznym43.Trudno nie przyznać mu racji, jednak po dalszej
lekturze można odnieść wrażenie, iż tekst ma charakter przede wszystkim reklamowy.
Zwracając uwagę, iż dentyści przy swoich wyborach opierają się na wiedzy fachowej
producentów, odsyłał w nawiasie do M. Zimmermana i lokalu przy ul. Św. Stanisława
244. Dodatkowo, pod tekstem zamieszczono informację, iż czytelnicy powinni zwrócić
uwagę na ogłoszenie ze strony 8 – opublikowano na niej całostronicową reklamę wspomnianego fachowca, który oferował wymianę, kupno i sprzedaż złota i platyny do celów dentystycznych. Nie wiadomo nic na temat związku autora tekstu z reklamodawcą,
lecz obserwowana zależność każe poddawać w wątpliwość obiektywizm Rauchera.
W jednodniówce zamieszczono łącznie aż 21 reklam – w tym sześć całostronicowych oraz piętnaście mniejszych – towarów i usług związanych z dentystyką.
Na trzeciej stronie okładki prezentowano 5. numer dwumiesięcznika „Czasopismo
Dentystyczne”, który ukazał się w 1937 r. Można było nabyć go w cenie 2 zł lub zaprenumerować – półroczny abonament kosztował 5,50 zł, a roczny – 10 zł. Czasopismo zachwalano jako jedyny w Polsce dwumiesięcznik techniczno-dentystyczny, który
przynosi artykuły oryginalne polskich i zagranicznych autorów, referaty z wszystkich
czasopism krajowych i zagranicznych45. Redakcja, której siedziba zlokalizowana była
przy ul. Piekarskiej 12, zapewniała, iż „Każdy technik dentystyczny, któremu zależy na
utrzymaniu się na współczesnym poziomie wiedzy fachowej, czyta i abonuje „Czasopismo dentystyczne”46. Oferowano również bezpłatne egzemplarze promocyjne.
Na drugiej i czwartej stronie okładki znalazły się ogłoszenia zachęcające do zakupu
preparatu „Para Cement”. W rogu pierwszego z nich umieszczono niewielki rysunek
reklamowanego specyfiku, który zespoli wszelkie zalety najlepszych cementów denty-

Ibid., s. 32
O. Raucher: Łącz w dentystyce, ibid., s. 12
44
Trudno określić, co znajdowało się pod wskazanym adresem, wiadomo jedynie, iż nie apteka (nie
znajdujemy adresu w Urzędowym spisie: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów…, w wykazie aptek
we Lwowie, zamieszczonym na s. 68-69)
45
„Czasopismo Dentystyczne” [reklama], ibid., okł. III
46
Ibid.
42
43
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stycznych47. Produkowany był przez Przemysł Chemiczny „Para” inżyniera Stanisława
Moltera we Lwowie; informowano o możliwości wysyłania próbek na żądanie przez
składy przyborów dentystycznych z Katowic i Lwowa. Wyjątkowo ciekawą formę
miała druga reklama – przygotowano ją jako Zawiadomienie o usprawnieniu produkcji
i obniżeniu cen od 15 stycznia 1938 r. Producenci zapewniali, że: Cement nasz pomimo
znacznej zniżki cen, posiada nadal wszelkie wymogi, stawiane najlepszym cementom
dentystycznym zarówno pod względem chemicznym jak i pod względem dobroci surowców48.
Dwie reklamy dotyczyły konkretnych przyborów dentystycznych; na stronie 2,
w atrakcyjnej graficznie formie, polecano „Angielskie świdry Ash’a”. Można podejrzewać, iż stanowiły produkt luksusowy, na co wskazuje zdjęcie, przedstawiające ich
ozdobne opakowanie, oraz informacja: Ważne! Potaniały i stały się dostępne dla każdego fachowca ostre, dobrze krające, gwarantowane angielskie świdry Ash’a49. Oprócz
świdrów oferowano także „Wstrzykawki Rekord”50, które można było zamówić w Zakładach Chemiczno-Farmaceutycznych W. Dobrzański i S-ka lub otrzymać bezpłatnie
przy zakupie kompletu 200 ampułek „Adralgesyny Dobrzańskiego”.
Na łamach jednodniówki ogłaszało się sześć składów materiałów dentystycznych.
M. Artelt i syn, których sklep znajdował się we Lwowie przy ul. Chorążczyzna 8,
reklamowali się jako najlepiej zaopatrzony skład zębów, cementów, amalgamów, instrumentów, aparatów technicznych i lekarskich51, zaś J. Müller polecał Excelsior,
składnicę bogato zaopatrzoną we wszystkie wyroby krajowe i zagraniczne52, podkreślając, iż posiada w asortymencie produkty Ash’a i De Treya. We Lwowie i Tarnopolu
mieściły się oddziały hurtowni Norberta Brücka, będącego jedynym dystrybutorem
zębów „Vita”. Klientów zachęcał hasłem: Nowoczesny ząb – w nowoczesnej praktyce!53 Wytwórnia artykułów dentystycznych The Klarid Dental reklamowała się wspólnie z lwowską Apteką pod Złotym Jeleniem. W trosce o swoją renomę informowała:
Z powodu ukazania się na rynku wyrobów „A.B.”, które są falsyfikatami, ostrzegamy
przeto, że prawdziwe wyroby nasze są znaczone „A.B.” w kole z trójkątem54 – dla pewności z lewej strony zamieszczono logo. Aż pięciokrotnie – na stronach 10, 13, 16, 25
i 27 – zamieszczono ogłoszenia firmy Stanisława Grafa Dental Depot, której siedziba
mieściła się we Lwowie przy ul. 3-go maja 12. Pod względem graficznym wszystkie
skonstruowane były w ten sam sposób, jednak każde zachęcało do zakupu innych proPara Cement [reklama], ibid., okł. s. II
Para Cement [reklama 2], ibid., okł. s. IV
49
Angielskie świdry Ash’a [reklama], ibid., s. [2]
50
Wstrzykawki Rekord [reklama], ibid., s. 11
51
M. Artelt i syn [reklama], ibid., s. 17
52
J. Müller, Excelsior [reklama], ibid., s. 23
53
Skład materiałów dentystycznych Norbert Brück [reklama], ibid., s. 32
54
Wytwórnia artykułów dentystycznych The Klarid Dental [reklama], ibid., s. 18
47
48
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duktów: m.in.zębów Atlantic55, porcelany i cementów Odnont-email56 oraz wiertarek
elektrycznych57. Szeroki asortyment i liczba reklam pozwala przypuszczać, iż Dental
Depot była jednym z bardziej znaczących przedsiębiorstw na lwowskim rynku materiałów dentystycznych.
Jednym z najbardziej pożądanych towarów było bez wątpienia złoto dentystyczne,
którego wytwórnie i dystrybutorzy reklamowali się sześć razy. Pięć z nich zlokalizowanych było we Lwowie: rafineria i wytwórnia złota Józefa Hendela (ul. Legionów
25), punkt skupu i sprzedaży M. Zimmermana (ul. Św. Stanisława 2), pracownia białego metalu „Platiridia” (ul. Sykstuska 23), rafineria z elektryczną walcownią Edmunda
Mariana Beera (ul. Chorążczyzna 7) oraz wytwórnia Abrahama Rapsa (ul. Legionów
9). Dodatkowo, na stronie 15, znalazło się ogłoszenie krakowskiej wytwórni S. Voglera Dentor, której wyroby zgłoszone były w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej58. Niektórzy producenci informowali natomiast o posiadaniu zezwolenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
W jednodniówce znalazła się również reklama Paladinu, pierwszego małopolskiego laboratorium nowoczesnej protetyki dentystycznej oraz wytłoczni wszelkich protez
i płyt podniebiennych z białego metalu59. Z usług można było skorzystać w Złoczowie
przy ul.Kościuszki 21.
Jednodniówka jubileuszowa Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we
Lwowie: 1912-1937 jest bez wątpienia jednym z najwyraźniejszych świadectw reakcji
lwowskiego środowiska techników dentystycznych na wprowadzenie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki
dentystycznej. Przemyślane, wyważone opinie nieuprawnionych techników, pozwalają
spojrzeć z innej perspektywy na dyskutowany akt prawny, jak również znacznie poszerzają ogląd na dentystykę we Lwowie, w okresie międzywojennym. Choć zagadnienie
to doczekało się kilku szczegółowych opracowań – m.in. autorstwa Małgorzaty Marcysiak – oraz znalazło swoje miejsce w pracach przeglądowych60, jednodniówka – nigdy
wcześniej nie badana – przynosi wiele nowych informacji i uzupełnia te dotychczas
zgromadzone. Uwidacznia rolę techników dentystycznych i ich znaczenie, nie tylko
jako pracowników pomocniczych dla lekarzy stomatologów, ale również samodzielnie
praktykujących, w sytuacji ograniczonego dostępu do usług dyplomowanych lekarzy.
Dużą wartość źródłową mają także liczne reklamy, dające interesujące wiadomości
o wykorzystywanych materiałach, preparatach i narzędziach. Zamieszczane dane adStanisław Graf, Dental Depot [reklama], ibid., s. 10
Stanisław Graf, Dental Depot [reklama], ibid., s. 13
57
Stanisław Graf, Dental Depot [reklama], ibid., s. 16
58
Wytwórnia złota dentystycznego Dentor [reklama], ibid., s. 15
59
Paladin [reklama], ibid., s. 22
60
Zagadnienie dentystyki lwowskiej było poruszane m.in. w pracach: Jerzy Supa dy: Historia dentystyki w zarysie. Łódź 2010; M. J es io n o w s k i: Historia stomatologii polskiej. Warszawa 1963
55
56
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resowe pozwalają na dokładne odtworzenie rozlokowania różnych placówek na mapie
międzywojennego Lwowa, a – co za tym idzie – ocenę dostępności do produktów
i świadczonych usług.
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SPRAWOZDANIA

Dr Ryszard Żmuda
Łódź –UM

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„BIBLIOLOGIA, BIBLIOTEKARSTWO, INFORMACJA NAUKOWA”
W CENTRUM INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNYM
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
W dniu 29 lutego 2016 roku zorganizowano w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym (poprzednia nazwa Biblioteka UM) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, międzynarodową konferencję pt.: „Bibliologia, bibliotekarstwo, informacja naukowa”, na którą zgodę wyraził prof. dr hab. Paweł Górski, JM Rektor UM.
Przybyło do nas ok. 60 osób: z Białegostoku, Bratysławy, Bydgoszczy, Gdańska,
Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia a z Kijowa nadesłano tekst referatu. W tym gronie byli dyrektorzy, wicedyrektorzy,
kierownicy i pracownicy bibliotek naukowych: uniwersytetów ogólnych, medycznych,
przyrodniczych, politechnik oraz innych instytucji naukowych. Zaproszeni byli również studenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z Uniwersytetu Łódzkiego.
Konferencję uświetnili, zaszczycając swoim przybyciem seniorzy bibliotekarstwa
naukowego w Polsce, zasłużeni dla nauki starsi kustosze dyplomowani, emerytowani
dyrektorzy bibliotek uczelnianych: mgr Jadwiga Piotrowska (zm. 22 IV 2016 r.), Łódź
– AM, mgr Bolesław Howorka, Poznań – AM/UM i mgr Aniela Piotrowicz, Poznań –
AM/UM.
Uczestników Konferencji powitali dr Ryszard Żmuda, dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM i prof. dr hab. Marek Mirowski, przewodniczący Rady BiForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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bliotecznej naszej Uczelni, organu opiniodawczo-doradczego Rektora, w towarzystwie
mgr inż. Wiktora Korościka, dyrektora Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Odbyły się 3 sesje, którym przewodniczyły: prof. dr hab. Mariola Antczak, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, mgr
Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i mgr inż. Anna Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Uczelni Medycznych.
Wygłoszono 4 referaty, w tym 2 przez znakomitych uczonych oraz prężnego dyrektora Slovak Chemistry Library i organizatora międzynarodowych konferencji w Jasnej
na Słowacji. Przedstawiono 17 prezentacji ilustrowanych filmem o GBL-u, slajdami
o nowoczesnych bibliotekach naukowych, wykresami przedstawiającymi dane statystyczne i faktograficzne oraz wysłuchano 3 wystąpień Sponsorów.
I. Referaty o bibliologii, informacji naukowej i bibliotekarstwie wygłosili:
1. Prof. dr hab. Krzysztof MIGOŃ, Uniwersytet Wrocławski „Co to jest bibliologia i do czego jest potrzebna?”
2. Prof. dr hab. Barbara SOSIŃSKA-KALATA, Uniwersytet Warszawski „Kierunki rozwoju współczesnej informatologii”
3. Ing. Jozef DZIVAK, Slovak Chemistry Library - Bratysława „Slovak Centres of
Scientific and Technical Informations – New roles of scientific library”
4. Dr Raisa PAVLENKO, dr Svetlana NAUMENKO, Narodowa Naukowa Medyczna Biblioteka Ukrainy w Kijowie „Biblioteki medyczne Ukrainy a dostarczanie informacji dla nauk medycznych i praktyki ochrony zdrowia publicznego”
(Nadesłany tekst odczytał mgr Piotr Tomasz Cichocki)
II. Wystąpienia Sponsorów o firmach i produktach:
1. Mgr Marek NOWAKOWSKI, Warszawa – ABE/IPS
2. Mgr Jacek GŁĘBOCKI, Poznań – SPLENDOR Systemy Informacyjne
3. Mgr Zbigniew MELLER, Warszawa – PWN IBUK Libra
III. Prezentacja nowoczesnych książnic naukowych przez 12 dyrektorów i 4 wicedyrektorów oraz 1 przedstawiciela biblioteki instytutowej:
1. Dr Wojciech GIERMAZIAK, Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
2. Mgr Renata SŁAWIŃSKA, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu
3. Mgr Magdalena KOTLAREK-NASKRĘT, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
4. Dr Marian BUTKIEWICZ, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr Tomasz PIESTRZYŃSKI, Uniwersytet Łódzki
Mgr Irmina UTRATA, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Mgr Renata BIRSKA, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Mgr Elżbieta SKUBAŁA, Politechnika Łódzka
Mgr Elżbieta KRASZEWSKA, Gdański Uniwersytet Medyczny
Mgr Ewa NOWAK, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr Jolanta PRZYŁUSKA, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
w Łodzi
12. Dr Krzysztof NIERZWICKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu /
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK
13. Mgr Dagmara BUDEK, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
14. Mgr Hanna BORT-NOWAK, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
15. Mgr Danuta DĄBROWSKA-CHARYTONIUK, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
16. Mgr Anna URYGA, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
17. Mgr inż. Witold KOZAKIEWICZ, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Trzy osoby wymienione w Programie Konferencji udostępnionym na stronie internetowej Centrum Informacyjno-Bibliotecznego, z powodu choroby nie dotarły do
gmachu CIB, przy ul. J. Muszyńskiego 2, należały do nich: Prof. dr hab. Lucyna A.
Woźniak, Prorektor ds. Nauki UM, Prof. dr hab. Józef Kobos, który był zapowiadany
z przerywnikiem muzycznym „Mój blues i rock” oraz Mgr Piotr Latawiec, emerytowany dyrektor Biblioteki Głównej UKSW w Warszawie.
Dzięki uprzejmości prof. dr hab. Elżbiety Mikiciuk–Olasik, dziekana Wydziału
Farmaceutycznego UM, obiad zorganizowano w estetycznie urządzonej sali posiedzeń
wydziału (ul. J. Muszyńskiego 1), natomiast kolacja odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 16/18), gdzie wielu
uczestników Konferencji korzystało z zakwaterowania.
Natomiast w dniu 1 III 2016 roku odbyła się w CIB (gmach Biblioteki UM do 19
XI 2015 roku, w którym zorganizowano Strefę Wiedzy i Innowacji, obejmującą: Biuro
Nauki, Strategii i Rozwoju, Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Centrum Innowacji
Transferu Przedsiębiorczości i Archiwum) narada Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Uczelni Medycznych, w której uczestniczyli również wicedyrektorzy
mgr Anna Strumiłło, zastępca dyrektora ds. bibliotekoznawstwa i mgr inż. Witold Kozakiewicz, zastępca dyrektora ds. komputeryzacji, który od 25 marca 2016 roku pełni funkcję
dyrektora Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Na początku spotkania mgr inż. Anna Grygorowicz, przewodnicząca KDBAUM
wręczyła okolicznościowy adres dyrektorowi dr Ryszardowi Żmudzie. Dyskutowano
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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m. in. o Polskiej Bibliografii Naukowej, kartotece MeSH, systemie doc@med, katalogu czasopism zagranicznych. Do grona członków honorowych KDBAUM przyjęto
dyrektorów: mgr Anielę Piotrowicz, Poznań – UM i dr Ryszarda Żmudę, Łódź –UM.

Mgr inż. Wiktor Korościk, prof. dr hab. Marek Mirowski, dr Ryszard Żmuda, Łódź – UM

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń, Wrocław – UWr
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Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa – UW

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń, Wrocław – UWr, prof. dr hab. Mariola Antczak, Łódź – UŁ
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Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa – UW, prof. dr hab. Mariola Antczak, Łódź – UŁ

Dyrektor inż. Josef Dzivak, Bratyslava
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Mgr Piotr Tomasz Cichocki, Łódź – UM, prof. dr hab. Mariola Antczak, Łódź – UŁ

Prezes Mgr Marek Nowakowski, Warszawa – ABE / IPS
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Mgr Jacek Głębocki, Poznań – Splendor

Mgr Zbigniew Meller, Warszawa – IBUK
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Dyrektor mgr Jadwiga Piotrowska (1928-2016), Łódź – AM

Mgr Bolesław Howorka, mgr Aniela Piotrowicz, Poznań – UM,
dr Ryszard Żmuda, Łódź – UM
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Uczestnicy Konferencji
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Sekretariat Konferencji

Mgr Magdalena Najder, mgr Joanna Krzewińska, Jadwiga Ścierwicka, Łódź – UM

Mgr inż. Anna Grygorowicz, Gdańsk – GUMed, dr Ryszard Żmuda, Łódź – UM
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Dyrektorzy bibliotek medycznych

Od prawej: mgr Renata Sławińska, Wrocław – UM, mgr Dagmara Budek, Szczecin – PUM, dr
Krzysztof Nierzwicki, Toruń / Bydgoszcz – UMK CM, mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk,
Białystok – UM, mgr Aniela Piotrowicz, Poznań – UM, mgr Bolesław Howorka, Poznań – UM,
mgr inż. Anna Grygorowicz, Gdańsk – GUMed, mgr Irmina Utrata, Warszawa – WUM, mgr
inż. Witold Kozakiewicz, Łódź – UM, dr Ryszard Żmuda, Łódź – UM, mgr Renata Birska, Lublin – UM, mgr Beata Bator, Kraków – UJ, mgr Anna Uryga, Kraków – UJ, mgr Ewa Nowak,
Katowice – SUM

Ryszard Ż m u d a : Międzynarodowa konferencja naukowa: Bibliologia, bibliotekarstwo, informacja naukowa. Biul. Inf. UM 2016 Vol. 9 nr 5/6 s. 33-35, il.
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Mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
Białystok –UM

XXXIV KONFERENCJA PROBLEMOWA BIBLIOTEK MEDYCZNYCH
„BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI” BIAŁYSTOK 29.06- 1.07. 2016
„Biblioteka przyszłości” była tematem przewodnim XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, która odbyła się w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016
r. w Pałacu Branickich, siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Patronat
nad konferencją objął rektor UMB, prof. dr hab. Jacek Nikliński, dokonał również jej
otwarcia.
W Konferencji wzięło udział 108 osób. Najliczniej reprezentowane były krajowe biblioteki medyczne. Wśród uczestników byli również przedstawiciele bibliotek
politechnicznych, uniwersyteckich, ekonomicznych. Gościliśmy również koleżanki
i kolegów z Wielkiej Brytanii oraz Białorusi. Liczną reprezentację stanowili wydawcy
idystrybutorzy źródeł naukowych i technologii informatycznych. Miło nam było gościć emerytowanych dyrektorów bibliotek medycznych.
W wykładzie inauguracyjnym „Lampka wina na zdrowie” prof. Włodzimierz
Buczko przedstawił wyniki badań na temat prozdrowotnych właściwości różnych
gatunków win.
Pierwszy dzień Konferencji zdominowały tematy związane z oceną parametryczną. Prelegenci przedstawili , jak rozwijają bazy bibliografii publikacji pracowników
swoich instytucji, aby dostosować się do wymogów wynikających z rozporządzeń
MNiSW dotyczących parametryzacji oraz obowiązku systematycznego zasilania danymi bazy PBN. Ocena parametryczna stała się również najbardziej gorącym tematem
rozmów kuluarowych.
W drugim dniu Konferencji odbyły się dwie sesje. Poranna dotyczyła roli bazy
NUKAT. Przedstawiono zasady współpracy oraz korzyści wynikające z integracji katalogu lokalnego z bazą NUKAT. Open Access to temat trzeciej sesji, w której wystąForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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piło czterech prelegentów. Uczestnicy poznali dobre praktyki w zakresie wspierania
otwartego dostępu do treści naukowych realizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką
w Utrechcie. Podjęto próbę opisania istniejących repozytoriów w kraju i za granicą.
Zwrócono uwagę na problemy prawne przy wdrażaniu otwartego dostępu i zakładaniu
repozytoriów. Przedstawiono również możliwości deponowania prac w już istniejących bazach repozytoryjnych, które nastawione są na agregowanie danych z różnych
instytucji. Podzielono się spostrzeżeniami na temat postaw młodych naukowców
w zakresie deponowania prac w otwartym dostępie.
W ramach czwartej sesji, uczestnicy zostali zapoznani z założeniami projektu realizowanego w Hampshire Healthcare Library Services w Wielkiej Brytanii, mającego na
celu podniesienie jakości usług. W programie położono duży nacisk na doskonalenie
personelu bibliotecznego. Trzymamy kciuki za pomyślną realizację przedsięwzięcia.
Ponadto przedstawiono nowy model współpracy biblioteki z jednostkami uczelnianymi w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Centrum Informacyjno-Biblioteczne
wraz z Archiwum, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biuro Nauki , Strategii i Rozwoju wchodzą w skład Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zakłada się, że pracownicy biblioteki oprócz obsługi użytkowników
będą aktywnie wspierać i uczestniczyć w projektach innych jednostek Uniwersytetu,
a doświadczenie działów wchodzących w skład Strefy wzbogaci ofertę usług bibliotecznych.
Dwa wystąpienia dotyczyły możliwości aplikowania o fundusze na cyfryzację
zasobów naukowych bibliotek. W pierwszym omówiono Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020. Analizie poddano szczegółowy opis osi priorytetowych
i kryteria oceny wniosków projektowych, dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów nauki, uwzględniając zasady ich finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W drugiej prezentacji zwrócono uwagę na nowe podejście MNiSW
w zakresie przyznawania środków na działalność upowszechniającą naukę.
Ostatnią sesję rozpoczęło wystąpienie socjologa, który mówił o roli oceny zasobów
bibliotecznych w ewaluacji jakości kształcenia , ze szczególnym uwzględnieniem badania satysfakcji użytkowników bibliotek. Omówiono narzędzia pomiarowe, sposoby
dystrybucji kwestionariusza i promocji badania wśród respondentów.
W dwóch kolejnych prezentacjach przedstawiono raporty z badań użytkowników
Biblioteki UM w Białymstoku oraz członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
w aspekcie oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. W kolejnym wystąpieniu przedstawiono technologię kodów QR oraz możliwości wykorzystania jej w bibliotekach naukowych, w tym w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wymieniono korzyści płynące z zastosowania
tej technologii w promowaniu usług i dostępu do zasobów online. Ostatnia prezentacja
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traktowała o przydatności mediów społecznościowych do komunikacji z użytkownikami bibliotek.
Obradom przewodniczyli: mgr inż. Anna Grygorowicz, Gdańsk – GUM; mgr Dagmara Budek, Szczecin – PUM; mgr Irmina Utrata, Warszawa – WUM; dr Krzysztof
Nierzwicki, Toruń – UMK; mgr Renata Birska, Lublin – UM; mgr Renata Sławińska,
Wrocław – UM; mgr Roma Hajduk, Poznań – UM; mgr Justyna Seiffert, Katowice –
SUM; mgr Anna Uryga, Kraków – UJ; mgr inż. Witold Kozakiewicz, Łódź – UM.
W czasie jednej z przerw kawowych wyświetlono film prezentujący odnalezione
w 2004 roku fotografie, portretujące Białystok lat 1936-1938, autorstwa Bolesława
Augustisa.
Poza obradami uczestnicy poznali historię Pałacu Branickich i odbyli spacer po
mieście poznając najciekawsze zabytki . Staraliśmy się pokazać wielokulturowość naszego regionu, stąd wycieczka do Supraśla i Kruszynian. Supraśl jeden z najważniejszych ośrodków prawosławia w okolicy z zabytkową cerkwią i niezwykłym muzeum
ikon. W Kruszynianach natomiast poznaliśmy zwyczaje i niepowtarzalną kuchnię Tatarów. Po Konferencji dla zainteresowanych zorganizowano jednodniową wycieczkę
do Grodna.
Tradycyjnie, w godzinach porannych, przed rozpoczęciem Konferencji odbyło się
spotkanie robocze Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych, na którym ustalono, że gospodarzem XXXV Konferencji Problemowej Bibliotek
Medycznych będzie Centrum Informacyjno – Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.
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Mgr Jolanta Wróbel
Wrocław – PWr

Wyjazd w ramach programu Erasmus+
do bibliotek Uniwersytetu Pierre et Marie Curie - Paris
VI (UPMC) Sorbonne Université w dniach 22-27 maja 2016 R.
Abstract
The report introduces relations from a weekly visit in a library of a Université Pierre et Marie Curie –
Paris VI (UPMC) Sorbonne Universités in Paris. The activities and description of the University and the
libraries were underlined and developed as well as the education of the librarians.
Streszczenie
W sprawozdaniu przedstawiono relacje z tygodniowego pobytu w bibliotekach Uniwersytetu: Université Pierre et Marie Curie – Paris VI (UPMC) Sorbonne Universités w Paryżu. Opisane zostały działalności
bibliotek i samego Uniwersytetu, a także kształcenie bibliotekarzy.

W ramach programu Erasmus + w zakresie wymiany kadry uniwersyteckiej odbyłam krótki pięciodniowy (22-27 maja 2016) staż w bibliotekach Université Pierre et
Marie Curie - Paris VI (UPMC) Sorbonne Universités http://www.upmc.fr/1. Być może
w swoim wyborze biblioteki i uczelni technicznej, kierowałam się też sentymentem
do nazwiska naszej wspaniałej rodaczki. Chociaż Politechnika Wrocławska podpisała
umowę o wzajemnej współpracy i wymianie studentów, to przyjęcie mnie do biblioteki
wymagało oddzielnych działań. Zaproszenie do przyjazdu otrzymałam od dyrektorki
Biblioteki pani Anne - Catherine Fritzinger, której gabinet z niepowtarzalnym widokiem na Paryż usytuowany jest w budynku administracyjnym zwanym Tower.
Kilka słów o samym uniwersytecie
Historia Sorbony sięga okresu średniowiecza. Ówczesny Paryż, będący jednym
z ważniejszych intelektualnych miejsc w Europie, zapraszał zarówno nauczycieli jak
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Widok na jedną z największych atrakcji Paryża

i uczniów szybko stając się znanym ośrodkiem nauczania. Swoją nazwę Sorbona zawdzięcza spowiednikowi króla Ludwika IX Robertowi de Sorbon, którego imieniem
nazwano jedno z kolegiów. Nazwa przyjęła się i szybko zaczęto ją stosować w odniesieniu do całego Uniwersytetu. Przez lata Uniwersytet rozwijał się i umacniał swoją
pozycję naukową. Od 1970 roku zmieniał swoją strukturę dzieląc się na autonomiczne
uczelnie, zachowując jednak rozpoznawalną w całym świecie nazwę - Paris Sorbonne
Universités2.
Université Pierre et Marie Curie-Paris VI (UPMC) jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się w naukach technicznych, przyrodniczych i medycznych. Prowadzi badania naukowe i kształci ponad 30 000 studentów, w tym ok. 20% to studenci
zagraniczni. Główna siedziba położona jest w Dzielnicy Łacińskiej na terenie kampusu
Jussieu. Nowoczesne, betonowo-szklane obiekty z salami wykładowymi, laboratoriami i bibliotekami sąsiadują z imponującym, klasycystycznym budynkiem Muzeum Historii Naturalnej i przylegającym do niego Ogrodem Botanicznym.
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Oryginalna siedziba Uniwersytetu

Nowoczesny uniwersytet
Źródło https://en.wikipedia.org/wiki/Jussieu_Campus#/media/File:Place_Jussieu.JPG
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Muzeum Historii Naturalnej

Na kampusie Jussieu znajduje się sześć świetnie wyposażonych bibliotek o profilu
technicznym i przyrodniczym:
• Bibliotheque de L1,
• Bibliotheque des Licences,
• Bibliotheque de l`Atrium,
• Bibliotheque du CADIST. Geosciences et Environment,
• Bibliotheque de Mathematiques-Informatique Recherche,
• Bibliotheque de Biologie-Chimie-Physique Recherche.
Biblioteki medyczne usytuowano natomiast przy szpitalach Pitié-Salpêtrière i Saint-Antoine.
Moja wizyta obejmowała kampus Jussieu. Wszystkie działające tam biblioteki służą zarówno naukowcom, jak i społeczności studenckiej i czynne są od poniedziałku do
piątku w godzinach 9-19, za wyjątkiem Bibliotheque des Licences czynnej do godz. 21
oraz w soboty do godz. 20. Są one przystosowane do obsługi osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, co pozwala w dużym stopniu na samodzielne korzystanie z biblioteki i ułatwia studiowanie.
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Bibliotheque de L1 posiada księgozbiór liczacy ok. 26 tys. woluminów, głównie
przeznaczony dla studentów pierwszego roku trzyletnich studiów licencjackich. Znajdują się tam m. in. podręczniki i skrypty z następujących dziedzin: informatyka, matematyka, astronomia, fizyka i nauki o ziemi. Wszystkie kolekcje oznaczone są czytelnie
kolorami oraz uszeregowane według klasyfikacji Deweya, co pomaga w samoobsłudze
przy wyborze właściwych materiałów. Zaobserwowałam, że mimo czytelnych oznaczeń użytkownicy chętnie konsultują się z bibliotekarzami i korzystają z ich pomocy
oraz cennych wskazówek. Dotyczy to zarówno doboru lektur jak i krótkich szkoleń
z zakresu wykorzystania zasobów elektronicznych. Biblioteka posiada 563 miejsca do
pracy i jest bardzo przestronna, a stanowisko bibliotekarza usytuowane jest naprzeciw
wejścia. Na ladach wyłożone są ulotki informacyjne dotyczące usług bibliotecznych
oraz skrzynka do której można wrzucać propozycje nowych zamówień książek lub
swoje uwagi i sugestie.
Do niedawna funkcjonowała opinia, że Francuzi niechętnie używają innego języka niż swój własny, co okazało się nieprawdą. Większość bibliotekarzy pracujących
w tej i pozostałych bibliotekach posługuje się językiem angielskim bardzo przydatnym
w kontaktach ze studiującymi obcokrajowcami. Oczywiście zagraniczni studenci jak
najszybciej powinni poznać język francuski, przynajmniej w podstawowym zakresie,
aby funkcjonować na uniwersytecie. Niemniej jednak pomoc bibliotekarzy w czasie
dni wstępnych jest nieoceniona. Dziesięć osób, włącznie z kierowniczką biblioteki dokładają wszelkich starań, aby przybywający z całej Francji oraz z zagranicy studenci
szybko poznali tajniki zintegrowanego systemu SUDOC http://www.sudoc.abes.fr. Jest
to połączony katalog on-line wszystkich francuskich wyższych uczelni oraz instytutów
badawczych. W katalogu dostępna jest informacja o całości zgromadzonych w bibliotekach zbiorów - zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i elektronicznych, a także
map i dokumentów audiowizualnych w ilości około 10 mln. Systematycznie dołączane
są także informacje o doktoratach. Wygodny dostęp do zasobów umożliwiają ustawione w bibliotece kioski informacyjne. Dla nowoprzyjętych studentów organizuje
się wycieczki po bibliotekach, prowadzone przez starszych studentów, a także samych
bibliotekarzy. Organizowane są też nieobowiązkowe kursy biblioteczne mające na celu
zapoznanie studentów ze strukturą i ogólną organizacją bibliotek, katalogiem on-line
i ofertą indywidualnych i grupowych szkoleń. Studenci mogą wypożyczyć książki,
będące w wolnym dostępie na okres od 3 do 21 dni z możliwością samodzielnego przedłużania. Biblioteka oferuje zdalny dostęp do zasobów elektronicznych spoza kampusu
dla całej społeczności akademickiej. Legitymacja studencka pełni rolę karty bibliotecznej. Popularną usługą jest wypożyczanie studentom laptopów, przechowywanych
w specjalnych szafach. Praca na wypożyczonym sprzęcie stała się bardzo powszechna,
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chociaż możliwa jest tylko na miejscu. Wszelkie naprawy sprzętu komputerowego oraz
drukarek i kopiarek nie stanowią problemu, gdyż biblioteka korzysta z usług pracowników technicznych zatrudnionych na uniwersytecie.

Szafa z laptopami

Pokoje pracy indywidualne i grupowej
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Po obu stronach sali głównej umieszczonych jest 13 pokoi pracy indywidualnej
i grupowej rezerwowanych on-line. Czas rezerwacji waha się od 45 min. do 4 godzin.
Pokoje są dostępne i wykorzystywane przez cały rok, ale najbardziej oblegane bywają
w okresie sesji egzaminacyjnych oraz podczas przygotowania projektów. Wyposażono
je w tablice, sprzęt komputerowy, rzutniki i kamery. Korzystają z nich także wykładowcy prowadzący zajęcia w małych grupach.
Bibliotheque des Licences jest dużą biblioteką (788 miejsc do pracy) przeznaczoną
dla studentów studiów I i II stopnia, a także doktorantów i dla kadry naukowej. Posiada księgozbiór liczący ponad 73 000 woluminów zgodny z profilem uczelni oraz
słowniki i encyklopedie. W nowoczesnych salach rozmieszczone są regały z otwartym
dostępem do zbiorów. Czytelnicy odkładają przeczytane książki na przeznaczone do
tego celu wózki, a dyżurujący bibliotekarze czuwają nad właściwym ułożeniem księgozbioru. W czasie godzinnego dyżuru (tak często zmieniają się bibliotekarze przy
„help desku”), przeciętnie co 15 minut, jeśli nie ma akurat wypożyczających studentów, woluminy trafiają na półki. Dodatkowo funkcjonują stanowiska do samodzielnego
wypożyczania. Bibliotekarze ściśle współpracują z wykładowcami, którzy chętnie kierują studentów piszących prace licencjackie czy magisterskie, aby zapoznali się z dostępnymi źródłami. Bibliotheque des Licences posiada oddzielne pomieszczenia wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy przeznaczone na szkolenia biblioteczne
dla studentów oraz zebrania i warsztaty dla bibliotekarzy. Osobna duża sala, służy do
nagrywania filmów wykorzystywanych później w procesie edukacji. Z bibliotekarzami
współpracują zatrudnieni na kontraktach specjaliści IT, którzy pomagają w tworzeniu
repozytorium uniwersyteckiego, będącego częścią krajowego repozytorium HAL –
http://hal.archives-ouvertes.fr.
W bibliotece wydzielono także strefę do cichej pracy oraz 26 pokoi do pracy indywidualnej i grupowej wykorzystywanych przez cały rok. Zaprojektowano też pomieszczenia do spotkań towarzyskich, gdzie cisza nie jest wymagana. Można tam też spożywać małe posiłki i przy okazji pracować z kolegami czy głośno wymieniać poglądy.
Wyposażono je w wygodne fotele, które po rozłożeniu tworzą leżanki, gdzie można odpocząć lub się zdrzemnąć. Słowem pożytecznie, przyjemnie, przytulnie i wygodnie.
Biblioteka nie posiada własnej szatni, wydzielono jedynie miejsca na parasole,
a okrycia wieszane są najczęściej bezpośrednio na krzesłach. Futurystyczne wieszaki umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie regałów, są rzadko wykorzystywane,
a szkoda.
Jedną z ciekawszych odwiedzonych przeze mnie bibliotek była Bibliotheque de
l`Atrium. Duża, świetnie wyposażona w sprzęt i kolorowe meble służy przyjemnemu spędzaniu czasu między zajęciami. Jest to odpowiednik naszych bibliotek beletrystycznych zorganizowanych w uczelniach lub bibliotek publicznych z przeznaczeniem
dla społeczności uniwersyteckiej. Zamiast podręczników akademickich, znajdziemy
tam w dużej ilości codzienne gazety, tygodniki, popularne komiksy, literaturę scien446
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Leżanka – miejsce odpoczynku
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Wnętrze biblioteki

ce fiction literaturę piękną (ponad 6000 pozycji), ogromny wybór płyt DVD (muzyka
i filmy), a także szachy i gry planszowe. Wygodne fotele zachęcają do odpoczynku,
a wypożyczone słuchawki umożliwiają słuchanie muzyki i oglądanie filmów bez przeszkadzania innym użytkownikom. Biblioteka ta cieszy się ogromnym powodzeniem,
a dodatkowym atutem jest jej umiejscowienie w bliskim sąsiedztwie kawiarni uniwersyteckiej.
Najnowszą, oddaną do użytku w 2015 roku jest Bibliotheque du CADIST. Geosciences et Environment. Nowoczesna, dwupoziomowa biblioteka, oprócz tradycyjnego i elektronicznego księgozbioru właściwego profilowi wydziału gromadzi niezbędne
do nauki mapy. Do ich wypożyczenia służą specjalnie zakupione przez bibliotekę tuby,
chroniące je przed zniszczeniem.
Miałam okazję podziwiać zgromadzony tam zbiór starych XVIII-wiecznych i XIXwiecznych map, które udostępniane są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Do ich
studiowania przygotowane są specjalne stoły i sprzęt do kopiowania.
Biblioteka posiada także odpowiednio podświetlone regały wystawowe, gdzie prezentowane są wyjątkowe okazy geologiczne, często pochodzące z darów. Unikatowe
zbiory podziwiają wycieczki szkolne uczestniczące w specjalnie przygotowanych lekcjach geografii. Eksponaty zmieniane są kilka razy w roku.
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Trochę o edukacji bibliotekarzy
Niestety nie mogłam zapoznać się ze wszystkimi bibliotekami, np. Bibliotheque
de Mathematiques-Informatique Recherche czy Bibliotheque de Biologie-Chimie-Physique Recherche ponieważ trafiłam na strajk pracowników służby publicznej, do których zaliczają się też bibliotekarze. Z tego powodu biblioteki te miały mocno skrócone
godziny otwarcia. Przy tej okazji wspomnę o edukacji bibliotekarzy, o której wspominały bibliotekarki. We Francji bibliotekarze tworzą grupę urzędników państwowych.
Ubieganie się o ten status odbywa się na podstawie warunków określonych przez Ustawę z roku 1992 (Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps
des bibliothécaires) https://www.legifrance.gouv.fr i obowiązkowo należy zdać egzamin państwowy (passer le concours) organizowany przez Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) www.enssup.
gov.ma/fr.
O status urzędnika państwowego może ubiegać się także kadra dokumentalistów,
księgarzy, wydawców itp.
Stanowiska bibliotekarzy, w zależności od wykształcenia i kwalifikacji, zostały
przypisane do trzech kategorii: A,B,C:
A – kustosz / kustosz dyplomowany / generalnie kadra zarządzająca (conservateurs
des bibliothèques oraz bibliothécaire)
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B – asystent biblioteczny – specjalista wyższego stopnia (bibliothécaire assistant
spécialisé de classe supérieure) i asystent biblioteczny – specjalista niższego stopnia
(bibliothecaire assistant spécialisé de classe normale)
C – magazynier – wyższego stopnia (principal 1ere classe , 2eme classe) i magazynier (1ere classe , 2eme classe)
Bibliotekarze posiadający status urzędnika państwowego (la fonction publique
d’État) http://www.fonction-publique.gouv.fr mogą być zatrudnieni m. in. w:
– bibliotekach szkół wyższych
– Bibliotece Narodowej Francji, Bibliotece Centre Georges Pompidou
– państwowych bibliotekach specjalistycznych
– bibliotekach jednostek administracji państwowej
Przystąpienie do konkursu państwowego wymagane jest na wszystkich stanowiskach grup A, B i C. Pomyślny wynik umożliwia pracownikom staranie się o stałe
zatrudnienie w bibliotece. Konkurs przeznaczony jest także dla osób jeszcze nie związanych z zawodem bibliotekarza i umożliwia ubieganie się o zatrudnienie w bibliotece
i późniejsze wejście do zawodu. Wymagania konkursowe stawiane pracownikom bibliotek i kandydatom spoza nich nieco się różnią. Pierwsi przystępują do tzw. konkursu
wewnętrznego (concours interne), drudzy do konkursu zewnętrznego (concours externe). Zasady konkursowe ulegają zmianom. Kilka lat wstecz osoby posiadające troje
lub więcej dzieci nie musiały legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II
stopnia. Była to wyraźnie polityka prorodzinna, obecnie jednak zarzucona.
Kandydaci ubiegający się o stanowiska grupy A muszą posiadać minimum licencjat.
Od pracowników bibliotek wymagany jest również czteroletni staż pracy. Od kandydatów grupy B wymagana jest przynajmniej matura oraz np. dwuletnie studia specjalistyczne związane z bibliotekoznawstwem, informacją i dokumentacją DUT Diplôme
universitaire de technologie http://www.onisep.fr, które prowadzą m.in.: Université
Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense, Paris Descartes Université, Université Toulouse III,
Université Bordeaux Montaigne, Université de Lille3, La-Roche-sur-Yon (Université
de Nantes). Od pracowników bibliotek wymagany jest również czteroletni staż pracy.
Kandydaci grupy C muszą legitymować się wykształceniem średnim bez konieczności
posiadania matury (brevet des collèges). Pracowników bibliotek obowiązuje co najmniej jeden rok stażu pracy i przeprowadzana jest tylko rozmowa kwalifikacyjna.
Co roku ogłaszana jest przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) www.education.gouv.fr/ liczba miejsc dla poszczególnych kategorii. I tak np. w roku 2016 na całą
Francję było przewidzianych tylko 18 miejsc na stanowisko „conservateur”, 20 dla
„bibliothécaires”, 10 dla „bibliothécaire assistant classe superieure” i 35 „bibliothécaire assistant classe normale”. Na stanowisko „conservateur”, wymagany jest również
egzamin z jednego z języków: angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski czy
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rosyjski. Oprócz spełnienia tych dość rygorystycznych wymogów możliwe jest również awansowanie pracownika wewnątrz jednostki według uznania dyrektora.
Jednak w zasadzie jedyną wyższą szkołą zapewniającą osiągnięcie prestiżowych
stopni w hierarchii zawodowej jest École Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des Bibliothèques (ENSSIB) z siedzibą w Lyonie http://www.enssib.fr.
Szkoła ta posiada w programie profesjonalne i zróżnicowane kształcenie z zakresu
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej:
1. Studia magisterskie trwające dwa lata:
• Wersja pierwsza:
a) pierwszy rok ogólny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
b) drugi rok oferuje cztery specjalności do wyboru:
– informacja naukowo-techniczna
– wydawnictwa elektroniczne
– archiwizacja wydawnictw elektronicznych
– działalność bibliotek i ośrodków dokumentacji.
• Wersja druga:
Dwa lata nauki zarządzania zbiorami specjalnymi.
2. Roczne szkolenie specjalistyczne dla kadry zarządzającej zakończone dyplomem.
Uczestniczą w nim bibliotekarze chcący podnieść swoje kwalifikacje lub awansować
na wyższe stanowisko. Uczestnictwo w zajęciach w trybie zaocznym odbywa się przez
pięć tygodni. Wymagany jest również czterotygodniowy staż w bibliotece.
3. Szkolenie konkursach na urzędników państwowych.
Przeznaczone jest dla osób starających się o stanowisko kustosza. Edukacja trwa 18
miesięcy. Podczas trzeciego semestru uczestnicy odbywają miesięczna praktykę w innej niż macierzysta bibliotece.
Dla osób starających się o stanowisko bibliotekarza edukacja trwa sześć miesięcy
i podobnie jak w przypadku kustoszy muszą odbyć miesięczna praktykę.
4. Staże i kursy z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Trwają kilka dni lub mają charakter szkoleń zaocznych. Tematy szkoleń dotyczą
wdrażania nowych rozwiązań w bieżącej działalności bibliotek m.in. uzupełniania
zbiorów elektronicznych, zarządzania personelem bibliotecznym, wykorzystania aktualnej wiedzy dla lepszej obsługi użytkowników, wdrażania nowych formatów do katalogowania zbiorów.
W opinii bibliotekarek praca państwowa jest uprzywilejowaną posadą i nie jest
w zasadzie możliwe zwolnienie takiego pracownika, chyba że np. znacząco naruszy
dyscyplinę pracy. Jednak wciąż rosną wymagania w stosunku do nowo zatrudnianych
bibliotekarzy, jak np. dobra znajomość różnych programów komputerowych oraz j.
angielskiego, nie wymagana jeszcze kilka lat temu. Stąd wszyscy młodzi pracownicy
bibliotek UMPC znali język angielski.
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Pracownicy bibliotek coraz chętniej zmieniają miejsca pracy, szukają atrakcyjniejszych dla siebie stanowisk i startują w ogłaszanych konkursach. We Francji, inaczej
niż w Polsce studia z zakresu informacji i dokumentacji kształcą raczej pracowników
administracji zarządzających wiedzą w instytucjach państwowych czy prywatnych,
ewentualnie w archiwach i wszechobecnych dziś repozytoriach. Bibliotekarze starają
się ciągle dokształcać wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom użytkowników. Biblioteki wspierają nowe formy komunikacji ze studentami takie jak FB czy Twitter, słuchając i wykorzystując przy tym ich opinie. Konferencje, wyjazdy międzynarodowe,
spotkania z innymi bibliotekarzami umożliwiają wymianę doświadczeń i zastosowanie
najlepszych z nich w swojej działalności. Coraz więcej, jak mi mówiono, bibliotekarzy
uczestniczy w programie ERASMUS i bardzo sobie chwali doświadczenia tam zdobyte. W jednej z bibliotek UPMC zapoczątkowano projekt, współfinansowany przez
Uniwersytet, dotyczący przewodnika po bibliotece i zbiorach w formie komiksu. Zatrudniono do tego profesjonalnego plastyka realizującego pomysły bibliotekarzy, którzy nie ustają w tworzeniu rozwiązań, zachęcających do korzystania z biblioteki nowe
pokolenia studentów.

Wszystkie podane w artykule odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną na dzień
7.11.2016
2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sorbona [on-line].[Dostęp 7.11.2016]
1
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Mgr Emilia Czerniejewska
Wrocław – UP

Mgr Marek Dubiński
Mgr Karolina Borzyńska
Wrocław – PWr

Nowe projekty, cenne inicjatywy
i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych
– sprawozdaniez VIII Konferencji Naukowej
Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich
Dnia 2 grudnia 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
miała miejsce jednodniowa, ogólnopolska VIII konferencja naukowa pt. Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych, zorganizowana
przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich (KBW) i Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną (DBP). Konferencja została połączona z uroczystością jubileuszu 70. urodzin
Pani Profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz – bibliotekoznawcy, bibliotekarza – praktyka, „spiritus movens” Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich.
Konferencję otworzyła prezes Korporacji mgr Ewa Grabarska (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu), która przywitała gości i uczestników przybyłych z Wrocławia
Krakowa, Gdańska, Poznania, Warszawy, Środy Śląskiej, Jeleniej Góry, Opola, Kalisza
oraz Nowego Targu. Stwierdziła, że: „Tak liczne uczestnictwo jest oczekiwane i świadczy (…), że robimy coś dla kogoś… Żyjemy w świecie dynamicznych zmian. Potrzeby
i oczekiwania społeczne też się zmieniają, a my chcemy dotrzymać kroku tym zmianom…” Następnie głos zabrała prof. M. Pidłypczak-Majerowicz, która wyraziła życzenie,
aby z roku na rok na tej konferencji było więcej młodych osób. Z satysfakcją podkreśliła, że
udało się zmobilizować wrocławskie środowisko bibliotekarskie do pisania publikacji.
Zgłoszone referaty podzielono na trzy części. Z zaplanowanych dziesięciu prezentacji, wygłoszono osiem, ponieważ nie dotarły na miejsce prelegentki z Politechniki
Białostockiej.
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Pierwszy referat pt.: Biblioteka Inteligentna – nowe inicjatywy bibliotek systemu biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, wygłosiły mgr
Maria Stachnik i mgr Renata M. Zając (Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie). Na początku wystąpienia zdefiniowały pojęcie biblioteki inteligentnej
jako instytucji uczącej się. Podstawą jej działania jest konieczność zdobywania i umiejętnego wykorzystywania wiedzy oraz budowanie dobrej komunikacji z otoczeniem.
Biblioteki oprócz zadań statutowych wspierają macierzyste jednostki w pozyskiwaniu
osób zainteresowanych oraz użytkowników biblioteki. Realizują to min. przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży jako potencjalnych użytkowników biblioteki naukowej Jak słusznie zauważyły referentki, współczesne biblioteki muszą udowadniać,
że są potrzebne, nowoczesne i przyjazne użytkownikom. W tym celu prowadzą wiele
działań promocyjnych, prezentujących bibliotekę jako instytucję, która współdziała w
pracy naukowej i aktywnie wspiera jednostki naukowe. Jako praktyczny przykład promocyjnej działalności posłużyło stanowisko do spraw projektów przy Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie. Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest
organizacja imprez, warsztatów, seminariów i wykładów we współpracy ze środowiskiem uczeni. Wspólnie realizując projekty promuje się naukę oraz bibliotekę.
Mgr Justyna Buczyńska-Łaba (Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie) oraz mgr Barbara Krasińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) wygłosiły referat pt. Projekt Digital Humanities Laboratory Info Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jako przykład działań
zmierzających do technicyzacji pracy w bibliotekach naukowych oraz wykorzystania
humanistyki cyfrowej w nauczaniu akademickim. Na wstępie autorki wyjaśniły czym
jest humanistyka cyfrowa (Digital Humanities) oraz przedstawiły pokrótce jej rozwój
w Polsce i na świecie. Następnie omówiły historię oraz funkcjonowanie projektu, którego efektem było powstanie pracowni naukowo-badawczej pod nazwą Laboratorium
Humanistyki Cyfrowej (DHLab Info) działającej przy Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie. Koordynatorem działań jest dr Iwona Pietrzkiewicz – zastępca dyrektora
Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Mgr Barbara Barańska-Malinowska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) w referacie pt. „ROL-BIB” - nowa inicjatywa bibliotek uczelni
wyższych o profilu rolniczo-przyrodniczym przedstawiła korzyści płynące ze współpracy pomiędzy bibliotekami. Prelegentka przypomniała główne cele kooperacji, wymieniła czynniki wpływające na potrzebę współpracy oraz podała przykłady wspólnych
inicjatyw. Podkreśliła znaczenie seminariów i konferencji organizowanych w ramach
książnic tego samego typu: biblioteki techniczne (POLBIT – seminaria i spotkania
robocze); biblioteki medyczne – konferencje problemowe; biblioteki ekonomiczne –
ogólnopolskie narady, sesje naukowe. Przybliżyła najważniejsze daty i wydarzenia z
historii współpracy bibliotek o profilu rolniczo-przyrodniczym, której początki sięForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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gają roku 1955, kiedy powołano do życia Centralną Bibliotekę Rolniczą. Szczegółowo omówiła najnowszą inicjatywę bibliotek rolniczo-przyrodniczych – cykliczne
seminaria pod nazwą ROL-BIB, które będą miały charakter naukowy charakter naukowy, zakładający praktyczne wykorzystanie prezentowanej wiedzy. Ponadto mają
służyć wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspólnych rozwiązań, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych zadań i obowiązków nałożonych na biblioteki przez uczelnie
i MNiSW. Seminarium zorganizowane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniach 2-3 czerwca 2016 r. poświęcone było wymianie
doświadczeń związanych z wdrażaniem i realizacją zadań w zakresie sprawozdawania danych o publikacjach pracowników naukowych do Systemu Informacji o Nauce
i Szkolnictwie Wyższym POL-on przez biblioteki naukowe. Na zakończenie wystąpienia prelegentka wymieniła ciekawe przedsięwzięcia Biblioteki UPWr zrealizowane
w ramach Dni Przyrodników na Uczelni: Nawarz piwa z biblioteką (2015), Kreatywna
Lokomotywa, czyli Teatrzyk Jednego Dnia (2015), Kawowe hece w bibliotece (2016),
Oczaruj książkę nową zakładką (2016).
Dr Dawid Kościewicz (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) wygłosił referat pt. Uzyskanie dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu
jako poszerzenie zakresu usług informacyjnych biblioteki naukowej – na przykładzie
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaprezentował usługę, w której bierze udział BG Uniwersytetu Ekonomicznego polegającą na pośredniczeniu w dostępie do mikrodanych Eurostatu. Informacje opracowywane w Urzędzie
Statystycznym Unii Europejskiej są gromadzone na potrzeby baz danych administracji
publicznej i mają niejawny charakter. Prelegent szczegółowo omówił podstawowe pojęcia, procedury oraz obowiązujące akty prawne, które pozwalają pracować z mikrodanymi Eurostatu. Przedstawił też, w jaki sposób przebiegało wdrażanie oraz jak obecnie
funkcjonuje procedura przechowywania i udostępniania tych danych w BG Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Pierwszą część konferencji zakończyła przerwa kawowa, w czasie której uczestnicy
prowadzili ożywione rozmowy kuluarowe.
Drugą część konferencji rozpoczęła mgr Agnieszka Adamiec (Biblioteka Główna
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), która w swoim wystąpieniu
pt. Przykłady dobrych praktyk w tworzeniu kursów e-learningowych w bibliotekach
szczegółowo omówiła zalety i wady e-learningu w oparciu o badania ankietowe, przeprowadzone w 2010 r. wśród studentów Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO)
Politechniki Warszawskiej. Przedstawiła kryteria oceny kursów internetowych przyjętych w badaniach. Następnie referentka poddała analizie kursy, w których brała udział
w latach 2012-2016, w tym organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie, Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz
serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.
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Najwięcej emocji podczas konferencji, wywołało interesujące wystąpienie mgr
Anny Zelmańskiej-Lipnickiej i mgr Anny Polańskiej (Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) pt. Wyzwania związane z ewidencją, digitalizacja i opracowaniem
spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Poprzedził je krótki film dotyczący życia artysty
autorstwa Anny Zelmańskiej-Lipnickiej. Projekt, a właściwie jego pierwsza część (następne są przygotowywane) jest przykładem ścisłej współpracy środowiska naukowego i biblioteki. Najbliższa rodzina Duszeńków, tj. żona i syn artysty Marcin związani
byli z ASP w Gdańsku. W 2013 r. żona Franciszka Duszeńki, Urszula Ruhnke-Duszeńko przekazała Uczelni dokumentację prywatną i zawodową artysty, zawierającą m.
in.: fotografie, rysunki, maszynopisy, korespondencję, recenzje oraz zrzekła się praw
autorskich na rzecz biblioteki. Po uzyskaniu grantu w ramach programu „Ochrona
i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” zrealizowano projekt „Digitalizacja i ewidencja
spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece
ASP w Gdańsku”. Prelegentki szczegółowo omówiły problemy, metodykę oraz wyniki
pracy. Podczas realizacji i po jego zakończeniu projekt promowany był w środkach
masowego przekazu oraz w portalach społecznościowych. Powstał specjalny film reklamujący sam projekt oraz sylwetką artysty, udostępniony szerokiemu gronu widzów
w Internecie.
Kolejny zaplanowany referat pt. Biblioteka Politechniki Białostockiej 3.0, nie został
zaprezentowany, ponieważ nie dojechały referentki Anna Sidorczuk, Elżbieta Kierejczuk, Ewa Zwierzyńska, Anna Wykowska (Biblioteka Politechniki Białostockiej).
Po krótkiej przerwie mgr Ewa Dąbrowska (Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) wystąpieniem pt. Swoje chwalimy, cudze znamy: działalność Biblioteki Jagiellońskiej w ocenie jej dyrekcji rozpoczęła trzecią część spotkania. Naczelna
myśl prezentacji „Obecnie najbardziej stałą rzeczą w bibliotece jest zmiana” powinna być właściwie mottem konferencji. Formalne podejście do tematu było nietypowe
a nawet nowatorskie. Dyrektorzy Biblioteki Jagiellońskiej – w formie wywiadu - omawiali dokonane oraz konieczne ich zdaniem, zmiany gwarantujące nowoczesną funkcjonalność bibliotece naukowej. Referentka omówiła główne działania i aktywności
Biblioteki Jagiellońskiej, wykraczające poza statutowe zadania biblioteki naukowej.
Na wstępie prelegentka przybliżyła ewolucję poglądów na role i zadania biblioteki naukowej w Polsce na tle światowych trendów i w powiązaniu z postępem technicznym.
Potwierdzając opinie dyrektorów, uznała stworzenie i rozwój Jagiellońskiej Biblioteki
Cyfrowej oraz funkcjonowanie repozytorium, a także powstającą w jego ramach Bibliografię Pracowników - za największe osiągnięcia. Polecanym przez autorkę, nowoczesnym rozwiązaniem po przeprowadzonej wcześniej reorganizacji jest powoływanie
zespołów zadaniowych do celów doraźnych. Dzięki udziałowi pracowników z różnych
oddziałów, ich wiedzy i doświadczeniom łatwiej i skuteczniej rozwiązywać można
problemy.
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Mgr Sylwia Dorota Chamerlińska i mgr Rafał Krawiec (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) zaprezentowali Program szkolenia bibliotekarzy rozpoczynających drogę zawodową na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Referat przedstawili młodzi bibliotekarze ze
świeżym spojrzeniem na działalność oraz potrzeby biblioteki. Z jednej strony zwrócili
uwagę, że obecnie pracownik musi być merytorycznie dobrze przygotowany, elastyczny, szybko reagować na zmiany szeroko rozumianego otoczenia. Z drugiej strony podkreślili, że powinien być zmotywowany perspektywą awansu oraz „godnych zarobków”. Stereotypowego „podawacza książek” musi zastąpić profesjonalista, który nie
tylko potrafi dotrzeć do żądanej przez użytkownika informacji, ale także odpowiednio
ją przetworzyć. Prelegenci proces pozyskiwania pracownika podzielili na kilka etapów.
Pierwszym etapem jest rekrutacja. Referujący zaznaczyli, że już w ofercie pracy w taki
sposób powinien być określony profil kandydata aby zgłosili się tylko ludzie odpowiadający dokładnie na potrzeby i wymagania pracodawcy. Już na tym etapie należy
zapoznać kandydata ze stanowiskiem i warunkami pracy oraz skonfrontować je z jego
wymaganiami i oczekiwaniami, co pozwoli uniknąć pomyłki. Podkreślili, iż należy
brać pod uwagę predyspozycje kandydata, przypisując go do określonego stanowiska.
Omówiono również ważny etap adaptacji pracownika na nowo obsadzanym stanowisku i realizowana zgodnie z wdrożonym Programem szkolenia bibliotekarzy rozpoczynających pracę funkcjonującym w BG UE we Wrocławiu. Nowy pracownik poznaje
wszystkie oddziały biblioteki, kończąc na tym, w którym będzie docelowo pracował.
Następnie rozpoczyna rodzaj stażu prowadzonego techniką mentorską. Przez dwa
miesiące przyucza się. Przez semestr, co podkreślają referujący w atmosferze życzliwej współpracy i pomocy adept nabywa potrzebnych umiejętności. Po tym okresie
powinien samodzielnie pracować. Ważne jest, co może zaskakuje w ustach młodych
pracowników, utrzymywanie dobrej atmosfery w pracy jako czynnika stymulującego
postęp w funkcjonowaniu biblioteki i wspomagającego rozwój kadry.
Po zaprezentowaniu wszystkich referatów odbyła się dyskusja, podczas której najwięcej pytań skierowano do dra Dawida Kościewicza. Zapytania dotyczyły mikrodanych z Eurostatu oraz procedur, jakie trzeba przejść (lub warunków, jakie trzeba spełnić), aby uzyskać dostęp do poufnych danych. Duże zainteresowanie i wśród słuchaczy
wywołała prelekcja nt. spuścizny po prof. Franciszku Duszeńce. Jedna z uczestniczek
konferencji (mgr Emilia Czerniejewska) ze wzruszeniem odkryła w prezentacji dotyczącej artysty wątki rodzinnej historii. Mgr Marek Dubiński (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej) przypomniał o cennej inicjatywie zapoczątkowanej przez Panią Profesor Marię Pidłypczak-Majerowicz, która
zachęcała przygotowujących się do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego, do
opracowywania biogramów zasłużonych pracowników wrocławskich bibliotek naukowych. Dzięki temu powstało wiele cennych, często bardzo szczegółowych opracowań
dokumentujących lokalne środowisko bibliotekarskie i jego osobowości.
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Ostatnią częścią konferencji, przygotowaną w formie niespodzianki, był uroczysty Jubileusz Pani Profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz. Jubilatka we wrześniu 2016
roku skończyła 70 lat, i członkowie Korporacji postanowili ten fakt uczcić 2 XII 2016
roku podczas konferencji naukowej. Pani Profesor Maria Pidłypczak-Majerowicz „od
zawsze” inspirowała i dopingowała wrocławskich bibliotekarzy, zainteresowanym pomagała w przygotowaniach do państwowego egzaminu na bibliotekarzy dyplomowanych oraz w innych pracach i zadaniach, w tym wielu obecnym członkom i sympatykom KBW. Podczas uroczystości uświetnionej tortem okolicznościowym, Jubilatka
otrzymała dwa egzemplarze specjalnie oprawionej księgi, opublikowanej jako 12 tom
„Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia”. Publikację udało się wydać dzięki
finansowemu wsparciu: Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego oraz Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Księga jubileuszowa Pro bibliothecarum et bibliothecariorum
bono zawiera dwie części: pierwszą gromadzącą wspomnienia osób, które na swojej
drodze zawodowej lub życiowej spotkały Panią Profesor. Wiele z nich zostało przez
Jubilatkę zainspirowanych. Drugą część stanowią wybrane przez redaktorki serii artykuły naukowe zrecenzowane przez dr hab. Małgorzatę Korczyńską-Derkacz oraz kilka
zdjęć z Jubileuszu.
Niepowtarzalna atmosfera, autentyczna chęć dzielenia się doświadczeniami na polu
zawodowym sprawiają, że część uczestników rokrocznie przyjeżdża na tę konferencję
w celu wymiany poglądów i umiejętności praktycznych. Konferencja ma już ogólnopolski zasięg i ugruntowaną pozycję w środowisku. Materiały z Konferencji znajdują
się na stronie Korporacji oraz w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (http://www.dbc.
wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36064&from=publication)

Prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
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Referaty

Dr Dawid Kościewicz, Wrocław – UE

Mgr Anna Zelmańska-Lipnicka, mgr Anna Polańska, Gdańsk – ASP
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Rozmowy kuluarowe
od lewej: prof. dr hab. Anna Aleksiewicz, mgr Emilia Czerniejewska, mgr Janina Haupa,
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. dr hab. Małgorzata Derkacz

Gratulacje dla prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz składają
mgr Marek Dubiński, ks. dr Jerzy Witczak, mgr Małgorzata Świrad
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Od lewej: prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz, mgr Bożena Górna,
prof. dr hab. Bożena Koredczuk, dr hab. Aneta Firlej-Buzon, prof. dr hab. Maria PidłypczakMajerowicz, nad pamiątkową księgą „Pro bibliothecarum et bibliothecariorum bono”

Fotografie: Emilia Czerniejewska
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BIOGRAFISTYKA

Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM

projekt i wykaz proponowanych haseł biograficznych
słownika pracowników bibliotek kościelnych w polsce
za lata 1945-2017
Abstract
Biographical dictionaries belong to important information publications. Basing on the „Dictionary of
Medical Library Staff”, we have been preparing the „Dictionary of Church Library Staff in Poland in the
years 1945-2017”, edited by Ryszard Żmuda.
The article presents instructions for authors (structure of paragraphs, guidelines for compiling the list
of publications), three lists of biographical entries, and layout according to names, institutions and geographical names. Moreover, a link to the digital library of the Federation of the Polish Church Libraries
FIDES has been also provided.
The planned multi-volume „Dictionary” will cover about 400 people. Entries will include biographies,
enumerative and descriptive bibliography as well as photographic documentation. They deal with the
deceased, retired, and active directors, deputy directors, managers, and other staff members of deanery,
diocesan, capitular, cathedral, collegiate, and parish libraries, as well as libraries belonging to seminaries,
universities, orders, congregations, and different denominations functioning in Poland in the 70- year period since the end of World War II.
Streszczenie
Słowniki biograficzne należą do ważnych wydawnictw informacyjnych. Wzorując się na „Słowniku pracowników bibliotek medycznych”, opracowujemy „Słownik pracowników bibliotek kościelnych
w Polsce za lata 1945 - 2017”/ pod red. Ryszarda Żmudy.
W artykule zaprezentowano instrukcje dla autorów ( struktura akapitów, wytyczne odnośnie spisu
publikacji ), 3 wykazy haseł biograficznych, układ według: nazwisk, instytucji i nazw geograficznych.
Podano również link do biblioteki cyfrowej Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
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Planowany wielotomowy „Słownik” obejmie ok. 400 osób. Hasła będą zawierać biografię oraz bibliografię podmiotową i przedmiotową wraz z fotografią. Dotyczą zmarłych, emerytowanych i aktywnych zawodowo: dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników i innych pracowników bibliotek kościelnych: dekanalnych, diecezjalnych, kapitulnych, katedralnych, kolegiackich, parafialnych, seminariów duchownych,
uczelni akademickich, zakonów i zgromadzeń zakonnych, różnych wyznań oraz innych z okresu 70- lecia
naszego kraju po zakończeniu II wojny światowej.

Informacje ogólne
Wśród wydawnictw informacyjnych słowniki biograficzne zajmują ważne miejsce. Istnieje znaczna ilość wartościowych opracowań tego typu, zarówno ogólnych
(„Polski słownik biograficzny”), jak i specjalistycznych („Słownik polskich teologów
katolickich”), dotyczących przedstawicieli różnych dziedzin („Słownik pracowników
książki polskiej”) oraz regionalnych („Wielkopolski słownik biograficzny”) i lokalnych („Słownik biograficzny miasta Lublina”)1.
W naukach teologicznych, ogłoszono drukiem wiele słowników oraz leksykonów
z zakresu hagiografii, które prezentują sylwetki świętych i błogosławionych. Liczne
opracowania leksykograficzne dotyczą hierarchów kościelnych: papieży, prymasów,
kardynałów, arcy(biskupów) oraz księży, prałatów, kanoników, proboszczów, wikarych, a także alumnów i innych przedstawicieli duchowieństwa, w tym z różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych, zarówno męskich instytutów życia konsekrowanego
(bernardynów, franciszkanów, jezuitów, kapucynów), jak i żeńskich instytutów życia
konsekrowanego2 (benedyktynek, karmelitek bosych), (Małgorzata Borkowska, Czesław Gil) oraz innych wyznań (Cerkwi Prawosławnej, Kościołów Protestanckich, Wyznania Mojżeszowego).
Istnieją wzorowo opracowane, pod redakcją znanych autorów, w tym znakomitych
uczonych, słowniki biograficzne dotyczące: teologów (Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Ludwik Grzebień, Józef Mandziuk), kanonistów (Joachim Roman Bar), dogmatyków (Krzysztof Góźdź), katechetów (Ryszard Czekalski), kaznodziejów (Antoni Bednarek)3 i innych dyscyplin naukowych.
Warto sobie uświadomić do jakich słowników biograficznych mogą dołączać pracownicy bibliotek kościelnych. Więc należy podjąć ten trud. Ułatwi to zadanie analiza
tytułów zawartych w Warsztacie bibliograficznym, artykułu zamieszczonego na łamach
1
Magdalena R z a d ko w o ls k a: Polskie słowniki biograficzne – próba charakterystyki. Forum Bibl.
Med. R. 4: 2011 nr 2 s. 243 – 298, il.; Toż. CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=89; Strona internetowa Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (http://www.bg.umed.lodz.pl)
2
Elżbieta Sz e wc z y k : Duchowni w „Słowniku pracowników książki polskiej”. Łódź 2000 Uniwersytet
Łódzki. Wydział Filologiczny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz Arch. UŁ
Sygn. 10996
3
Ryszard Ż m u d a : Biografistyka kościelna w świetle polskich słowników i innych publikacji (1945 –
2013). Prz. Pol. – Pol. 2013 nr 5/6 s. 197 – 203;- Toż. online (http://digital.fides.org.pl)
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czasopisma Przegląd Polsko – Polonijny oraz poszerzona wersja online udostępniona w bibliotece cyfrowej FIDES (http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=89).
Potrzeba opracowania „Słownika”
Przygotowując do druku wielotomową monografię pt.: „Biblioteki Kościoła w Polsce w świetle publikacji i prac dyplomowych za lata 1945 – 2015”, odczułem brak
materiałów biograficznych o tej grupie zawodowej, odnośnie żyjących pracowników
książnic kościelnych, które znajdują się w wielu miejscowościach naszego kraju. Informuje o tym wykaz haseł według nazw geograficznych. Będzie poświęcony im rozdział
o kadrze kierowniczej.
Inspiracją dla mnie do podjęcia się redakcji analogicznego opracowania poświęconego pracownikom bibliotek kościelnych był „Słownik pracowników bibliotek medycznych”, opracowywany pod moją redakcją, którego hasła biograficzne sukcesywnie
ogłaszamy drukiem na łamach czasopisma Forum Bibliotek Medycznych4 i udostępniamy online na stronie internetowej Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(http://bg.umed.lodz.pl) oraz w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA
(http:// http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=89).
Bibliotekarze książnic kościelnych: (dekanalnych, diecezjalnych, kapitulnych, katedralnych, kolegiackich, parafialnych, seminariów duchownych – diecezjalnych i zakonnych, uczelni akademickich, zakonów i zgromadzeń zakonnych, różnych wyznań
oraz inne) zasługują na takie wydawnictwo informacyjne. W „Słowniku pracowników
bibliotek kościelnych w Polsce za lata 1945 – 2017”, zostaną zaprezentowane sylwetki
zmarłych, emerytowanych i pełniących aktualnie funkcje kierownicze: dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników oraz innych zasłużonych pracowników książki, zwłaszcza posiadających dorobek piśmienniczy.
Zgromadzone materiały dotyczące haseł biograficznych żyjących pracowników bibliotek kościelnych mają również przyszłościowe i perspektywiczne znaczenie. Będą
później cytowane i wykorzystywane do dalszych, lub innych opracowań tego typu.
W kontynuacjach i uzupełnieniach następnych tomów „Słownika pracowników książki
polskiej”, a odnośnie duchownych – „Słownika polskich teologów katolickich” oraz
okolicznościowych publikacjach, z okazji jubileuszy, rocznic, nominacji, osiągnięcia
wieku emerytalnego i zgonu.
4
Słownik pracowników bibliotek medycznych. Forum. Bibl. Med. R.4: 2011 nr 2 s. 487 – 648; R. 5:
2012 nr 2 s. 251 – 460; R.6: 2013 nr 1 s. 441 – 536; R. 7: 2014 nr 1 s. 493 – 601; R. 9: 2016 nr 2; Proponuję
również zobaczyć hasła biograficzne w/w „Słownika” w wersji drukowanej lub elektronicznej. Czasopismo Forum Bibliotek Medycznych znajduje się w różnych bibliotekach naukowych, w tym: w książnicach posiadających tzw. egzemplarz obowiązkowy. Ryszard Żmuda : „Leksykon biograficzny uczonych”
i „Słownik pracowników bibliotek medycznych” na łamach Forum Bibliotek Medycznych. Forum Bibl.
Med. R.4: 2011 nr 2 s. 299 – 320; Planujemy ogłoszenie drukiem w/w „Słownika” w postaci wydawnictwa
zwartego, aby zajął miejsce na półkach bibliotek naukowych jako książka.
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Pragnę, wszechstronnie i wyczerpująco zaprezentować przede wszystkim w pierwszej kolejności, kadrę kierowniczą bibliotek kościelnych z okresu ostatniego 70 – lecia
po zakończeniu II wojny światowej.
Dostępne publikacje odnośnie wymienionych w 3 Wykazach interesujących nas
osób zamieszczone w bibliografiach i bazach danych (m. in. „Bibliografii Zawartości
Czasopism”, „Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych” i „Przewodniku Bibliograficznym”), są w wielu przypadkach tylko sygnalne i fragmentaryczne, a my zamierzamy zarejestrować pełny spis dorobku piśmienniczego.
Dlatego Państwa pomoc, o którą serdecznie proszę, zarówno świeckich osób jak
i duchowieństwa, jest niezbędna. Bez niej realizowany projekt może okazać się szczątkowy, a pracownicy książnic kościelnych, dalej pozostaną w cieniu innych bibliotek
naukowych w Polsce.
Hasło biograficzne z fotografią (typu legitymacyjnego – dobrej jakości (300 x 200
pikseli), podpisane przez autora będzie zawierało: Biografię (obszerny życiorys), Wykaz publikacji (w miarę możliwości kompletną bibliografię podmiotową), a przy nauczycielach akademickich wykaz prac dyplomowych, których byli promotorami lub
recenzentami, tytuły wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych oraz Bibliografię przedmiotową (opracowania oraz źródła drukowane i archiwalne).
Szacunkowo do „Słownika” kwalifikuje się ok. 400 osób, w tym profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i magistrzy. „Słownik” będzie wydawany metodą holenderską, w kilku tomach / częściach od A – Z. Tom 1 zostanie oddany do druku, gdy jego
objętość przekroczy 300 stronic. Nastąpi to prawdopodobnie na przełomie września /
października 2017 roku, albo nieco później.
Biorąc pod uwagę planowany termin zakończenia druku „Słownika” na przełomie
2017 / 2018 roku, proszę łaskawie pilnie zgłaszać przeoczone nazwiska swoich poprzedników jako Dyrektorów / Kierowników bibliotek kościelnych oraz propozycje
opracowania hasła. Należy również nadsyłać jak najszybciej biobibliografie, aby możliwie były jeszcze uzupełnienia brakujących danych faktograficznych i bibliograficznych
oraz innych. Będę wdzięczny Dyrektorom / Kierownikom książnic kościelnych za łaskawą
informację w tej sprawie na mój e – mail (ryszard.zmuda@umed.lodz.pl)
Instrukcja dla Autorów
Struktura akapitów życiorysu
Poszczególne akapity hasła biograficznego będą zawierać m. in. następujące dane:
I. Ogólny – ksiądz/ojciec, stopień naukowy / tytuł zawodowy, imię i nazwisko, sigla
zakonu, rok urodzenia / daty ramowe życia, kapłan archi(diecezji) jakiej / nazwa zakonu,
kierunek wykształcenia (bibliotekoznawca, historyk, teolog, prawnik, itd., pełnione funkcje
/dyrektor/wicedyrektor/kierownik, stanowisko, nauczyciel akademicki, adiunkt, kustosz
dyplomowany; nazwa instytucji, daty ramowe /dzień, miesiąc, rok, albo początkowa)
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II. Rodzina (dzień, miesiąc, rok urodzenia, miejscowość, pochodzenie, imię ojca,
imię i nazwisko rodowe matki, rodzeństwo (imiona, rok urodzenia, ewentualnie zawód), żona/mąż (imiona, ewentualnie rok urodzenia, szkoła, dzieci, wnuki, jw.)
III. Edukacja: nazwy szkół i uczelni oraz daty ramowe. Nazwy wydziału. Szczegółowe daty uzyskanych dyplomów (dzień, miesiąc, rok). Tytuły pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej oraz ich promotorów i recenzentów. Tytuły habilitacji oraz ich
recenzenci. Przy duchowych nazwa seminarium duchownego, święcenia kapłańskie,
godności kościelne, itd.
IV. Praca zawodowa (nazwa instytucji, zajmowane stanowisko/ pełnione funkcje
(nazwa, daty ramowe, dzień, miesiąc, rok)
V. Informacje o bibliotece (charakterystyka, dane statystyczne, zasoby, ilość, rodzaje zbiorów, katalogi, gmach, wyposażenie, osiągnięcia).
VI. Działalność społeczna i inna (przy duchowych duszpasterska, itd.)
VII. Nagrody i odznaczenia (nazwa, rok)
VIII. Hobby
Spis publikacji
- kompletny Układ publikacji chronologiczny, a w obrębie roku kalendarzowego alfabetyczny
według tytułów. Informacje o współautorach podajemy w adnotacjach, dając kropki
w miejscu osoby opisywanej. Pełne imiona współautorów i redaktorów. Proszę zaznaczyć Prom., Rec.:, Red.:, Skróty tytułów czasopism, albo pełne tytuły, bez podtytułów.
Należy podawać R., T., Vol., nr, z. Kolejność R. 4: 2015 nr 2 s. 4 – 8, portr., bibliogr.
Stosujemy normalizację bibliograficzną, wcześniej obowiązującą, zastosowaną w „Bibliografii ...” i „Katalogu ...” o bibliotekach kościelnych ... Łódź 2016.
Przykłady opisów bibliograficznych
– Artykuły. Książki. Prace zbiorowe. Recenzje. Redakcje. –
Prof. dr hab. Jerzy Supady
1979
1. Walka z chorobami nowotworowymi w Polsce w latach 1906-1939. Zdr. Publ. T.
90: 1979 nr 1 s. 61-66
2. Wpływ warunków środowiskowych na zdrowie młodzieży szlacheckiej w Polsce
w XVIII wieku. Pol. Tyg. Lek. R. 34: 1979 nr 6 s. 229-232
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1989
3. Rymowanki lekarskie. Szczecin 1989.- 44 s.
4. Łódzkie Towarzystwo Zwalczania Raka. W: Słownik polskich towarzystw naukowych / red. nauk. Barbara Sordylowa. T. 2. Cz. 1. Wrocław 1990 s. 354-356
2001
5. Powstanie, organizacja i działalność Kliniki Chorób Oczu w Łodzi w latach 19451970. Arch. Hist. Fil. Med. T. 64: 2001 nr 2/3 s. 189-196
Współaut.: ...., Mariusz Skulimowski

2008
6. Rec.: Forum Bibliotek Medycznych (2008 nr 1). Forum Bibl. Med. R. 1: 2008 nr
1 s. 418-499
7. Red.: Szkice z historii medycyny. Łódź 2010.- 665 s., il., tabl., bibliogr.
Bibliografia przedmiotowa
Należy wymienić wykorzystane opracowania oraz źródła drukowane i rękopiśmienne podając pełny opis bibliograficzny m. in.; Akta osobowe – nazwa uczelni,
archiwum, sygn./lub innej instytucji. Informacje o otrzymanych materiałach od poszczególnych osób, hasła będą podpisane przez Autorów, np. ks., o. s., imię i nazwisko.
Nie będzie autobiografii.
Proponowane hasła biograficzne
– prośba o sygnalizowanie przeoczonych osób –
Zastosowano układ alfabetyczny w obrębie trzech wykazów: I. Nazwisk, II. Rodzajów bibliotek, III. Nazw geograficznych.
Gwiazdka przy nazwisku oznacza, że hasło ma już autora.
I. Nazwiska /miejscowości/instytucje
*Dr Arkadiusz Adamczuk, Lublin – KUL
Mgr Henryk Adamczuk, Lublin – KUL
*Ks. mgr Jan Adamecki (1895 – 1972), Włocławek – WSD
Ks. Marek Andrzejewski OFM Conv, Kraków – WSD franciszkanów konwentualnych
O. dr Marian Bernard Arndt OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Mgr Małgorzata Augustyniuk, Lublin – KUL
S. dr Joanna Babińska MSF, Komorów
*Ks. mgr Marek Babicz SDB, Ląd – WSD TS salezjanów
*Ks. dr Czesław Cezar Baran OFM Conv (1915-1997), Warszawa – ATK
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*Ks. dr hab. Jan Bednarczyk, Kraków – PAT/UPJP II
*O. dr Ireneusz Bednarek OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
O. Bogumił Jan Bednarski OFM, Wrocław – WSD franiszkanów
Ks. dr Stanisław Biały, Łomża – WSD
Ks. Stanisław Bielat OCD, Wadowice
Bogdan Biłyj, Przemyśl – BA
Ks. Kaliks Biskup OFM, Przemyśl – franciszkanów
Mgr Elżbieta Bober, Kraków – WSD
*Ks. mgr Czesław Borawski, Warszawa – ATK
*Ks. prof. dr hab. Marian Borzyszkowski (1936-2001), Olsztyn – WSD/UWM
Ks. Łukasz Brachaczek OFM Conv, Kraków – WSD franciszkanów konwentualnych
Mgr Kazimierz Brożek, Warszawa – ATK / UW
* Ks. mgr Błażej Budnik (1962-2017) OFM Obs, Kraków – bernardynów
*Dr Marian Butkiewicz, Lublin – KUL/UP
Ks. Stanisław Byczyński, Nowe Opole – WSD
Ks. dr Tadeusz Ceynowa, Koszalin – WSD, Szczecin – USz
Ks. dr Jan Chaim CSsR, Tuchów – redemptorystów
Ks. mgr Piotr Chensel OCD, Czerna – karmelici bosi
Ks. dr Jerzy Chęciński, Koszalin – WSD
*Ks. dr hab. Stanisław Chłąd, Częstochowa – WSD
Mgr Agnieszka Chodyniecka, Łódź – WSD
S. mgr Teresa Chomiczewska, Białystok – WSD
Mgr Franciszek Chwalewski, Lublin – KUL
Mgr Marcin Curzydło, Kraków – WSD paulinów
Mgr Alina Czachorowska, Lublin – KUL
Ks. dr Tadeusz Czekański, Katowice – WSD
Mgr Waldemar Dagilis, Lublin – KUL
*Mgr Krystyna Deptuła, Lublin – KUL
Ks. Krzysztof Dębiec, Toruń – BD
S. mgr Bronisława Dmowska, Warszawa – WSD
Br. mgr Roman Dolny SJ, Kraków – AI
Br. Jarosław Domagała MIC, Lublin – marianie
Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, Legnica – WSD
*Mgr Andrzej Dubec, Warszawa – ATK
*Ks. dr Bogusław Dygdała, Toruń – BD
*Mgr Danuta Dzierzkowska, Lublin – KUL
*Mgr Andrzej Dziubecki, Warszawa – ATK
Mgr Edward Engelking, Warszawa – ATK / PAN
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*Mgr Maria Figarska, Lublin – KUL
*Ks. mgr Grzegorz Filipiuk OFM Cap, Zakroczym – kapucynów
Ks. dr Adam Firosz, Zamość – BD
*Ks. dr Tadeusz Fitych, Wrocław – PWT
Mgr Małgorzata Flisik, Pelplin – WSD
Ks. dr Kazimierz Franczak, Warszawa – salezjanów
Ks. dr Stanisław Fudala, Lublin –WSD karmelitów bosych
Ks. dr Wiesław Galant, Lublin – WSD
Ks. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ, Warszawa – „Bobolanum”
*Ks. dr Tomasz Garwoliński, Olsztyn – WSD/UWM
*Mgr Małgorzata Gędek, Stalowa Wola – Filia KUL
Ks. Wolfgang Globisch,Opole – „Caritas”
S. Genowefa Godlewska FMM, Warszawa – WSD
*Mgr Zofia Goleman, Lublin – KUL
*Mgr Maria Gonczarow, Lublin – KUL
Ks mgr Krzysztof Gonet, Warszawa – WSD
*Mgr Grażyna Gorecka, Lublin – KUL
Mgr Jadwiga Górecka, Warszawa – ATK
Dr Katarzyna Górkiewicz, Lublin – KUL
Mgr Marek Górniak, Lublin – KUL
Prof. dr Tytus Górski, Kraków – PWT/PAT
Mgr Anna Grabowska, Lublin – KUL
Ks. mgr Tadeusz Grabuńczyk, Opole – WT UO
Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Płock – WSD, Warszawa – UKSW
Mgr Barbara Grajewska, Łódź – SWSEZ salezjanów
Ks. dr Aleksander Grabowski, Warszawa – ATK
Mgr Alicja Grążewska, Lublin – KUL
Ks. dr Stanisław Gręś, Paradyż – WSD
Ks. mgr Robert Groch, Tarnów – WSD
Ks. Władysław Grochal SDB, Ląd – WSD TS salezjanów
Mgr Henryk Grocholski, Warszawa – ATK
Br. Michał Gronowski OSB, Tyniec – bernardyni
*Mgr Urszula Grubecka, Lublin – KUL
*Ks. mgr Kajetan Grudziński OFM Obs.(1916-1986), Kraków – bernardyni
*Mgr Janina Gryglewska, Lublin – KUL
Mgr Paweł Gryguc, Warszawa – ATK / BN
*Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, Kraków – AI
Ks. Jan Grzeszewski, Pelplin – WSD
Ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, Płock – WSD, Bydgoszcz – UKW
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Mgr Danuta Gurdak, Kraków – UP JPII
*Ks. doc. dr hab. Romuald Gustaw OFM Obs. (1911-1976), Lublin – KUL
Mgr Izabela Irena Gwiazda, Lublin – WSD kapucynów
Ks. mgr Jan Hause (1934-2009), Warszawa – ChAT
Ks. Andrzej Jakóbczyk, Sandomierz – BD
Dr Małgorzata Janiak, Kraków – UP JPII
Ks. dr Józef Janiec, Łódź – WSD
*Bp prof. dr hab. Michał Janocha, Warszawa – WSD/UW
*Mgr Agnieszka Jarzębowska, Lublin – KUL
Ks. dr Andrzej Jaśko, Ełk – WSD
Mgr Jadwiga Jaźwierska, Lublin – KUL
Ks. dr Janusz Kaczmarek OP, Kraków – dominikanów
Ks. dr Andrzej Kaleta, Kielce – WSD
*Ks. dr Krzysztof Kamiński, Włocławek – WSD
Mgr Wiktor Kapłan, Lublin – KUL
Ks. dr Antoni Karaś CSsR, Tuchów – BP – redemptorystów
Mgr Iwona Kasiura, Lublin – KUL
Ks. mgr Dariusz Kasprzak OFM Cap, Kraków – kapucynów
Ks. dr Jacek Kasprzak, Łódź – WSD
Ks. dr Tomasz Kądziołka, Lublin – WSD
*Ks. prof. dr hab. Józef Kiedos, Katowice – WŚSD
Ks. Henryk Kiedrowski, Gdynia – KT/B.P, Filia UKSW
Ks. Sławomir Kielczyk, Warszawa – WSD
O. mgr Dominik Krystian Kiesch OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. lic. Jan Kijek MS, Kraków – WSD (saletynów)
*Mgr inż. Edwin Klessa, Trzcianka – BP
Ks. mgr Marian Kliś FDP, Zduńska Wola – WSD orionistów
Ks. dr Krzysztof Koch, Pelplin – BD
Mgr Barbara Kołodziej, Katowice WT US
*Mgr Adam Konderak, Lublin – KUL
*Mgr Bronisława Koszałka, Lublin – KUL
*Mgr Józef Kowal, Lublin – KUL
Mgr Elżbieta Kowalska, Warszawa – ATK
Ks. Krzysztof Kozioł OFM Conv, Jasło – BP OFM Conv.
Ks. dr Dariusz Kozłowski SDB, Łódź – WSD TS salezjanów
Ks. dr Konrad Krajewski, Łódź – WSD
Mgr Anna Krasuska, Lublin – KUL
Ks. Mirosław Kreczmański, Warszawa – WSD
Dr Bohdan Królikowski, Lublin – KUL
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Mgr Maria Kruk, Lublin – KUL
Ks. Dariusz Kucharek, Drohiczyn – WSD
Ks. dr Dariusz Kucharski, Łódź – WSD
Ks. dr Tomasz Kudroń, Tarnów – WSD
Ks. dr Jan Kulig, Rzeszów – IT-P, WSD
*Mgr Maria Kunowska, Lublin – KUL
Ks. mgr Justynian Kurth OFM, Wronki – WSD franciszkanów
Mgr Joanna Kwaśniewska-Powroźnik, Lublin – KUL
Ks. mgr Maciej Kwiecień, Gdańsk – WSD
S. mgr Angela Aleksandra Lachendro SSND (1932 – 1999), Opole
Mgr Zbigniew Larentowicz, Leżajsk – bernardynów
*Ks. mgr Jerzy Latawiec, Lublin – KUL
*Mgr Piotr Latawiec, Warszawa – ATK/UKSW
Ks. dr Paweł Latusek OMI, Obra – WSD
Ks. dr Michał Legan OSPPE, Częstochowa – BM paulinów
Mgr Hanna Lejbman – Bydgoszcz – PIKCh/Sekcja WT UAM
Ks. dr Janusz Lekarz, Lublin – WSD
*Ks. dr Antoni Liedtke (1904-1994), Pelplin – WSD
Mgr Cezary Listowski, Lublin – KUL
Ks. dr Stanisław Lubaszka, Bielsko – Biała/ Filia PAT
O. dr Ambroży Maria Lubik OFM, Wrocław – WSD franciszkaów
*Mgr Eliza Lubojańska, Katowice – WT US
Ks. mgr Jan Ludwiczak, Kalisz – WSD
*Ks. dr Andrzej Luft (1922-2008), Warszawa – WSD
Mgr Maria Łabyk, Warszawa – ChAT
*Br. mgr Zbigniew Łada SJ (1928-2009), Warszawa – ATK/”Bobolanum”
*Mgr Gabriela Łącka, Katowice – WT UŚ
Mgr Tadeusz Madała, Lublin – KUL
*Dr Dominik Maiński, Lublin – KUL
Ks. dr Dariusz Piotr Majewski, Płock – WSD
Ks. dr Witold Malej (1922-2005), Warszawa – WSD
*Mgr Izabela Malinowska, Lublin – KUL
Ks. Waldemar Maliszewski, Elbląg – WSD
*Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Wrocław – BK, Warszawa – ATK/UKSW
*Mgr Helena Mańkowska, Lublin – KUL
O. dr Ryszard Maraś OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. dr Józef Marszałek SDB, Kraków – WSD salezjanów
*Dr Adam Martynowicz, Warszawa – ChAT
*Prof. dr hab. Katarzyna Materska, Warszawa – UKSW
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Ks. mgr Karol Messerschmidt (1905-........), Warszawa – ChAT
Ks. dr Paweł Melczewski TChr, Poznań – TChPZ
Ks. lic. Paweł Michalik OSPPE, Częstochowa – BJ – paulinów
Mgr Waldemar Michalski, Lublin – KUL
Ks. Czesław Michalunio SJ (1919-2013), Kraków – SJ
Ks. dr Franciszek Mickiewicz SAC, Ołtarzew – pallotynów
Dr Angelika Modlińska-Piekarz, Lublin – KUL
Ks. Jerzy Mondel SCJ, Stadniki – WSM – sercanów
Ks. Andrzej Morka OP, Kraków – dominikanów
Ks. mgr Henryk Mross (1928-2000), Pelplin – WSD
*Mgr Agata Muc, Katowice – WT US
Ks. Rafał Myszkowski OCD, Kraków – karmelitów bosych
Ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny, Pelplin – WSD
*Mgr Magdalena Nagięć, Kraków – UPJP II
Dr hab. Zbigniew Narecki, KUL
Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka, KUL
*Ks. dr Roman Nir, Lublin – KUL, Częstochowa – BD, Orchard Lake – SP
Ks. dr Adam Nowak, Tarnów – WSD
Mgr Anna Nowak, Kraków – UP JPII
Ks. mgr Mirosław Nowak, Warszawa – SMAW
Ks. dr Paweł Nowak, Kraków – WSD DS
Dr Monika Nowakowska, Lublin – KUL
*Dr Witold Nowodworski (1907-1978), Lublin – KUL
Mgr Teresa Okieńczyc, Warszawa – ATK
*Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Olczyk, Częstochowa – WSD
Mgr Elżbieta Olczyk, Lublin – KUL
Mgr Magdalena Olszewska, Kraków – UP JPII
*Ks. prof. dr hab. Mieczysław Olszewski, Białystok – AWSD
Ks. dr Jerzy Olszówka, Trzebnica – BP
Gabriela Ostrowska, Wrocław – WSD franciszkanów
Mgr Alina Owczarek – Cichowska, Łowicz – BP
*Ks. mgr Andrzej Władysław Pabin OFM Obs., Kraków – bernardynów
*Ks. dr Jan Pach OSPPE, Częstochowa – BM paulinów
Ks. dr Ignacy Pająk MSF, Kazimierz Biskupi – WSD misjonarzy św. Rodziny
*Mgr Andrzej Paluchowski, Lublin – KUL
Dr Teresa Pankowska, Lublin – KUL
Ks. Wacław Partyka, Przemyśl – BK
*Ks. prof. dr hab. Józef Pater, Wrocław – BK
Mgr Anna Pawłowska, Lublin – KUL
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Ks. dr hab. Piotr Piasecki OMI, Obra – WSD
Mgr Marta Piechnik-Dubis, Kraków – UP JPII
Ks. Alfred Pierzchała, Czarnożyły – BP
Ks. dr Jan Piotrowski, Warszawa – BDzM
Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, Gniezno – PWSD, Sekcja WT UAM
Ks. dr Norbert Podhorecki, Przemyśl – WSD
Mgr Artur Podsiadły, Lublin – KUL
Mgr inż. Ewa Poleszak, Warszawa – „Bobolanum”
Ks. mgr Grzegorz Pomorski, Bagno – WSD salwatorianów
Ks. dr Stanisław Poniatowski, Łowicz – WSD
*Ks. mgr Nazariusz Zbigniew Popielarski OFM Obs., Kalwaria Zebrzydowska –
WSD bernardynów
Dr Stanisława Postawa, Kraków – UP JPII
Ks. dr hab. Andrzej Potocki OP, Kraków – KF – T dominikanów
Ks. mgr lic. Jerzy Jan Prucnal TChr, Poznań – chrystusowcy
Mgr Waldemar Przekop, Warszawa – ATK
Ks. Edwin Przeszłowski COr, Tarnów – filipinów
Ks. dr Jarosław Przeździecki, Drohiczym – WSD
*Mgr Irena Przyborowska, Lublin – KUL
Mgr Janina Puchalska, Warszawa – ATK
Ks. mgr Arkadiusz Rakoczy, Warszawa – WSD
Ks. mgr Piotr Ratajczak, Poznań – WT UAM
Ks. mgr Marek Reczek, Sandomierz – WSD
Mgr Małgorzata Rek, Warszawa – ATK / BN
Ks. Zdzisław Rogoziński, Warszawa – WSD
*Ks. mgr Kazimierz Rulka, Włocławek – WSD
*Ks. dr Jan Sambor, Częstochowa – AWSD
Ks. dr Jan Samsel, Łomża – WSD
*Mgr Ewa Sąsiadek, Katowice – WT US
Ks. mgr Janusz Serafin CSR, Kraków SF – redemptorystów
Ks. Piotr Sielużycki OFM Conv, Łódź – Łagiewniki – franiciszkanów konwentualnych
O. mgr Ignacy Klaudiusz Sikora OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. dr Roman Słupek SDS, Bagno – WSD salwatorianów
Michał Sobol, Kraków
*S. mgr Roberta Danuta Socha SSND, Opole
Ks. dr Roman Aleksander Soczewka OFM Conv., Niepokalanów – franciszkanów
konwentualnych
Ks. dr Piotr Sokołowski SVD, Pieniężno – MSA werbistów
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Ks. Tadeusz Sowa, Warszawa – WSD
Ks. mgr Piotr Staniewicz, Warszawa – WSD
S. Piotra Stelmaszczuk, Tarnów – WSD
Ks. mgr Janusz Stępniak, Lublin MSD
Ks. Ryszard Stolarczyk, Czerna – karmelici bosi
*Ks. dr Tadeusz Stolz, Lublin – KUL
*Ks. dr Michał Studnik SVD, Pieniężno – MSD werbistów
Ks. Zenon Styś OFM, Warszawa – FCEW i AP
Szymon Sułecki, Kraków – karmelici
*Mgr Izabela Sudrawska, Lublin – KUL
*Mgr Jadwiga Surdacka, Lublin – KUL
Ks. dr Daniel Swend, Radom – WSD
*Ks. dr Marian Szczepański, Częstochowa – WSD
Mgr Władysław Szczęch, Kraków –UPJP II
*Ks. doc. dr hab. Mirosław Szegda OSBM (1911-1997), Warszawa – ATK
Ks. dr Jan Szeląg, Przemyśl – WSD
*Mgr Emilia Szeliga-Szeligowska, Lublin – KUL
*Mgr Teresa Szpakowska, Lublin – KUL
Ks. mgr Marian Szudrowicz, Toruń – BD
*Dr Halina Szumił, Lublin – KUL
*Mgr Urszula Szymańska, Lublin – KUL
Ks. dr Piotr Tarliński, Opole – CBP-N „Caritas”
Mgr Dorota Tkaczyk, Lublin – KUL
Mgr Maria Tokarska, Lublin – KUL
Mgr Cyryl Tomaszewski, Warszawa – ATK
*Mgr Małgorzata Trojnacka, Lublin – KUL
*Mgr Anna Truskolaska, Lublin – KUL
Ks. dr Krzysztof Tyburowski, Rzeszów – WSD
*Ks. Zygmunt Tyburski (1907 – 1997), Włocławek – WSD
Ks. dr Piotr Tylec, Sandomierz – BD
Mgr Andrzej Tylenda, Lublin – KUL
*Ks. dr Wacław Umiński CM, Kraków – misjonarzy św. Wincentego a Paulo
*Bp prof. dr hab. Wincenty Urban (1911-1983), Wrocław – BK
S. mgr Klaudia Grażyna Urbańska, Warszawa – loretanki
Ks. Jan Piotr Urbański OFM, Kraków – franciszkanów
O. dr Andrzej Walko OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
*Mgr Elwira Warda, Lublin – KUL
Mgr Florian Wardas, Warszawa – ATK
*Dr Bogumiła Warząchowska, Katowice – WT UŚ
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*Mgr Jolanta Wasilewska, Lublin – KUL
Ks. Jerzy Wełna SCJ, Stadniki – WSM sercanów
Mgr Władysława Wędzicha, Kraków – UP JPII
Mgr Grażyna Wilczyńska, Lublin – KUL
Mgr Barbara Wilejszys, Warszawa – ATK
*Mgr Barbara Winiarczyk, Lublin – KUL
Mgr Tomasz Winiarski – Warszawa – ATK/UKSW
Ks. Grzegorz Wiśniowski OFM, Kraków – franciszkanów
*Mgr Kazimiera Wiśniowska, Lublin – KUL
Ks. dr Jerzy Witczak, Wrocław – PWT/ MWSD
O. Salwator Jan Witecy OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. dr Dariusz Wojtecki, Białystok – AWSD
*Prof. dr hab. Andrzej Wojtkowski (1891-1975), Lublin – KUL
Ks. prof. dr hab. Jerzy Wolny, Kraków – WSD DCz.
Ks. dr Jan Wolski, Łódź – WSD
O. dr Lucjusz Ryszard Wójtowicz OFM, Katowice – Panewniki – franciszkanów
Mgr Maria Wrocławska, Łódź – WSD/UŁ
Ks. dr Tomasz Wróbel (1908 – 1985), Kielce – WSD
*Ks. prof. dr hab. Hieronim Eugeniusz Wyczawski (1918-1993), Kraków – UJ,
Warszawa – ATK
Mgr Roman Zając, Lublin – KUL
Ks. prof. dr hab. Feliks Zapłata SVD (1914 – 1982), Pieniężno – WSD, Warszawa
– ATK
Ks. mgr inż. Włodzimierz Zatorski, Tyniec – benedyktyni
*Mgr Marcin Zawadzki, Lublin – KUL
Mgr Barbara Zezula, Lublin – KUL
Ks. dr Jan Zimny, Sandomierz
Ks. Edward Ziarniewicz MSF, Kazimierz Biskupi – WSD misjonarzy św. Rodziny
*Mgr Helena Ziółek, Lublin – KUL
Dr Anna Zmora, Lublin – KUL
Mgr Paweł Zuchniewicz, Warszawa – ATK
Mgr Andrzej Żebrowski, Warszawa – WMSD
*Mgr Elżbieta Żelechowska, Lublin – KUL
*Dr Ryszard Żmuda, Warszawa – ATK, Łódź – UŁ/UM
Ks. dr Antoni Żurek, Tarnów – WSD
Mgr Wacław Żywicki, Szczecin – AWSD/WT USz
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II. Rodzaje bibliotek kościelnych
Biblioteki diecezjalne
Bogdan Biłyj, Przemyśl
Ks. Krzysztof Dębiec, Toruń
Ks. dr Bogusław Dygdała, Toruń
Ks. dr Adam Firosz, Zamość
Ks. Andrzej Jakóbczyk, Sandomierz
Ks. dr Krzysztof Koch, Pelplin
s. Angela Aleksandra Lachendro SSND (1932 – 1999), Opole
Ks. dr Roman Nir, Częstochowa
Ks. mgr Marian Szudrowicz, Toruń
Biblioteki kapitulne
Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Wrocław
Ks. Wacław Partyka, Przemyśl
Ks. prof. dr hab. Józef Pater, Wrocław
Bp prof. dr hab. Wincenty Urban, Wrocław
Biblioteki parafialne
Mgr inż. Edwin Klessa, Trzcianka
Ks. Krzysztof Kozioł OFM Conv, Jasło
Ks. dr Jerzy Olszówka, Trzebnica
Mgr Alina Owczarek – Cichowska, Łowicz
Ks. Alfred Pierzchała, Czarnożyły
Biblioteki seminariów duchownych
– diecezjalnych i zakonnych –
Ks. mgr Jan Adamecki (1895 – 1972), Włocławek – WSD
Ks. dr Stanisław Biały, Łomża – WSD
Ks. prof. dr hab. Marian Borzyszkowski (1936-2001), Olsztyn – WSD/UWM
Ks. Stanisław Byczyński, Nowe Opole – WSD
Ks. dr Tadeusz Ceynowa, Koszalin – WSD/ Szczecin – USz
Ks. dr Jerzy Chęciński, Koszalin – WSD
Ks. dr hab. Stanisław Chłąd, Częstochowa – WSD
Mgr Agnieszka Chodyniecka, Łódź – WSD
*Ks. dr Tadeusz Czekański, Katowice – WSD
S. mgr Bronisława Dmowska, Warszawa – WSD
Ks. dr Bogusław Drożdż, Legnica – WSD
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Mgr Małgorzata Flisik, Pelplin – WSD
Ks. dr Wiesław Galant, Lublin – WSD
Ks. dr Tomasz Garwoliński, Olsztyn – WSD/UWM
Ks. mgr Krzysztof Gonet, Warszawa – WSD
Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Płock – WSD/ Warszawa – UKSW
Ks. dr Stanisław Gręś, Paradyż – WSD
Ks. mgr Robert Groch, Tarnów – WSD
Ks. Jan Grzeszewski, Pelplin – WSD
Ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, Płock – WSD/ Bydgoszcz – UKW
Ks. dr Józef Janiec, Łódź – WSD
Bp prof. dr hab. Michał Janocha, Warszawa – WSD/UW
Ks. dr Andrzej Jaśko, Ełk – WSD
Ks. dr Jacek Kacprzak, Łódź – WSD
Ks. dr Andrzej Kaleta, Kielce – WSD
*Ks. dr Krzysztof Kamiński, Włocławek – WSD
Ks. dr Tomasz Kądziołka, Lublin – WSD
*Ks. prof. dr hab. Józef Kiedos, Katowice – WŚSD
Ks. Sławomir Kielczyk, Warszawa – WSD
Ks. mgr Ryszard Jakub Kotowicz, Białystok – A WSD
Ks. dr Konrad Krajewski, Łódź – WSD
Ks. Mirosław Kreczmański, Warszawa – WSD
Ks. Dariusz Kucharek, Drohiczyn – WSD
Ks. dr Dariusz Kucharski, Łódź – WSD
Ks. dr Tomasz Kudroń, Tarnów – WSD
Ks. dr Jan Kulig, Rzeszów – IT-P / WSD
Ks. mgr Maciej Kwiecień, Gdańsk – WSD
Ks. dr Janusz Lekarz, Lublin – WSD
Ks. Antoni Liedtke, Pelplin – WSD
Ks. mgr Jan Ludwiczak, Kalisz – WSD
Ks. dr Andrzej Luft, Warszawa – WSD
Ks. dr Dariusz Piotr Majewski, Płock – WSD
Ks. Witold Malej (1922- 2005), Warszawa – WSD
Ks. Waldemar Maliszewski, Elbląg – WSD
Ks. Henryk Mross (1928-2000), Pelplin – WSD
Ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny, Pelplin – WSD
Ks. dr Roman Nir, Orchard Lake – SP
Ks. dr Adam Nowak, Tarnów – WSD
Ks. mgr Mirosław Nowak, Warszawa – SMAW
Ks. dr Paweł Nowak, Kraków – WSD DS.
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Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Olczyk, Częstochowa – WSD
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Olszewski, Białystok – AWSD
Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, Gniezno – PWSD, Sekcja WT UAM
Ks. dr Norbert Podhorecki, Przemyśl – WSD
Ks. dr Stanisław Poniatowski, Łowicz – WSD
Ks. dr Jarosław Przeździecki, Drohiczym – WSD
Ks. mgr Arkadiusz Rakoczy, Warszawa – WSD
Ks. mgr Marek Reczek, Sandomierz – WSD
Ks. Zdzisław Rogoziński, Warszawa – WSD
Ks. mgr Kazimierz Rulka, Włocławek – WSD
Ks. dr Jan Sambor, Częstochowa – AWSD
Ks. dr Jan Samsel, Łomża – WSD
Ks. Stanisław Sieluk (1904 – 1960), Białystok – AWSD
Ks. Tadeusz Sowa – Warszawa – WSD
Ks. mgr Piotr Staniewicz, Warszawa – WSD
Ks. mgr Janusz Stępniak, Lublin – MSD
Ks. dr Daniel Swend, Radom – WSD
Ks. dr Marian Szczepański, Częstochowa – WSD
Ks. dr Jan Szeląg, Przemyśl – WSD
Ks. dr Krzysztof Tyburowski, Rzeszów – WSD
Ks. dr Piotr Tylec, Sandomierz – WSD
Ks. dr Dariusz Wojtecki, Białystok – AWSD
Ks. prof. dr hab. Jerzy Wolny, Kraków – WSD DCz.
Ks. dr Jan Wolski, Łódź – WSD
Mgr Maria Wrocławska, Łódź – WSD/UŁ
Ks. dr Tomasz Wróbel (1908 – 1985), Kielce – WSD
Mgr Andrzej Żebrowski, Warszawa – WMSD
Ks. dr Antoni Żurek, Tarnów – WSD
Mgr Wacław Żywicki, Szczecin – AWSD/WT USz
****
Ks. Marek Andrzejewski, Kraków – WSD franciszkanów
O. dr Marian Bernard Arndt OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. mgr Marek Babicz SDB, Ląd – WSD TS salezjanów
O. ks. Ireneusz Bednarek OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
O. Bogumił Jan Bednarski OFM, Wrocław – WSD franiszkanów
Mgr Elżbieta Bober OCD, Kraków – WSD karmelitów bosych
Ks. Łukasz Brachaczek OFM Conv, Kraków – WSD franciszkanów konwentualnych
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Mgr Marcin Curzydło, Kraków – WSD paulinów
Ks. dr Stanisław Fudała, Lublin –WSD karmelitów bosych
Ks. Władysław Grochal SDB, Ląd – WSD TS salezjanów
Mgr Izabela Irena Gwiazda, Lublin – WSD kapucynów
O. mgr Dominik Krystian Kiesch OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. lic. Jan Kijek MS, Kraków – saletynów
Ks. mgr Marian Kliś FDP, Zduńska Wola – WSD orionistów
Ks. dr Dariusz Kozłowski DB, Łódź – WSD TS salezjanów
Ks. mgr Justynian Kurth OFM, Wronki – WSD franciszkanów
Ks. dr Paweł Latusek OMI, Obra – WSD olbatów
O. dr Ambroży Maria Lubik OFM, Wrocław – WSD franciszkaów
O. dr Ryszard Maraś OFM, Wrcoław – WSD franciszkanów
Ks. dr Józef Marszałek SDB, Kraków – WSD salezjanów
Ks. dr Franciszek Mickiewicz SAC, Ołtarzew – WSD pallotynów
Ks. Jerzy Mondel SCJ, Stadniki – WSM sercanów
Gabriela Ostrowska, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. dr Ignacy Pająk MSF, Kazimierz Biskupi – WSD misjonarzy św. Rodziny
Ks. dr hab. Piotr Piasecki OMI, Obra – WSD oblatów
Ks. mgr Grzegorz Pomorski , Bagno – WSD salwatorianów
Ks. mgr Nazariusz Zbigniew Popielarski, Kalwaria Zebrzydowska – WSD bernardynów
Ks. mgr Janusz Serafin CSSR, Kraków SF redemptorystów
Ks. Piotr Sielużycki OFM Conv, Łódź – Łagiewniki franciszkanów konwentualnych
O. mgr Ignacy Klaudiusz Sikora OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. Roman Słupek SDS, Bagno – WSD salwatorianów
Ks. dr Michał Studnik SUD, Pieniężno – MSD werbistów
Ks. Jan Piotr Urbański OFM, Kraków franciszkanów
O. dr Andrzej Walko OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. Jerzy Wełna SCJ, Stadniki – WSM sercanów
O. Salwator Jan Witecy OFM, Wrocław – WSD franciszkanów
Ks. prof. dr hab. FeliksZapłata SVD (1914 – 1982), Pieniężno – MSD werbistów
Ks. Edward Ziarniewicz MSF, Kazimierz Biskupi – WSD misjonarzy św. Rodziny
Biblioteki uczelni akademickich
Dr Arkadiusz Adamczuk, Lublin – KUL
Mgr Henryk Adamczuk, Lublin – KUL
Mgr Małgorzata Augustyniuk, Lublin – KUL
Ks. dr Czesław Cezar Baran OFM Conv (1915-1997), Warszawa – ATK
Ks. dr hab. Jan Bednarczyk, Kraków – PAT/UPJP II
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Ks. mgr Czesław Borowski, Warszawa – ATK
Ks. prof. dr hab. Marian Borzyszkowski (1936-2001), Olsztyn – WSD/UWM
Mgr Kazimierz Brożek, Warszawa – ATK / UW
Dr Marian Butkiewicz, Lublin – KUL/UP
Mgr Alina Czachorowska, Lublin – KUL
Mgr Franciszek Chwalewski, Lublin – KUL
Mgr Waldemar Dagilis, Lublin – KUL
Mgr Krystyna Deptuła, Lublin – KUL
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola, Nysa – WSD/UO
Mgr Andrzej Dubec, Warszawa – ATK
Mgr Danuta Dzierzkowska, Lublin – KUL
Mgr Andrzej Dziubecki, Warszawa – ATK
Mgr Edward Engelking, Warszawa – ATK / PAN
Mgr Maria Figarska, Lublin – KUL
Ks. dr Tadeusz Fitych, Wrocław – PWT
Ks. dr Kazimierz Franczak, Warszawa – IWCh/IP UKSW
Ks. prof. dr hab. Dariusz Gardecki SJ, Warszawa – SJ
Ks. dr Tadeusz Garwoliński, Olsztyn – WSD/UWM
Mgr Małgorzata Gędek, Stalowa Wola – Filia KUL
Mgr Zofia Goleman, Lublin – KUL
Mgr Maria Gonczarow, Lublin – KUL
Mgr Grażyna Gorecka, Lublin – KUL
Mgr Jadwiga Górecka, Warszawa – ATK
Dr Katarzyna Górkiewicz, Lublin – KUL
Mgr Marek Górniak, Lublin – KUL
Prof. dr Tytus Górski, Kraków – PWT/PAT
Mgr Anna Grabowska, Lublin – KUL
Ks. mgr Tadeusz Grabuńczyk, Opole – WT UO
Mgr Barbara Grajewski, Łódź – SWSEZ
Ks. dr Aleksander Grabowski, Warszawa – ATK
Mgr Alicja Grążewska, Lublin – KUL
Mgr Henryk Grocholski, Warszawa – ATK
Mgr Urszula Grubecka, Lublin – KUL
Mgr Janina Gryglewska, Lublin – KUL
Mgr Paweł Gryguc, Warszawa – ATK / BN
Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, Kraków – AI
Mgr Danuta Gurdak, Kraków – UP JPII
Ks. doc. dr hab. Romuald Gustaw OFM Obs. (1911-1976), Lublin – KUL
Ks. mgr Jan Hause (1934-2009), Warszawa – ChAT
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Dr Małgorzata Janiak, Kraków – UP JPII
Mgr Agnieszka Jarzębowska, Lublin – KUL
Mgr Jadwiga Jaźwierska, Lublin – KUL
Mgr Wiktor Kapłan, Lublin – KUL
Mgr Iwona Kasiura, Lublin – KUL
Mgr Barbara Kołodziej, Katowice – WTUŚ
Mgr Adam Konderak, Lublin – KUL
Mgr Bronisława Koszałka, Lublin – KUL
Mgr Józef Kowal, Lublin – KUL
Mgr Elżbieta Kowalska, Warszawa – ATK
Mgr Anna Krasuska, Lublin – KUL
Dr Bohdan Królikowski, Lublin – KUL
Mgr Maria Kruk, Lublin – KUL
Mgr Maria Kunowska, Lublin – KUL
Mgr Joanna Kwaśniewska-Powroźnik, Lublin – KUL
Ks. mgr Jerzy Latawiec, Lublin – KUL
Mgr Piotr Latawiec, Warszawa – ATK/UKSW
Mgr Hanna Lejbman – Bydgoszcz – PIKCh/Sekcja WTUAM
Mgr Cezary Listowski, Lublin – KUL
Ks. dr Stanisław Lubaszka, Bielsko – Biała/ Filia PAT
Mgr Eliza Lubojańska, Katowice – WT WS
Mgr Maria Łabyk, Warszawa – ChAT
Br. mgr Zbigniew Łada SJ (1928-2009), Warszawa – ATK/”Bobolanum”
Mgr Gabriela Łącka, Katowice – WT UŚ
Mgr Tadeusz Madała, Lublin – KUL
Dr Dominik Maiński, Lublin – KUL
Mgr Izabela Malinowska, Lublin – KUL
Mgr Helena Mańkowska, Lublin – KUL
Dr Adam Martynowicz, Warszawa – ChAT
Prof. dr hab. Katarzyna Materska, Warszawa – UKSW
Ks. mgr Karol Messerschmidt (1905-......), Warszawa – ChAT
Mgr Waldemar Michalski, Lublin – KUL
Ks. Czesław Michalunio SJ (1919-2013), Kraków – AI
Dr Angelika Modlińska-Piekarz, Lublin – KUL
Mgr Agata Muc, Katowice – WTUS
Mgr Magdalena Nagięć, Kraków – UP JPII
Dr hab. Zbigniew Narecki, Lublin – KUL
Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka, Lublin – KUL
Ks. dr Roman Nir, Lublin – KUL
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

483

Mgr Anna Nowak, Kraków – UP JPII
Dr Monika Nowakowska, Lublin – KUL
Dr Witold Nowodworski (1907-1978), Lublin – KUL
Mgr Teresa Okieńczyc, Warszawa – ATK
Mgr Elżbieta Olczyk, Lublin – KUL
Mgr Magdalena Olszewska, Kraków – UP JPII
Mgr Andrzej Paluchowski, Lublin – KUL
Dr Teresa Pankowska, Lublin – KUL
Mgr Anna Pawłowska, Lublin – KUL
Mgr Marta Piechnik-Dubis, Kraków – UP JPII
Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, Gniezno – PWSD, Sekcja WT UAM
Mgr Artur Podsiadły, Lublin – KUL
Mgr inż. Ewa Poleszak, Warszawa – „Bobolanum”TJ
Dr Stanisława Postawa, Kraków – UP JPII
Mgr Waldemar Przekop, Warszawa – ATK
Mgr Irena Przyborowska, Lublin – KUL
Mgr Janina Puchalska, Warszawa – ATK
Ks. mgr Piotr Ratajczak, Poznań – WT UAM
Mgr Małgorzata Rek, Warszawa – ATK / BN
Mgr Ewa Sąsiadek, Katowice – WT US
Dr Paweł Skalski, Warszawa – UKSW
Ks. dr Tadeusz Stolz, Lublin – KUL
Mgr Izabela Sudrawska, Lublin – KUL
Mgr Jadwiga Surdacka, Lublin – KUL
Mgr Władysław Szczęch, Kraków –UP JP II
Ks. doc. dr hab. Mirosław Szegda OSBM (1911-1997), Warszawa – ATK
Mgr Emilia Szeliga-Szeligowska, Lublin – KUL
Mgr Teresa Szpakowska, Lublin – KUL
Dr Halina Szumił, Lublin – KUL
Mgr Urszula Szymańska, Lublin – KUL
Mgr Dorota Tkaczyk, Lublin – KUL
Mgr Maria Tokarska, Lublin – KUL
Mgr Cyryl Tomaszewski, Warszawa – ATK
Mgr Małgorzata Trojnacka, Lublin – KUL
Mgr Anna Truskolaska, Lublin – KUL
Ks. dr Piotr Tylec, Sandomierz – BD
Mgr Andrzej Tylenda, Lublin – KUL
Mgr Elwira Warda, Lublin – KUL
Mgr Florian Wardas, Warszawa – ATK
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Dr Bogumiła Warząchowska, Katowice – WT UŚ
Mgr Jolanta Wasilewska, Lublin – KUL
Mgr Władysława Wędzicha, Kraków – UP JPII
Mgr Grażyna Wilczyńska, Lublin – KUL
Mgr Barbara Wilejszys, Warszawa – ATK
Mgr Barbara Winiarczyk, Lublin – KUL
Mgr Tomasz Winiarski – Warszawa – ATK/UKSW
Mgr Kazimiera Wiśniowska, Lublin – KUL
Ks. dr Jerzy Witczak, Wrocław – PWT/MWSD
Prof. dr hab. Andrzej Wojtkowski (1891-1975), Lublin – KUL
Ks. prof. dr hab. Hieronim Eugeniusz Wyczawski (1918-),OFM Obs, Kraków – UJ
Mgr Roman Zając, Lublin – KUL
Mgr Marcin Zawadzki, Lublin – KUL
Mgr Barbara Zezula, Lublin – KUL
Mgr Helena Ziółek, Lublin – KUL
Dr Anna Zmora, Lublin – KUL
Mgr Paweł Zuchniewicz, Warszawa – ATK
Mgr Andrzej Żebrowski, Warszawa – WSD
Mgr Elżbieta Żelechowska, Lublin – KUL
Dr Ryszard Żmuda, Warszawa – ATK, Łódź – UŁ/UM
Mgr Wacław Żywicki, Szczecin – AWSD/WT USz
Biblioteki zakonów i zgromadzeń zakonnych
– Męskie instytuty życia konsekrowanego –
Benedyktyni
Br. Michał Gronowski OSB, Tyniec
Ks. mgr inż. Włodzimierz Zatorski, OSB Tyniec
Bernardyni
Ks. mgr Błażej Budnik (1962-2017) OFM Obs, Kraków
Ks. mgr Kajetan Grudziński OFM Obs. (1916-1986), Kraków
Ks. doc. dr hab. Romuald Gustaw OFM Obs. (1911-1976), Lublin – KUL
Mgr Zbigniew Larentowicz, Leżajsk
Ks. mgr Andrzej Władysław Pabin OFM Obs., Kraków
Ks. mgr Nazariusz Zbigniew Popielarski, Kalwaria Zebrzydowska – WSD
Ks. prof. dr hab. Hieronim Eugeniusz Wyczawski (1918-1993) OFM Obs, Kraków
– UJ / bernardyni, Warszawa – ATK
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Chrystusowcy
Ks. Paweł Malczewski TChr, Poznań
Ks. mgr-lic. Jerzy Jan Prucnal TChr, Poznań
Dominikanie
Ks. dr Janusz Kaczmarek OP, Kraków
Ks. Andrzej Morka OP, Kraków
Ks. dr hab. Andrzej Potocki OP, Kraków – KF – T
Filipini
Ks. Edwin Przeszłowski COr, Tarnów
Franciszkanie
Ks. Marek Andrzejewski, Kraków – WSD
O. dr Marian Bernard Arndt OFM, Wrocław – WSD
O. dr Ireneusz Bednarek OFM, Wrocław – WSD
O. Bogumił Jan Bednarski OFM, Wrocław – WSD
Ks. Kaliks Biskup OFM, Przemyśl
O. mgr Dominik Krystian Kiesch OFM, Wrocław – WSD
Ks. mgr Justynian Korth OFM, Wronki
O. dr Ambroży Maria Lubik OFM, Wrocław – WSD
O. dr Ryszard Maraś OFM, Wrcoław – WSD
Gabriela Ostrowska, Wrocław – WSD
O. mgr Ignacy Klaudiusz Sikora OFM, Wrocław – WSD
Ks. Zenon Styś OFM, Warszawa – FCEW i AP
O. dr Andrzej Walko OFM, Wrocław – WSD
O. Salwator Jan Witecy OFM, Wrocław – WSD
O. dr Lucjusz Wójtowicz OFM, Katowice – Panewniki
Franciszkanie Konwentualni
Ks. Łukasz Brachaczek OFM Conv, Kraków – WSD OFM Conv.
Ks. Piotr Sielużycki OFM Conv, Łódź – Łagiewniki
Ks. Dr Roman Aleksander Soczewka OFM Conv., Niepokalanów
Jezuici
Br. mgr Roman Dolny SJ, Kraków – AH
Ks. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ, Warszawa – „Bobolanum”
Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, Kraków – AI
Br. mgr Zbigniew Łada (1928-2009), Warszawa – ATK / Bobolanum
Ks. Czesław Michalunio SJ (1919-2013), Kraków – AI
Mgr inż. Ewa Poleszak, Warszawa – „Bobolanum”
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Kapucyni
Ks. mgr Grzegorz Filipiuk OFM Cap, Zakroczym
Mgr Izabela Irena Gwiazda, Lublin – WSD
Ks. mgr Dariusz Kasprzak OFM Cap, Kraków
Karmelici bosi
Ks. Stanisław Bielat OCD, Wadowice
Mgr Elżbieta Bober, Kraków – WSD
Ks. Mgr Piotr Chensel OCD, Czerna
Ks. dr Stanisław Fudala OCD, Lublin –WSD
Ks. Rafał Myszkowski OCD, Kraków
Ks. Ryszard Stolarczyk OCD, Czerna
Karmelici trzewiczkowi
Ks. Michał Sobol OCD, Kraków
Ks. Szymon Sułecki OCD, Kraków
Marianie
Br. Jarosław Domagała MIC, Lublin
Misjonarze św. Wincentego a Paulo
Ks. dr Wacław Umiński CM, Kraków
Misjonarze św. Rodziny
Ks. Edward Ziarniewicz MSF, Kazimierz Biskupi – WSD
Oblaci
Ks. dr Paweł Latusek OMI, Obra – WSD
Ks. dr hab. Piotr Piasecki OMI, Obra – WSD
Orioniści
Ks. mgr Marian Kliś FDP, Zduńska Wola – WSD
Pallotyni
Ks. dr Franciszek Mickiewicz SAC, Ołtarzew – WSD
Paulini
Mgr Marcin Curzydło, Kraków – WSD
Ks. dr Michał Legan OSPPE, Częstochowa – BM
Ks. Paweł Michalik OSPPE, Częstochowa – BJ
Ks. dr Jan Pach OSPPE, Częstochowa – BM
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Redemptoryści
Ks. dr Jan Chaim CSsR, Tuchów
Ks. dr Antoni Karaś CSsR, Tuchów – BP
Ks. mgr Janusz Serafin CSsR, Kraków SF
Reformaci
Ks. Jan Piotr Urbański OFM, Kraków
Ks. Grzegorz Wiśniowski OFM, Kraków
Salezjanie
Ks. mgr Marek Babicz SDB, Ląd – WSD
Ks. Władysław Grochal SDB, Ląd – WSD
Ks. dr Dariusz Kozłowski SDB, Łódź – WSD
Ks. dr Józef Marszałek SDB, Kraków – WSD
Saletyni
Ks. lic. Jan Kijek MS, Kraków – WSD
Salwatorianie
Ks. mgr Grzegorz Pomorski SDS, Bagno – WSD
Ks. dr Roman Słupek SDS, Bagno – WSD
Sercanie
Ks. Jerzy Mondel SCJ, Stadniki – WSM
Ks. Jerzy Wełna SCJ, Stadniki – WSM
Werbiści
Ks. dr Piotr Sokołowski SVD, Pieniężno – MSA
Ks. dr Michał Studnik SVD, Pieniężno – MSD
Ks. prof. dr hab. Feliks Zapłata (1914-1982) SVD, Pieniężno, Warszawa – ATK
Żeńskie instytuty życia konsekrowanego
Felicjanki
S. mgr Bronisława Dmowska (......-.....), Warszawa – WSD
Franciszkanki Misjonarki Maryi
S. Genowefa Godlewska FMM, Warszawa
Loretanki
S. mgr Klaudia Grażyna Urbańska ....., Warszawa
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Misjonarki Świętej Rodziny
S. dr Joanna Babińska MSF, Komorów
Siostry de Noter Dame
S. mgr Angela Aleksandra Lachendro (1932-1999) SSND, Opole
S. mgr Roberta Danuta Socha SSND, Opole
Inne biblioteki kościelne
Ks. Wolfgang Globisch, Opole – Caritas
Ks. Henryk Kiedrowski, Gdynia – KT, Fil. UKSW
Ks. dr Jan Piotrowski, Warszawa – BDzM
Ks. dr Piotr Tarliński, Opole – CBP-N „Caritas”
Ks. dr Jan Zimny, Sandomierz – IT
III. Nazwy geograficzne
Bagno
Ks. mgr Grzegorz Pomorski SDS
Ks. dr Roman Słupek SDS
Białystok
S. mgr Teresa Chomiczewska, AWSD
Ks. mgr Ryszard Jakub Kotowicz (1933 – 2009), AWSD
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Olszewski, AWSD
Ks. Stanisław Sieluk (1904 – 1960), AWSD
Ks. dr Dariusz Wojtecki, AWSD
Bydgoszcz
Mgr Hanna Lejbman – PIKCh/Sekcja WT UAM
Czarnożyły
Ks. Alfred Pierzchała, Czarnożyły – BP
Czerna
Ks. mgr Piotr Chensel OCD
Ks. Ryszard Stolarczyk OCD
Częstochowa
Ks. dr hab. Stanisław Chład, WSD
Ks. dr Michał Legan OSPPE – BM
Ks. mgr Paweł Michalik OSPPE – BJ
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Ks. Roman Nir, BD
Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Olczyk, WSD
Ks. dr Jan Pach OSPPE – BM
Ks. dr Jan Sambor, WSD
Ks. dr Marian Szczepański
Drohiczyn
Ks. Dariusz Kucharek, WSD
Ks. dr Jarosław Przeździecki, WSD
Elbląg
Ks. Waldemar Maliszewski
Ełk
Ks. dr Andrzej Jaśko, WSD
Ks. mgr Maciej Kwiecień, WSD

Gdańsk
Gdynia

Ks. Henryk Kiedrowski
Gniezno
Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, PWSD, Sekcja WT UAM
Jasło
Ks. Krzysztof Kozioł OFM Conv. BP
Kalisz
Ks. mgr Jan Ludwiczak, WSD
Kalwaria Zebrzydowska
Ks. mgr Nazariusz Zbigniew Popielarski OFM Obs.
Katowice
Ks. dr Tadeusz Czekański, WŚSD
Ks. prof. dr hab. Józef Kiedos, WŚSD
Mgr Barbara Kołodziej, WT US
Mgr Eliza Lubojańska, WT US
Mgr Gabriela Łącka, WT US
Mgr Agata Muc, WT US
Mgr Ewa Sąsiadek, WT US
Dr Bogumiła Warząchowska, WT US
O. dr Lucjusz Ryszard Wójtowicz OFM
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Kazimierz Biskupi
Ks. dr Ignacy Pająk MSF
Ks. Edward Ziarniewicz MSF
Kielce
Ks. dr Andrzej Kaleta, WSD
Ks. dr Tomasz Wróbel, WSD
Komorów
S. dr Joannna Babińska
Koszalin
Ks. dr Tadeusz Ceynowa, WSD
Ks. dr Jerzy Chęciński, WSD
Kraków
Ks. Marek Andrzejewski OFM Conv.
Ks. dr hab. Jan Bednarczyk, UPJP II
Mgr Elżbieta Bober
Ks. Łukasz Brachaczek OFM Conv.
Ks. mgr Błażej Budnik (1962-2017) OFM Obs
Mgr Marcin Curzydło
Br. mgr Roman Dolny SJ, AI
Prof. dr Tytus Górski, PAT
Ks. mgr Kajetan Grudziński (1916-1986), OFM Obs.
Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, AI
Mgr Danuta Gurdak, UP JPII
Dr Małgorzata Janiak, UP JPII
Ks. dr Janusz Kaczmarek OP
Ks. mgr Dariusz Kasprzak OFM Conv
Ks. lic. Jan Kijek MS
Ks. dr Stanisław Lubaszka, Filia PAT
Ks. dr Józef Marszałek SDB
Ks. Czesław Michalunio (1919-2013) SJ
Ks. Andrzej Morka OP
Ks. Rafał Myszkowski OCD
Mgr Magdalena Nagięć, UP JPII
Mgr Anna Nowak, UP JPII
Ks. dr Paweł Nowak, WSD
Mgr Magdalena Olszewska, UP JPII
Ks. mgr Andrzej Władysław Pabin OFM Obs.
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Mgr Marta Piechnik-Dubis, UP JPII
Dr Stanisława Postawa, UP JPII
Ks. dr hab. Andrzej Potocki OP
Ks. mgr Janusz Serafin CSSR
Mgr Władysław Szczęch, UPJP II
Ks. dr Wacław Umiński CM
Ks. Jan Piotr Urbański OFM
Mgr Władysława Wędzicha, UP JPII
Ks. Grzegorz Wiśniowski OFM
Ks. prof. dr hab. Jan Wolny
Ks. prof. dr hab. Hieronim Eugeniusz Wyczawski (1918-1993),OFM Obs, UJ/ATK
Ląd
Ks. mgr Marek Babicz SDB
Ks. Władysław Grochal SDB
Legnica
Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, WSD
Leżajsk
Mgr Zbigniew Lenartowicz
Lublin
Dr Arkadiusz Adamczuk, KUL
Mgr Henryk Adamczuk, KUL
Mgr Małgorzata Augustyniuk, KUL
Dr Marian Butkiewicz, KUL/UP
Mgr Franciszek Chwalewski, KUL
Mgr Alina Czachorowska, KUL
Mgr Waldemar Dagilis, KUL
Mgr Krystyna Deptuła, KUL
Br. Jarosław Domagała MIC
Mgr Danuta Dzierzkowska, KUL
Mgr Maria Figarska, KUL
Ks. dr Stanisław Fudala OCD
Ks. dr Wiesław Galant, WSD
Mgr Małgorzata Gędek, Filia KUL
Mgr Zofia Goleman, KUL
Mgr Maria Gonczarow, KUL
Mgr Grażyna Gorecka, KUL
Dr Katarzyna Górkiewicz, KUL
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Mgr Marek Górniak, KUL
Mgr Anna Grabowska, KUL
Mgr Alicja Grążewska, KUL
Mgr Urszula Grubecka, KUL
Mgr Janina Gryglewska, KUL
Mgr Izabela Irena Gwiazda, WSD kapucynów
Ks. doc. dr hab. Romuald Gustaw (1911-1997) OFM Obs., KUL
Mgr Agnieszka Jarzębowska, KUL
Mgr Jadwiga Jaźwierska, KUL
Mgr Wiktor Kapłan, KUL
Mgr Iwona Kasiura, KUL
Ks. dr Tomasz Kądziołka, WSD
Mgr Adam Konderak, KUL
Mgr Bronisława Koszałka, KUL
Mgr Józef Kowal, KUL
Mgr Anna Krasuska, KUL
Dr Bohdan Królikowski, KUL
Mgr Maria Kruk, KUL
Mgr Maria Kunowska, KUL
Mgr Joanna Kwaśniewska-Powroźnik, KUL
Ks. mgr Jerzy Latawiec, KUL
Ks. mgr Janusz Lekarz, WSD
Mgr Cezary Listowski, KUL
Mgr Tadeusz Madała, KUL
Dr Dominik Maiński, KUL
Mgr Izabela Malinowska, KUL
Mgr Helena Mańkowska, KUL
Mgr Waldemar Michalski, KUL
Dr Angelika Modlińska-Piekarz, KUL
Dr hab. Zbigniew Narecki, KUL
Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka, KUL
Ks. dr Roman Nir, KUL
Dr Monika Nowakowska, KUL
Dr Witold Nowodworski (1907-1978), KUL
Mgr Elżbieta Olczyk, KUL
Mgr Andrzej Paluchowski, KUL
Dr Teresa Pankowska, KUL
Mgr Anna Pawłowska, KUL
Mgr Artur Podsiadły, KUL
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Mgr Irena Przyborowska, KUL
Ks. mgr Janusz Stępniak, MSD
Ks. dr Tadeusz Stolz, KUL
Mgr Izabela Sudrawska, KUL
Mgr Jadwiga Surdacka, KUL
Mgr Emilia Szeliga-Szeligowska, KUL
Mgr Teresa Szpakowska, KUL
Dr Halina Szumił, KUL
Mgr Urszula Szymańska, KUL
Mgr Dorota Tkaczyk, KUL
Mgr Maria Tokarska, KUL
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Ks. dr Dariusz Piotr Majewski, WSD
Poznań
Ks. Paweł Melczewski TChr
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Mgr Andrzej Dubec, ATK
Mgr Andrzej Dziubecki, ATK
Mgr Edward Engelking, ATK / PAN
Ks. dr Kazimierz Franczak SDB
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Ks. mgr Arkadiusz Rakoczy, WSD
Mgr Małgorzata Rek, ATK / BN
Ks. Zdzisław Rogoziński, WSD
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Ks. mgr Justynian Kurth OFM
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O. ks. Ireneusz Bednarek OFM
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O. dr Ryszard Maraś OFM, WSD
Gabriela Ostrowska, WSD
Ks. prof. dr hab. Józef Pater, PWT
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Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
Mgr Iwona KASIURA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Dr Magdalena Rzadkowolska, Uniwersytet Łódzki
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O. dr Aleksander Krzysztof SITNIK OFM Obs., Wyższe Seminarium Duchowne
OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
Dr Paweł SKALSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
S. mgr Roberta Danuta SOCHA SSND, Biblioteka Domu Prowincjonalnego Sióstr
Szkolnych de Norte Dome w Opolu
Prof. dr hab. Irena SOCHA, Uniwersytey Śląski w Katowicach
Dr Tomasz STOLARCZYK, Uniwersytet Łódzki
Ks. dr Michał STUDNIK SVD, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów
w Pieniężnie
Ks. ..... Adam SZOT, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Ks. dr Wacław UMIŃSKI CM, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Mgr Elwira WARDA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Bogumiła WARZĄCHOWSKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Jolanta WASILEWSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mgr Barbara ZEZULA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
S. lic. Bernadeta ŻABIEREK ZSNM, Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku
Dr Ryszard ŻMUDA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Apel i prośba do kadry kierowniczej bibliotek kościelnych
Serdecznie zapraszam do współpracy, jako Autorów haseł biograficznych. Pracowników z uczelni akademickich, seminariów duchownych, zakonów i zgromadzeń zakonnych, z innych instytucji kościelnych i państwowych oraz osoby prywatne. Proszę
również o sygnalizowanie przeoczonych haseł w załączonym Wykazie nazwisk oraz
zauważone literówki i inne błędne zapisy w imionach i nazwiskach oraz uzupełnienie
stopni naukowych i tytułów zawodowych. Wydawcą „Słownika”będzie Uniwersytet
Medyczny w Łodzi, na podobnych zasadach jak przy T. 1 „Bibliografa”, T. 2 „Katalog”, T. 3 „Dokumentacja”. Uczelnia nie płaci honorariów. Nie będzie egzemplarzy
autorskich. Zapewniamy tylko możliwość druku opracowanego hasła. Będę wdzięczny
za odpowiedź w tej sprawie. Planowany jest finisz „Słownika” na przełomie 2017 /
2018 roku. W celu uzgodnienia wyboru hasła proszę o kontakt z redaktorem (e – mail:
ryszard.zmuda@umed.lodz.pl).
Uwagi końcowe
Proponowane hasła do „Słownika”, zostały wytypowane na podstawie danych biograficznych z Aneksu „Kto jest kim” – kadra kierownicza, który zostanie zamieszczony
w ostatnim tomie monografii pt. „Biblioteki Kościoła w Polsce w świetle publikacji
i prac dyplomowych za lata 1945 – 2015”.
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Należy mocno podkreślić, że wydawnictwa informacyjne, w tym słowniki biograficzne, są niezbędne do racjonalnego uprawiania każdej dyscypliny naukowej. Powinny
być opracowywane kontynuacje już istniejących tytułów i podejmowane nowe tematy
w tym zakresie. Będą zawsze przydatne dla kwerendzistów oraz pomocne dla bibliografów. Powinny być zarówno ogłoszane drukiem, jak i udostępniane online. Wówczas przedłuży się ich żywot oraz wszechstronne zdalne wykorzystywanie. Opracowania tego typu o tematyce kościelnej, powinny zostać zdigitalizowane i udostępnione
w bibliotece cyfrowej – Księgozbiorze Wirtualnym Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES, którą administruje ks. dr Jerzy W i t c z a k , Dyrektor Biblioteki Papieskiego
Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we
Wrocławiu, Prezes Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (http://www.fides.org.pl).

Okładki
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Dr Zbigniew Kopociński

Dr Krzysztof Kopociński
Łódź – UM

Prof. dr hab.
Czesław Jeśman

Niezłomny kapelan sanatorium dla dzieci w Sobótceksiądz kapitan Józef Bełch (1909-1993)
Abstract
Jozef Bełch (1909-1993)-priest, an officer of the Home Army, a political prisoner, chaplain of sanatorium for children in Sobotka. He was born in Rozanka, on July 4, 1909. In the years 1929-1934 he studied
at the seminary in Przemysl, where on June 24, 1934, he received priestly ordination. During the war
against Germany in September 1939, he was chaplain of the 10th Regional Hospital in Przemysl. In 1942,
he joined the Home Army as a captain performed the duties of a chaplain. After the Second World War
continued independence activities. In 1950, he was arrested, more than four years spent in prison. In the
years 1982-1987 he served as chaplain of sanatorium for children with strabismus in Sobotka. Jozef Belch
died on September 10, 1993, at the age 84.
Streszczenie
Józef Bełch (1909-1993)-kapłan, oficer Armii Krajowej, więzień polityczny, kapelan sanatorium dla
dzieci w Sobótce. Urodzony 4 lipca 1909 w Różance. W latach 1929-1934 studiował w Seminarium Duchownym w Przemyślu, gdzie w dniu 24 czerwca 1934 roku uzyskał święcenia kapłańskie. W czasie
wojny z Niemcami we wrześniu 1939 roku był kapelanem 10. Szpitala Okręgowego w Przemyślu. W 1942
roku wstąpił do Armii Krajowej i w stopniu kapitana pełnił obowiązki kapelana. Po zakończeniu II wojny
światowej kontynuował działalność niepodległościową. W 1950 roku aresztowany, ponad cztery lata spędził w więzieniu. W latach 1982-1987 pełnił funkcję kapelana sanatorium dla dzieci z zezem w Sobótce.
Zmarł 10 września 1993 roku w wieku 84 lat.

W 2017 roku obchodzimy 50. rocznicę powstania Sanatorium Rehabilitacyjnego
Leczenia Zeza (SRLZ) im. Mariana Wilczka w Sobótce. Był to ośrodek, który w latach
1970-tych i 1980-tych zaliczany był, obok Krakowa i Szczecina, do czołowych krajoForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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wych placówek zajmujących się stacjonarnym leczeniem i rehabilitacją dzieci z chorobą zezową. Jego twórcą i długoletnim dyrektorem była dr n. med. Halina Licowa
(1919-2004), dla której inspirację stanowiła działalność wybitnych krakowskich okulistów i naukowców: prof. Mariana Wilczka (1903-1967) i prof. Michaliny KrzystekWalka (1924-2002). Swój wkład w rozwój ośrodka miał również płk prof. Stanisław
Mrzygłód (1930-2014), który w latach 1968-1974, jeszcze jako major dr n. med., pełnił
funkcję ordynatora oddziału okulistycznego w 4. Wojskowym Szpitalu Okręgowym
we Wrocławiu i współpracował z sanatorium w Sobótce, głównie w zakresie przeprowadzania zabiegów operacyjnych w przebiegu choroby zezowej.
Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza im. Mariana Wilczka powstało w końcówce 1967 roku (pierwszych pacjentów przyjęło w 1968 roku), przez 30 lat przyjmowało małych pacjentów niemal z całej Polski. W ostatnich latach swego funkcjonowania przyjęło nazwę Wojewódzki Szpital Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. Mariana
Wilczka w Sobótce. W 1997 roku, mimo bardzo dużych protestów społecznych, ośrodek został zlikwidowany, zaś sposób przeprowadzenia tego procesu przebiegał z licznymi naruszeniami prawa 1.
Sobótka to niewielkie miasteczko położone w województwie dolnośląskim, u podnóża góry Ślęży (718 m. n.p.m.). W jego centrum znajduje się kościół pw. św. Jakuba,
należący do miejscowej parafii. Sprawa funkcjonowania w zakładzie leczniczym kapelana, nauczania religii i odprawiania nabożeństw nie była prosta i łatwa do przeprowadzenia w owym okresie. Na przełomie lat 1967/1968, czyli w momencie tworzenia
Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza w Sobótce, panowały niezwykle napięte
stosunki między Rządem PRL a Kościołem. Był to czas świeżo po wysłaniu słynnego
listu polskich biskupów do ich niemieckich odpowiedników (ze znamiennymi słowami
„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”) oraz obchodach milenium chrześcijaństwa
w naszym kraju, które były na wszelki sposób zakłócane i zwalczane przez aparat władzy. Co prawda, istniały oficjalnie przepisy gwarantujące obecność kapłana w szpitalach i sanatoriach, lecz w praktyce panowały w tym zakresie mocne utrudnienia. Porozumienie Episkopatu z Rządem PRL z dnia 14 kwietnia 1950 roku zapewniało chorym
możliwość opieki duszpasterskiej, zaś Ministerstwo Zdrowia wydało w związku z tym
odpowiednie przepisy wykonawcze regulujące pracę kapelana szpitalnego. Na ich podstawie dyrektor szpitala (sanatorium) winien umówić duchownego w charakterze kapelana, zapewnić mu salę do odprawiania nabożeństw i swobodny dostęp do pacjentów,
osobno określono zasady wynagradzania księży. W praktyce w SRLZ w Sobótce przez
wiele lat nie było absolutnie możliwości pracy kapelana, mimo przychylnej postawy dyrektor ośrodka. Dopiero niepokoje społeczne i strajki lat 1980-tych skłoniły władze do
Krzysztof Ko p o c i ń s k i, Zbigniew K o p o ciń s k i, Czesław J e ś ma n: Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza w Sobótce. Żary, Łódź 2016 s. 59-80; Czesław J e ś ma n: Profesorowie i docenci Wojskowej
Akademii Medycznej w Łodzi im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego. Łódź 2008 s. 329
1
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ustępstw w tym zakresie. Kolejne negocjacje Rządu PRL i Episkopatu zaowocowały wydaniem w dniu 29 listopada
1981 roku zgody na zapewnienie opieki
duszpasterskiej w szpitalach, domach
dziecka i zakładach karnych. W wyniku tego porozumienia w dniu 1 czerwca 1982 roku w SRLZ im. M.Wilczka
w Sobótce zatrudniono pierwszego
w całej historii ośrodka kapelana. Został
nim dziekan i proboszcz parafii pw. św.
Jakuba w Sobótce ks. Józef Bełch, jedna
z najbarwniejszych postaci w dziejach
tego miasta, jak i dolnośląskich placówek służby zdrowia, toteż niewątpliwie
warto przybliżyć jego sylwetkę 2.
Urodził się 4 lipca 1909 roku w Różance koło Strzyżowa w województwie
małopolskim, w rodzinie Izydora i Teresy Strzępek. Familia była liczna, poKs. kpt. Józef Bełch (1909-1993)
siadał ośmioro rodzeństwa. Początkową edukację odbywał w Szkole Powszechnej w Sobniowie, potem Jaśle. Świadectwo
dojrzałości uzyskał w Gimnazjum Państwowym im. króla Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle w 1928 roku. Obowiązkową służbę wojskową odbył w Batalionie Podchorążych
Rezerwy Piechoty nr 2 w Zamościu, praktyki w III batalionie 9. Pułku Piechoty Legionów w Tomaszowie Lubelskim, po czym mianowany został na stopień plutonowego
podchorążego. W latach 1929-1934 studiował w Seminarium Duchownym w Przemyślu, gdzie w dniu 24 czerwca 1934 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Początkowo
pracował jako wikariusz w kościele parafialnym w Przybyszówce, potem w Łańcucie
i Rozwadowie. W tym czasie był aktywnym działaczem Akcji Katolickiej oraz publicystą (pod pseudonimem Józef Wieśniak, Józef Młodowiejski). Jego artykuły na różne
tematy dotyczące życia społeczno-religijnego ukazywały się m.in. w czasopiśmie pt.
„Ruch Katolicki” czy miesięczniku pt. „Prąd”. Po agresji III Rzeszy na Polskę ks. bp
Franciszek Barda w dniu 11 września 1939 roku skierował go do służby w wojskowym
10. Szpitalu Okręgowym w Przemyślu.3
2
Stanisław Gr z e si u k : Duszpasterstwo chorych w szpitalach. W: Śl. Stud. Hist.-Teol. 1979 T. 12 s.
64-65
3
Instytut Pamięci Narodowej: BU WR039/3/3, Akta kontrolne śledztwa w sprawie przynależności do
nielegalnej organizacji SN i WiN Bełch Józef i inni; Pius (Franciszek) Bełch: Ks. prałat Józef Bełch (1909-

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

505

W czasie okupacji objął parafię w Stojańcach (wioska między Mościskami a Sądową Wisznią w województwie lwowskim), gdzie Sowieci (potem także Niemcy) oddali
władzę administracyjną i milicję w ręce Ukraińców. Był to niewątpliwie najgorszy czas
dla Polaków i innych nacji (Węgrzy, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Ormianie, Cyganie)
zamieszkujących teren kresów wschodnich RP. Ukraińscy nacjonaliści ze zbrodniczej
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-Ukraińskiej Powstańczej Armii (OUN-UPA)
dokonali wówczas szczególnie okrutnego ludobójstwa, według różnych szacunków, od
150. do nawet 200. tysięcy Polaków.
Ks. Józef Bełch w 1942 roku wstąpił do Armii Krajowej i jako kapelan przyjął pseudonim „Róża”. W stopniu kapitana pełnił służbę w Inspektoracie Zachód Okręgu Lwów
Obszaru nr 3 AK, jego dowódcami byli kolejno: ppor. Józef Szymański „Gajowy”, kpt.
Alfons Jabłoński „Radca”, por.-kpt. Witold Szredzki „Sulima”. Ciągły olbrzymi stres
wywołany lękiem przed napadami banderowców oraz przebywanie całymi nocami przy
niskiej temperaturze w skrytkach na zewnątrz domu (ziemianki, kopce), spowodowały
poważne pogorszenie stanu zdrowia i gruźlicę płuc. Jak wspominał, w tym czasie miał
zawsze pod ręką pistolet a przy łóżku wiązkę granatów (banderowcy w brutalny sposób
zamordowali wielu polskich księży), zaś w piwnicach jego plebanii mieścił się magazyn broni oraz radio do nasłuchu komunikatów BBC. W związku z bardzo złym stanem
zdrowia, latem 1944 roku opuścił parafię i przeniósł się pod opiekę ks. Józefa Stybela
w Grodzisku. Fakt ten prawdopodobnie ocalił mu życie, ponieważ UPA wymordowała
w tym czasie dużą część jego byłych parafian w Stojańcach. W tych czasach nienawiści
i pogardy kpt. ks. Józef Bełch wystawiał także Żydom fałszywe metryki chrztu bądź
ostrzegał o akcjach eksterminacyjnych policji ukraińskiej, czym przyczynił się do uratowania pewnej liczby istnień ludzkich, o czym warto zawsze pamiętać 4.
Po zakończeniu działań wojennych nie ujawnił się, w styczniu 1945 roku wstąpił
do Stronnictwa Narodowego, gdzie przyjął pseudonim „Szczerbiec”. Jego głównym
zadaniem było wydawanie podziemnej prasy: „Biuletyn Informacyjny”, „Jestem Polakiem”, „Naród w walce”. Swoje teksty umieszczał także w innych wydawnictwach,
takich jak m.in.: „Głos Narodu”, „Orzeł”, „Nasza Sprawa”, „Narodowiec”, „Z Nami
1993) życie i dzieło społecznika i publicysty żołnierza AK i więźnia UB. Opole 2003 s. 1-15; Joanna Sme reka: Kościół katolicki w Sobótce od czasów powojennych. Wspólnota wiernych, nadzieje i wyzwania.
W: Ślężańskie Światy / pod red. Kunicki W., Smereka J. Wrocław 2011 s. 160-163
4
Lucyna Ku l i ń sk a , Czesław P a rta c z : Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach
1939-1945. Ludobójstwo niepotępione. Warszawa 2015 s. 11-180; Leszek J a nkie w ic z : Uzupełnienie do
listy strat ludności polskiej podanej przez Komańskiego i Siekierkę dla województwa tarnopolskiego. W:
Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich / pod red. Listowski Witold. T. 7. Kędzierzyn-Koźle 2015 s. 59-64; Edward P ru s : Szatańskie igrzysko. Wrocław 2009 s. 314-351; Edward Prus :
SS-Galizien patrioci czy zbrodniarze?. Wrocław 2008, s. 100-151; Jerzy W ę gie rs ki: W lwowskiej Armii
Krajowej. Warszawa 1989 s. 14, 264; Jerzy W ę g iers k i: Armia Krajowa na południowych i wschodnich
przedpolach Lwowa. Kraków 1995 s. 311, 361; Pius (Franciszek) B e łc h: Ks. prałat Józef Bełch..., s. 1520
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Wszyscy”. Przez kolejne lata ukrywał się i często zmieniał miejsce pobytu, gdyż coraz
głośniej było o masowych aresztowaniach byłych żołnierzy AK. W dniu 21 października 1950 roku schwytany we Wrocławiu i osadzony w tamtejszym więzieniu śledczym
nr 2 wraz z pięcioma innymi duchownymi. Przeszedł bardzo ciężkie śledztwo (bity,
głodzony, poniżany), przebywał także na obserwacji w Szpitalach Psychiatrycznych
w Kobierzynie i Tworkach. W lipcu 1954 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie
skazał go na 7 lat więzienia i 2 lata pozbawienia praw obywatelskich, z zaliczeniem
okresu aresztowania. Osadzony w ciężkim więzieniu w Rawiczu, w dniu 30 listopada
1954 roku warunkowo zwolniony 5.
Kolejne 10 lat życia spędził w Smogorzowie, gdzie pełnił funkcję proboszcza. Do
Sobótki przybył w sierpniu 1965 roku i do końca swej aktywności zawodowej był
związany z tą miejscowością. Przez wiele lat sprawował obowiązki dziekana i proboszcza miejscowej parafii pw. św. Jakuba. Niezwykle zasłużony dla życia religijnego
i społecznego całego regionu ślężańskiego 6.
Były oficer Armii Krajowej, żołnierz podziemia niepodległościowego i więzień stalinowski w dniu 1 czerwca 1982 roku dołączył do załogi Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza im. M.Wilczka w Sobótce, jako pierwszy w dziejach tego ośrodka
jego kapelan. Swoją posługę duchową rozpoczął od niedzielnych mszy świętych, które
odprawiał o godz. 9.00 w świetlicy na wysokim parterze budynku głównego placówki. Jednocześnie prowadził zajęcia katechetyczne dla wszystkich chętnych kuracjuszy
przebywających na leczeniu w sanatorium. W owym okresie w Polsce trwał stan wojenny, zaś na rynku istniały olbrzymie niedobory podstawowych towarów. Polskie instytucje kościelne otrzymywały w darze różnego rodzaju produkty pozyskiwane przez
organizacje charytatywne w krajach całej Europy. W Sobótce ich dystrybucją zajmowali się księża miejscowej parafii na czele ze swoim proboszczem. Ks. Józef Bełch
dbał szczególnie o dostarczanie środków żywnościowych na potrzeby kuchni SRLZ,
gdyż zdawał sobie sprawę, jak ważne dla rozwoju dziecka jest prawidłowe odżywianie
organizmu 7.
Był człowiekiem niezwykle skromnym, lata spędzone w więzieniu spowodowały, że stał się osobą dość skrytą i niechętnie ujawniającą swoją chwalebną przeszłość
5
IPN: BU WR039/3/3, Akta kontrolne śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji SN
i WiN Bełch Józef i inni; Pius (Franciszek) Bełch: Ks. prałat Józef Bełch..., s. 20-46
6
Joanna Sm e r e k a : Kościół św. Jakuba w Sobótce. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT 2007 s. 99;
IPN: BU WR039/3/3, Akta kontrolne śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji SN
i WiN Bełch Józef i inni; Pius (Franciszek) Bełch: Ks. prałat Józef Bełch..., s. 78-86, 102, 150
7
Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad
Matką i Dzieckiem we Wrocławiu SPZOZ w likwidacji, B-25, Listy płac Sobótka 1975; B-25 Zwolnienia
1999, Etaty 1989, Różne wykazy 1989-99, Wykaz pracowników niepełnozatrudnionych SRLZ w Sobótce
z dnia 9.01.1987 r.; Pius (Franciszek) Bełch: Ks. prałat Józef Bełch..., s. 92; Relacja Teresy Sarnowskiej
z dnia 19.12.2015
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z okresu konspiracji. Powszechnie znany był z tego, iż kompletnie nie przywiązywał
wagi do dóbr doczesnych, w tym nawet własnego odzienia. Chodził ubrany w mocno
już podniszczoną sutannę i takież palto, zaś darowany mu przez brata samochód sprzedał, by móc pozyskane środki finansowe przeznaczyć na renowację obrazu św. Jakuba
w miejscowym kościele. Całą swą energię i siły poświęcał w służbie innych ludzi.
W dniu 18 sierpnia 1987 roku na mocy dekretu ks. kardynała Henryka Gulbinowicza,
w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, zwolniony z pełnienia obowiązków
proboszcza i dziekana w Sobótce (w tym funkcji kapelana SRLZ im. M.Wilczka). Jego
następcą został ks. Stefan Wancel. Swe ostatnie lata życia spędził w Domu Księży
Emerytów w Korczynie. Kpt. ks. Józef Bełch zmarł 10 września 1993 roku w wieku 84
lat, pochowany na cmentarzu parafialnym Jasło-Sobniów 8.
Niewiele jest na Dolnym Śląsku placówek służby zdrowia, w których funkcję kapelana pełniłaby osoba o tak niezwykłym i ciekawym życiu. Dramatyczne przeżycia
z okresu okupacji (okrutne mordy dokonywane przez zbrodniarzy z UPA na jego parafianach), trauma ponad czteroletniego ciężkiego więzienia w okresie stalinowskim
nie zdołały zabić w księdzu J.Bełchu kapłańskiego powołania i potrzeby ciągłej służby
Bogu i ludziom. Warto pamiętać, że część swego życia poświęcił pracy z chorymi
dziećmi w SRLZ im. M.Wilczka w Sobótce.

Joanna Sm e r e k a : Kościół św. Jakuba..., s. 120-121; Pius (Franciszek) Bełch: Ks. prałat Józef Bełch...,
s. 150-151
8
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Waleczna lekarka ze Lwowa
– kpt. dr med. Zofia Plecity Czyżewska (1902-1979)
Abstract
The article presents a profile of the physycian and soldier of 2nd Polish Army. Zofia Plecity Czyżewska
was born in Lwow, on October 20, 1902. In 1926, she graduated from the Jan Kazimierz University in
Lwow. In the interwar period, doctor Z.Plecity Czyżewska was employed at the hospital in Dolina. She
specialized in radiology. During World War II as captain served in 2nd Polish Army. She was radiologist in
the 8th Field Movable Surgeon’s Hospital in Ruszów. After World War II, she settled in Wroclaw, where
worked in several hospitals. Zofia Plecity Czyżewska died in Wrocław, on October 9, 1979, at the age 77.
Streszczenie
Artykuł przedstawia sylwetkę lekarza i żołnierza II Armii Wojska Polskiego. Zofia Plecity Czyżewska urodziła się 20 października 1902 roku we Lwowie. W 1926 roku została absolwentką Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. W okresie międzywojennym doktor Z.Plecity Czyżewska była zatrudniona
w szpitalu w miejscowości Dolina. Specjalizowała się w radiologii. Podczas II wojny światowej w stopniu
kapitana służyła w II Armii Wojska Polskiego. Była radiologiem 8. Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego w Ruszowie. Po zakończeniu II wojny światowej osiedliła się we Wrocławiu, gdzie pracowała
w kilku szpitalach. Zofia Plecity Czyżewska zmarła 9 października 1979 roku we Wrocławiu, w wieku
77 lat.

Lwów (Leopolis, Lemberg, Львов, Lviv) to jedno z najpiękniejszych polskich miast
na przestrzeni stuleci, o niezwykle barwnej historii, bez której nie da się opowiedzieć
prawdziwie losów naszego kraju. Wspaniałe centrum nauki, kultury i sztuki, promieniujące osiągnięciami na ziemie całej Rzeczypospolitej. Z grodem tym związanych
było bardzo wielu wybitnych profesorów wszelakich dziedzin nauki, zacne grono nieForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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zwykłych artystów, polityków czy żołnierzy. Wystarczy przypomnieć, że na lwowskich nekropoliach spoczywają Polacy, którymi szczyci się cała nasza ojczyzna, m.in.
Maria Konopnicka (pisarka, autorka „Roty”), Władysław Bełza (autor Katechizmu
Polskiego Dziecka czyli słynnego wiersza zaczynającego się od słów „Kto ty jesteś
Polak mały...”) Gabriela Zapolska (pisarka, autorka „Moralności Pani Dulskiej”), Stefan Banach (wybitny matematyk ze słynnej Lwowskiej Szkoły Matematycznej), Artur
Grottger (artysta malarz), Benedykt Dybowski (światowej sławy naukowiec, badacz
Bajkału), znajdują się tu także największe zbiorowe kwatery powstańców listopadowych 1830 roku (słynna „żelazna kompania”) i styczniowych 1863 roku, tutaj spoczywają żołnierze Kościuszki i Szwoleżerowie spod Somosierry. Na Cmentarzu Obrońców
Lwowa zwanym popularnie Cmentarzem Orląt pochowani są obrońcy miasta, którzy
1 listopada 1918 roku podjęli heroiczny bój przeciwko ukraińskiemu zamachowi stanu
i ocalili swoje ukochane miasto dla Rzeczypospolitej. Wśród tych najwierniejszych
z wiernych nie brakuje reprezentantów zawodów medycznych. Tam pochowany jest
światowej sławy chirurg gen. prof. Ludwik Rydygier, który zasłynął w trakcie obrony
Lwowa jako naczelny chirurg Szpitala z Domu Inwalidów na ulicy Kleparowskiej tzw.
„Dwójki”. W katakumbach lwowskiego Campo Santo pochowany został absolwent
Uniwersytetu Lwowskiego ppor. lek. Lesław Gluziński oraz sanitariuszki: Antonina
Bieganówna, Stefania Franiszówna, Janina Prus-Niewiadomska. Właśnie w takim grodzie przyszła na świat i spędziła połowę swego życia kpt. dr med. Zofia Plecity-Czyżewska1.
Urodziła się 20 października 1902 roku we Lwowie, w rodzinie Władysława i Heleny Czyżewskich. Ojciec pracował jako starszy radca Sądu Apelacyjnego we Lwowie,
matka była absolwentką Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Posiadali oni pięcioro dzieci, które starali się wychowywać w duchu patriotycznym, czemu sprzyjał liberalny stosunek okupantów austriackich do mieszkańców całej Galicji. Zapewne talenty
pedagogiczne Pani Heleny, jak i wiedza wyniesiona z Seminarium Nauczycielskiego
sprawiły, że potrafiła znakomicie wykształcić swoje potomstwo, córkę i czterech synów. Dwóch z nich oddało życie za ojczyznę: Józef zginął w obronie Lwowa (w stopniu
plutonowego poległ w słynnej bitwie pod Zadwórzem) a Adam, który był harcmistrzem
Związku Harcerstwa Polskiego, został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów
podczas II wojny światowej. Trzeci z braci, Kazimierz Czyżewski ukończył w 1924
1
Stanisław Ni c i e j a : Cmentarz Obrońców Lwowa. Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1990 s. 174-176, 190; Stanisław N icie ja : Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989 s. 203, 300, 321-322, 267-269; Michał K lime c ki: Lwów
1918-1919. Warszawa 2011 s. 12-106; Krzysztof K o p o c ińs ki, Zbigniew K opoc ińs ki, Czesław J e śman : 60. rocznica śmierci mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego (1885-1956) – Szefa Sanitarnego Naczelnej Komendy Obrony Lwowa. Lek. Wojs. 2016 T. 94 nr 3 s. 304-309; Andrzej Fe lc hne r: Pod
znakiem Eskulapa i Marsa. Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do mobilizacji w 1939
r.). Oświęcim 2016 s. 96
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roku Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK)
we Lwowie, specjalizował się
w chirurgii, po zakończeniu II
wojny światowej ekspatriowany
do Wrocławia, gdzie był jednym
z organizatorów I Katedry Chirurgii we Wrocławiu. Ostatni
z braci to Zygmunt Czyżewski absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
i znany trener piłki nożnej. Cała
rodzina mieszkała w domu przy
ulicy Chodkiewicza 9 we Lwowie, status materialny familii
był dobry i umożliwił zapewnienie właściwego wykształcenia
i wychowania wszystkim potomkom2.
Zofia Czyżewska wkrótce po
odzyskaniu niepodległości wstąpiła na Wydział Lekarski UJK
we Lwowie, który ukończyła w
1926 roku. Po zdobyciu dyplomu
wyszła za mąż za dr. Józefa Plecity, absolwenta tej samej uczelni,
kolegę z roku jej brata Kazimierza. Małżonek był starszy od niej
o 7 lat, jednak I wojna światowa
Kpt. dr Zofia Plecity Czyżewska
a później wojna z bolszewic(1902-1979), lata 1945/1946,
ką Rosją w 1920 roku sprawiudostępnione dzięki uprzejmości W.Glabian
ły, że studia lekarskie ukończył
z opóźnieniem dopiero w 1924 roku. Jeszcze jako student medycyny powołany do
służby w Wojsku Polskim, pełnił funkcję podlekarza, osiągnął stopień porucznika ze
starszeństwem z dnia 1 czerwca 1919 roku. Po zakończeniu działań wojennych zdemobilizowany, zdołał dokończyć wymarzone studia, został lekarzem specjalizującym się
w chorobach wewnętrznych. W 1932 roku, jako oficer rezerwy przydzielony do Kadry
Materiały dokumentalne i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Wandy Glabian; Stanisław Nicieja: Cmentarz Obrońców..., s. 241
2
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Zapasowej 6. Szpitala Okręgowego we Lwowie, awansowany na stopień kapitana3. Zapewne nie przypuszczał, że za kilkanaście lat podobną drogę kariery wojskowej będzie
zmuszona odbyć jego żona, która podczas II wojny światowej osiągnie ten sam stopień
wojskowy.
Młode małżeństwo lekarskie opuściło swój rodzinny gród, początkowo pracowali
w pobliskich Winnikach. Następnie przenieśli się do miejscowości Dolina w województwie stanisławowskim, gdzie dr Józef Plecity został dyrektorem Szpitala Powszechnego, jednocześnie praktykował jako lekarz chorób wewnętrznych. Dr Zofia PlecityCzyżewska specjalizowała się w radiologii, jako rentgenolog została zatrudniona w tej
samej placówce. Oboje lubiani i szanowani przez pacjentów, znani w całej okolicy. Był
to chyba najszczęśliwszy okres w życiu lwowskiej lekarki, niestety nie trwał zbyt długo.
W 1936 roku jej mąż zachorował na chorobę nowotworową i mimo podjęcia intensywnego leczenia (zabieg operacyjny przeprowadzony w Wiedniu) zmarł w kwietniu tegoż
roku. Okrutny wyrok losu przyjęła z godnością, twardy charakter i wsparcie rodziny
pozwoliły jej przetrwać te ciężkie chwile. Opuściła Dolinę i powróciła do rodzinnego
Lwowa, zamieszkała w dawnym domu i podjęła pracę lekarza rentgenologa4.
Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku był kolejnym nieszczęściem,
które dotknęło cały naród polski. Lwów dostał się początkowo pod okupację sowiecką,
która w 1941 roku została zamieniona na niemiecką. Mimo że dr Zofia Plecity-Czyżewska pochodziła ze znanej z patriotyzmu rodziny, udało jej się uniknąć wywózki na
Sybir oraz śmierci z rąk nacjonalistów ukraińskich, co było najczęstszym zagrożeniem
dla Polaków na kresach południowo-wschodnich. W czasie okupacji utrzymywała się
prowadząc prywatną praktykę lekarza rentgenologa przy ulicy Żółkiewskiego 735.
W 1944 roku, po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej, zmobilizowana, podobnie jak duża część lekarzy z terenów kresów wschodnich RP, do tworzącego się Wojska
Polskiego. W kwietniu 1945 roku kpt. dr Zofia Plecity-Czyżewska została przydzielona na stanowisko rentgenologa do 8. Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego
jako wzmocnienie przed planowanym forsowanie Nysy Łużyckiej. Placówka ta stacjonowała wówczas w miejscowości Ruszów (niem. Rauscha) i stanowiła część bazy
szpitalnej II Armii Wojska Polskiego. Warunki pracy były trudne, typowo polowe zakwaterowanie i dość prymitywne wyposażenie. Udział w zabezpieczeniu medycznym
forsowania Nysy Łużyckiej był największym sukcesem bojowym całego personelu
3
Rocznik oficerski 1923 Warszawa 1923 s. 1161, 1238; Rocznik oficerski rezerw Warszawa 1934 s.
218, 772
4
Materiały dokumentalne i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Wandy Glabian; Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1936, zawierający spis lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów
oraz wykaz najważniejszych uzdrowisk polskich, pod red. S. Konopki, Warszawa, 1936, s. 178; Rocznik
lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1938 rok. Urzędowy spis lekarzy. Stan rozmieszczenia lekarzy z dnia
15 maja 1938 r., Warszawa 1938 s. 326, 935
5
Gazeta Lwowska 1942 nr 296 s. 3
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Dr Zofia Plecity Czyżewska podczas opisywania zdjęć radiologicznych, 1946 rok,
udostępnione dzięki uprzejmości W.Glabian

szpitala, w niezwykle trudnych okolicznościach (ilość przyjętych pacjentów przekraczała dziesięciokrotnie możliwości etatowe szpitala) zdołano uratować życie setkom
rannych polskich żołnierzy. Niewątpliwie doświadczona radiolog kpt. dr Zofia PlecityCzyżewska przyczyniła się wydatnie do jego osiągnięcia. Po zakończeniu wojny trafiła
jeszcze do szpitala wojskowego w Toruniu, następnie została zdemobilizowana i mogła
powrócić do życia cywilnego6.
W wyniku haniebnych traktatów w Jałcie i Poczdamie jej ukochany Lwów znalazł
się poza granicami Polski i wszedł w skład ZSRR. Duża część lwowskiej inteligencji
została ekspatriowana do zrujnowanego Wrocławia (niem. Breslau, w ostatniej fazie
wojny miasto zamienione przez Niemców na twierdzę) na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Tam przybyła również dr Zofia Plecity-Czyżewska, która zamieszkała wraz z rodziną swego brata prof. Kazimierza Czyżewskiego przy ulicy Pugeta 27. Pracowała
w Klinice Radiologicznej Akademii Medycznej oraz kilku wrocławskich szpitalach.
W dniu 7 grudnia 1954 roku uznana specjalistką IIº w zakresie radiologii. W 1955
6
Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG, s. 36; Zbigniew K opoc ińs ki, Krzysztof K opoc ińs ki,
Czesław Je śm a n : 105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej. Żary, wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014, s. 37-38; Materiały dokumentalne i informacje udostępnione dzięki uprzejmości
Wandy Glabian
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roku odznaczona Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej. Była niezwykle skromnym, pracowitym i ofiarnym lekarzem, tak zapamiętana przez całe grono pacjentów.
Wchodziła w skład diaspory lwowskiej, która w ogromnej mierze przyczyniła się do
odbudowy i rozwoju Wrocławia jako jednego z czołowych ośrodków naukowych naszego kraju.
W życiu prywatnym słynęła z energiczności i sportowego stylu życia, była członkiem Towarzystwa Taterniczego i słynnego I. Lwowskiego Wojskowego Klubu Sportowego „Czarni”. We wspomnieniach rodziny zachowała się jako niezwykle ciepła
i miła osoba, o ogromnym poczuciu humoru i przywiązaniu do wartości rodzinnych.
Znała kilka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) i lubiła czytać zagraniczną literaturę w oryginale. Z zainteresowań sportowych pozostała jej miłość do brydża.
Bardzo lubiła zwierzęta, szczególnie psy. Mimo że była osobą bardzo towarzyską i radosną, nie wyszła już drugi raz za mąż, nie posiadała także potomstwa.
Kpt. dr med. Zofia Plecity-Czyżewska zmarła w dniu 9 października 1979 roku we
Wrocławiu, w wieku 77 lat, pochowana w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Parafii
Rzymsko-Katolickiej Świętej Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu7. Mimo wielu
dramatycznych chwil w swoim życiu, nigdy nie straciła chęci do życia oraz powołania
zawodowego a swoją ofiarną służbą pięknie zapisała się w historii swej zacnej familii,
ale i polskiej wojskowej służby zdrowia.

7

Materiały dokumentalne i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Wandy Glabian
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Profesor Eufemiusz Herman (1892-1985)
– 125. rocznica urodzin polskiego neurologa
Abstract
Eufemiusz Herman (1892-1985)- outstanding Polish neurologist, scientist, head of the Department
of Neurology at the University of Lodz. His medical studies took place at the Faculty of Medicine of the
Jagiellonian University in Cracow and University of Lwow. In 1918, he graduated from the University of
Lwow. As an officer of the Polish Army took part in the war Poland against Russia in 1920. In the interwar
period, he worked in the Department of Neurology of Hospital (Szpital na Czystem) in Warsaw, at the time
headed by Edward Flatau. In 1932, after the death of his master became the head of the Department of
Neurology. During World War II, because of his Jewish origin, he was in the ghetto in Warsaw, where he
still tried to help sick people. In 1945, he became head of the Department of Neurology at the University
of Lodz. Author of over 200 scientific publications, including 17 books. As the first neurologist described
many of the original signs of neurological diseases and some syndromes ( among others Herman’s Syndrome called post-traumatic syndrome with livedo racemosa universalis). He was a well-known in European and global neurology. In the years 1969-1972, he was Vice-President of the World Federation of
Neurology. Eufemiusz Herman died in Lodz, on May 8, 1985, at the age of 93.
Streszczenie
Eufemiusz Herman (1892-1985)-wybitny polski neurolog, naukowiec, kierownik Kliniki Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia medyczne odbywał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Lwowskiego we Lwowie. W 1918 ukończył Wydział
Lekarski Uniwersytetu Lwowskiego. Jako oficer- lekarz Wojska Polskiego brał udział w wojnie Polski
z Rosją w 1920 roku. W okresie międzywojennym pracował w Oddziale Neurologicznym Szpitala na
Czystem w Warszawie pod kierunkiem Edwarda Flataua. W 1932 roku, po śmierci swojego mistrza, został
ordynatorem oddziału. W okresie II wojny, ze względu na żydowskie pochodzenie, przebywał w gettcie
w Warszawie, gdzie nadal starał się nieść pomoc chorym ludziom. W 1945 roku został szefem Kliniki
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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Neurologicznej Uniwersytetu w Łodzi. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 17 książek. Opisał
wiele oryginalnych objawów neurologicznych (m.in. objaw karkowo-paluchowy, odruch podeszwowotoniczny) i szereg zespołów chorobowych (m.in. Zespół Hermana zwany zespołem pourazowym z livedo
racemosa). Był postacią znaną w europejskiej i światowej neurologii. W latach 1969-1972 był wiceprzewodniczącym Światowej Federacji Neurologii. Zmarł 8 maja 1985 w Łodzi.

Eufemiusz Herman (1892-1985) urodził się 29 września 1892 roku w Tomaszowie
Mazowieckim, polskim mieście wówczas pod rosyjskim zarządem (terytorium Polski
znajdowało się w tym czasie pod okupacją Rosji, Prus i Austro-Węgier). Jego rodzicami byli żydowscy nauczyciele Jakub Herman i Helena z domu Kryształ. Medycynę
studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Lwowskim,
gdzie był uczniem znakomitych lekarzy i naukowców m.in. Jana Pilza, Władysława
Szymonowicza, Antoniego Dmochowskiego. W listopadzie 1918 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Lwowskiego. W czasie wojny Polski z Rosją w 1920 roku
został oficerem Wojska Polskiego i służył w stopniu podporucznika w Szpitalu Epidemicznym Wojska Polskiego nr 2 dla jeńców wojennych w Brześciu nad Bugiem, gdzie
zmagał się z epidemią tyfusu plamistego. Pod koniec wojny awansował na stopień
porucznika, przydzielony do Szpitala Mokotowskiego w Warszawie. Po zakończeniu
działań wojennych zdemobilizowany, osiadł w Warszawie, gdzie zaczął pracę w Oddziale Neurologicznym Szpitala na Czystem.
Jego wielkim mistrzem i nauczycielem był tam światowej sławy uczony, znakomity lekarz Edward Flatau. W tej placówce pracował w latach 1922-1942, początkowo
jako wolontariusz, później asystent, w 1932 roku objął funkcję ordynatora. Okres ten
był niezwykle ważny dla rozwoju naukowego i dalszej kariery Hermana, ukształtował go jako naukowca i lekarza1. Początek tej drogi miał miejsce jeszcze w czasie I
wojny światowej, gdy jako student medycyny przebywał w Szpitalu „Kochanówka”
w Łodzi i miał możność uczestniczenia w badaniach prof. Antoniego Feliksa Mikulskiego. Potem jeszcze jako student był asystentem prof. Jana Pilza w Krakowie, gdzie
opublikował swe pierwsze prace naukowe o białkomoczu w guzach mózgu i o guzach
móżdżku2.
Niewątpliwie największy wpływ na rozwój zawodowy Hermana miała jego współpraca z wybitnym lekarzem neurologiem Edwardem Flatauem. W okresie międzywojennym opublikował w czasopismach medycznych w Polsce, Niemczech i Francji
około 50 prac naukowych. Podejmował w nich rozliczne tematy dotyczące schorzeń
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie: sygn. I.300.62.30; Antoni Prusiński: Profesor dr hab.
nauk med. Eufemiusz Herman-nestor polskiej neurologii. Neurol. Neurochir. Pol. 1982 nr 5/6 s. 306-329
2
Eufemiusz He r m a n : O rzadziej spostrzeganych objawach-białkomoczu, wymiotach krwawych oraz
osobliwie przebiegających drgawkach ograniczonych-w przypadku guza mózgu. Gazeta Lekarska 1916 nr
20 s. 294-297; Eufemiusz H e rma n : Obrazy anatomopatologiczne i kliniczne nowotworów móżdżku, kąta
móżdżkowomostowego oraz ciał czworaczych. Med. Kron. Lek. 1916 nr 38 s. 498-500
1
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układu nerwowego, prezentował ciekawe przypadki pacjentów, opisał kilka
nowych objawów i odruchów ułatwiających diagnostykę poszczególnych
schorzeń. Jego doniosłym osiągnięciem
z tego okresu było opisanie w 1937 roku
pourazowego zespołu z livedo racemosa universalis zwanego później także
zespołem Hermana. Choroba ta charakteryzuje się współwystępowaniem
typowych zmian skórnych z objawami
piramidowo-pozapiramidowymi, zaburzeniami mowy, napadami padaczkowymi, postępującym otępieniem. W tym
okresie podejmował również badania
doświadczalne nad pląsawicą Sydenhama, rozważania związane z procesem
starzenia organizmu czy ulepszaniem
metod diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych układu nerwowego3.
Rozwój jego kariery naukowej przerwał wybuch II wojny światowej, jako
Profesor Eufemiusz Herman
oficer rezerwy został zmobilizowany do
(1892-1985)
Wojska Polskiego, otrzymał przydział
do 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu
nad Bugiem, gdzie wyznaczono mu funkcję neurologa. Po zakończeniu walk na froncie
w końcówce 1939 roku powrócił do Warszawy, stolicy Polski znajdującej się wówczas
pod okupacją niemiecką. Szpital na Czystem mieścił się na terenie getta, ze względu
na żydowskie pochodzenie musiał tam także żyć Herman i jego rodzina. W skrajnie
trudnych warunkach udzielał pomocy prześladowanym i chorym ludziom, szczególnie podczas epidemii duru plamistego, sam również zachorował na tę chorobę. Nawet
w tym strasznym czasie nie stracił swej pasji naukowej, której efektem było opisanie
zespołów neurologicznych w durze plamistym, co zostało opublikowane po wojnie
w 1949 roku. Getto zdołał opuścić w 1942 roku, do końca okupacji ukrywał się.
Eufemiusz He r m a n : Niezwykły zespół pourazowy: livedo racemosa universalis u osobnika z objawami piramidowo-pozapiramidowymi i zaburzeniami psychicznymi. Warsz. Czas. Lek. 1937 nr 5 s. 83-86;
Tenże: Niezwykły zespół pourazowy: livedo racemosa universalis u osobnika z objawami piramidowopozapiramidowymi i zaburzeniami psychicznymi. Warsz. Czas. Lek. 1937 nr 6 s. 107-109; Tenże: Badania
doświadczalne nad pląsawicą Sydenhama. Med. Dośw. i Społ. 1924 nr 1/2 s. 55-88
3
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Po wyzwoleniu w marcu 1945 roku zamieszkał w Łodzi, gdzie objął funkcję
dyrektora Szpitala Psychiatrycznego „Kochanówka”. 14 lutego 1946 roku został
szefem Kliniki Neurologicznej na tworzonym wówczas Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Łodzi, brał czynny udział w jego organizacji i rozwoju. W tym samym
roku został profesorem nadzwyczajnym, w 1956 roku otrzymał tytuł profesora
zwyczajnego4.
Mimo licznych obowiązków związanych z zarządzaniem kliniką nie zaniedbywał
pracy naukowej oraz leczenia pacjentów. Aby zapewnić im jak najnowocześniejszą
opiekę, starał się wymieniać doświadczenie zawodowe z lekarzami z krajów Europy
Zachodniej i USA. W 1946 roku przebywał na stażu w Sztokholmie w Klinice Neurologicznej znakomitego szwedzkiego lekarza i uczonego Axela Herberta Olivecrony. Następnie pracował w Instytucie Neurologicznym w Nowym Yorku. W 1957 roku
został obrany wiceprzewodniczącym Światowego Kongresu Nauk Neurologicznych
w Brukseli, podobną funkcję piastował w 1961 roku w Rzymie i w 1965 roku w Wiedniu. W latach 1969-1972 sprawował godność wiceprezesa Światowej Federacji Neurologii. Gościnnie wygłaszał wykłady z neurologii na wielu najbardziej znamienitych
uczelniach całego świata m.in. w Nowym Yorku, Londynie, Paryżu, Berlinie, Mediolanie, Rzymie, Barcelonie, Zurychu i innych5.
Jest autorem 17 książek oraz ponad dwustu publikacji naukowych, w tym licznych prac oryginalnych, kazuistycznych i historycznych. Jako pierwszy opisał szereg objawów i odruchów, które wciąż mają zastosowanie podczas badania pacjentów neurologicznych np. w 1949 roku odruch karkowo-paluchowy czyli grzbietowe
zgięcie palucha przy biernym przyginaniu karku (typowy dla gruźliczego zapalenia
opon), 1949-1951 odruch podeszwowo-toniczny czyli toniczne zgięcie palców stopy po podrażnieniu podeszwy (typowe dla guza płata czołowego). Poza zespołem
pourazowym z livedo racemosa i zespołami neurologicznymi w durze plamistym,
w 1953 roku przedstawił opis przewlekłego rozsianego gośćcowego zapalenia mózgu i rdzenia (encephalomyelitis disseminata rheumatica), które przypomina poronne postacie stwardnienia rozsianego. Z prac historycznych na uwagę zasługuje
znakomita biografia pt. „Józef Babiński, jego życie i dzieła” poświęcona światowej sławy neurologowi polskiego pochodzenia. Wielkie uznanie zdobyła również
książka pt. „Historia neurologii polskiej”, która ukazała się w 1975 roku i zawierała opis sylwetek ponad stu wybitnych neurologów, w tym ludzi osobiście znanych
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie: Dz. Roz. 9. Sz.O. 1939; Krzysztof K opoc ińs ki, Zbigniew Ko p o c i ń sk i : Zarys organizacji i działalności 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem
w latach 1920-1939. Arch. Hist. Filoz. Med. 2010 T. 73 s. 46-48; Czesław J e ś ma n: Herman Eufemiusz.
W: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku / pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe. Warszawa 1994 T. 1 z. 2 s. 57-60
5
Antoni Pr u si ń sk i : Profesor dr hab. nauk med. Eufemiusz Herman ..., s. 306-329
4
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Hermanowi m.in. Edwarda Flataua, Samuela Goldflama, Józefa Babińskiego,
Jana Piltza6.
Herman był także znakomitym wykładowcą i nauczycielem, obdarzony
niewątpliwym talentem aktorskim potrafił naśladować i odtworzyć studentom różne typy zachowań osób chorych np. mimikę twarzy, charakterystyczny sposób poruszania się itp. Wśród uczniów Hermana znajdujemy całe grono wybitnych polskich lekarzy neurologów, w tym kilku profesorów m.in.
Teofan Domżał, Antoni Prusiński.
Niemal do końca życia czynny zawodowo, nawet po przejściu na emeryturę jako konsultant związany z Kliniką Neurologiczną w Łodzi. Za swoje wybitne osiągnięcia zawodowe i naukowe uhonorowany m.in.: Krzyżem
Komandorskim, Oficerskim, Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego
macierzysta łódzka Akademia Medyczna w 1975 roku nadała mu tytuł doktora honoris causa. W życiu prywatnym szczęśliwy mąż Róży Marii z Lubińskich, także praktykującej lekarki, ich córka Krystyna zginęła w 1944 roku.
Profesor Eufemiusz Herman zmarł 8 maja 1985 roku w Łodzi w wieku 93 lat,
pochowany na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej7.

6
Ibidem, s. 310-311; Eufemiusz H e rma n : Historia neurologii polskiej. Wrocław, Ossolineum, 1975; Eufemiusz H erma n : Józef Babiński, jego życie i dzieła. Warszawa 1965
7
Teofan D o mż a ł: 40 lat Kliniki Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Lek.
Wojsk. 2005 T. 81 nr 2 s. 127-130; Czesław J e ś ma n: Herman Eufemiusz..., s. 60
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Aleksy Makłakow (1837-1895) – 180. rocznica urodzin
wynalazcy tonometru aplanacyjnego
Abstract
Alexey Maklakov (1837-1895)- the inventor of the original model applanation tonometer, which even
today is widely used in Eastern European countries. He was born on November 27, 1837 in Moscow in
Russia. Young Alexey was graduated from the prestigious First Moscow Gymnasium. In 1860, he received
his medical degree at the University of Moscow. On the basis of a dissertation titled „The traumatic inflammation of the retina” (О травматическом воспалении сетчатой оболочки глаза) he received in 1866 the
degree of Doctor of Medicine. In November 1892, he became head of Department of Ophthalmology at
the University of Moscow. Considered the founder of the Russian School of Ophthalmology, he was the
teacher of many young medicine students, who later became prominent representatives of the Russian
ophthalmology. He died in Moscow, on May 4, 1895, at the age of 57.
Streszczenie
Aleksy Makłakow (1837-1895)-wynalazca oryginalnego modelu tonometru aplanacyjnego, który
nawet współcześnie jest szeroko stosowany w krajach wschodniej Europy. Urodził się 27 listopada 1837
roku w Moskwie, w Rosji. Młody Aleksy ukończył prestiżowe Pierwsze Gimnazjum w Moskwie. W 1860
roku uzyskał z wyróżnieniem dyplom lekarza w Uniwersytecie w Moskwie. Na podstawie dysertacji pt.
“O urazowym zapaleniu siatkówki oka” (О травматическом воспалении сетчатой оболочки глаза)
w 1866 roku przyznano mu tytuł doktora medycyny. Szefem Katedry Okulistyki Uniwersytetu w Moskwie
został w listopadzie 1892 roku. Uważany za twórcę rosyjskiej Szkoły Okulistycznej, był nauczycielem
wielu młodych studentów medycyny, którzy następnie stali się prominentnymi reprezentantami rosyjskiej
okulistyki. Zmarł 4 maja 1895 roku w Moskwie w wieku 57 lat.
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Wprowadzenie
Aleksy Makłakow (1837-1895) rosyjski okulista, naukowiec, szef Katedry Okulistyki Uniwersytetu w Moskwie. Wynalazca oryginalnego modelu tonometru aplanacyjnego, który do dzisiaj jest powszechnie używany w krajach Europy Wschodniej.
Opracował również własną metodę wykonywania sklerektomii w chirurgicznym leczeniu jaskry. Był pierwszym lekarzem, który prowadził w Rosji masowe badania dzieci
w kierunku wad wzroku. Szczególnym polem jego zainteresowań zawodowych była
jaskra, jaglica, krótkowzroczność u dzieci, etiologia chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Był nauczycielem wielu młodych adeptów sztuki medycznej, którzy w późniejszym okresie stali się wybitnymi przedstawicielami rosyjskiej okulistyki: Siergiej
Gołowin (1866-1931), Adrian Kriukow (1849-1908) Wiktor Odincow (1876-1938)
Michaił Awerbach (1872-1946), Władimir Fiłatow (1875-1956). Zmarł 4 maja 1895
w wieku 57 lat.
Biografia
Aleksy Makłakow urodził się 27 listopada 1837 roku w Moskwie. Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego ojciec Mikołaj był lekarzem. Młody Aleksy wykształcenie średnie
odebrał w renomowanym Pierwszym Moskiewskim Gimnazjum. Zapewne po ojcu
odziedziczył zainteresowanie medycyną, co sprawiło, że w 1855 roku został studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Moskwie. Dyplom lekarza uzyskał z wyróżnieniem w 1860 roku1. Następnie pracował w Szpitalu Okulistycznym w Moskwie,
nie zaniedbując jednocześnie pracy naukowej. W 1866 roku na podstawie rozprawy
naukowej pod tytułem „O urazowym zapaleniu siatkówki oka” (О травматическом
воспалении сетчатой оболочки глаза) uzyskał stopień doktora medycyny2. Docentem
mianowany w 1871 roku, pracując jako lekarz okulista jednocześnie prowadził zajęcia
dotyczące chorób oczu ze studentami piątego roku Wydziału Lekarskiego. W listopadzie 1892 roku został szefem właśnie utworzonej Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu
w Moskwie3. Jego staraniem została ona świetnie wyposażona w nowoczesny jak na
owe czasy sprzęt. Dysponowała 34. łóżkami zlokalizowanymi na dwóch piętrach, jednym dla kobiet, drugim dla mężczyzn. Profesor Makłakow zadbał również o to, by
przy klinice istniało laboratorium bakteriologiczne i fotograficzne oraz dobrze wyposażone gabinety przyjęć ambulatoryjnych. Swoje umiejętności plastyczne wykorzystał
dla stworzenia całej serii rysunków na szkle (oko i jego struktury), które używane
były podczas zajęć ze studentami. Słynął z wielkiej pracowitości, łączył aktywność
Nadezhda Anatolyevna E me ly an o v a: А.Н. Маклаков — изобретатель, ученый, врач. Глаукома,
2002 nr 2 s. 52-55
2
Władysław Henryk M ela n o w s k i: Dzieje okulistyki. Warszawa 1972 s. 209-228, 304-314
3
Mikhail Mikhailovich K ra s n o v : Professor A.N.Maklakov and the Moscow School of Ophthalmology. Historia Ophthalmologica Internationalis 1981 nr 2 s. 171-177
1
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w zawodzie lekarza, z pracą naukowca i wykładowcy, co zajmowało mu
10-11 godzin dziennie. Był autorem
65 publikacji naukowych z dziedziny okulistyki. Zasłynął jako twórca
tonometru aplanacyjnego Makłakowa (1884), który do dzisiaj jest używany w krajach Europy wschodniej.
Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się głównie na diagnostyce
i leczeniu jaskry, w 1886 roku opracował własną metodę wykonywania
sklerektomii w przebiegu tej choroby.
Stworzył i ulepszył kilka narzędzi
chirurgicznych stosowanych w okulistyce np. nóż do enukleacji czy pętlę
fiksującą. Jako jeden z pierwszych
lekarzy w Rosji zwrócił uwagę na
potrzebę przesiewowego badania
Aleksy Makłakow (1837-1895)
dzieci w kierunku występowania
wad wzroku. Prowadził także studia nad zastosowaniem masażu wibracyjnego oczu
w leczeniu jaskry. Zwracał również uwagę na potrzebę badań nad wpływem pewnych
czynników ryzyka przy wykonywaniu określonego zawodu, w którym narażone są
gałki oczne (np. ophthalmia electrica). Poza pracą w klinice znany był z udzielania
bezpłatnych konsultacji dla biednych czy bezrobotnych m.in. w Szpitalu Czerwonego
Krzyża w Moskwie. Członek moskiewskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Rosyjskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był jednym z inicjatorów powstania Rosyjskiego
Towarzystwa Okulistycznego oraz założycielem i sekretarzem Moskiewskiego Koła
Okulistycznego. Uznawany za twórcę Szkoły Okulistycznej, z której wyszli znamienici uczeni, tacy jak m.in.: Siergiej Gołowin (1866-1931), Adrian Kriukow (1849-1908),
Wiktor Odincow (1876-1938) Michaił Awerbach (1872-1946), Władimir Fiłatow
(1875-1956). Zmarł 4 maja 1895 roku w Moskwie z powodu niewydolności krążenia,
w wieku 57 lat. Tradycję rodzinną w zawodzie lekarza kontynuował jego syn Aleksy
Makłakow junior, który podobnie jak ojciec został profesorem okulistyki i w latach
1908-1918 był szefem Katedry Okulistyki Uniwersytetu w Moskwie4.

4

Ibidem; Nadezhda Anatolyevna E mely an o v a: А.Н. Маклаков..., s. 52-55
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Tonometr aplanacyjny Makłakowa
W XIX wieku dzięki licznym wynalazkom, w szczególności wziernika Helmholtza,
nastąpił szybki rozwój okulistyki w Europie. Ówcześni lekarze zmagali się z różnymi
chorobami gałki ocznej, w tym jaskrą. Nie do końca poznane były przyczyny tego
schorzenia, pojawiały się na ten temat rozmaite teorie5.
Dopiero w 1857 roku wybitny niemiecki okulista Albrecht von Graefe opracował chirurgiczną metodę leczenia jaskry czyli irydektomię. Zabieg ten pozwalał na
obniżenie ciśnienia w gałce ocznej, którego podwyższenie uznano za główną przyczynę uszkodzenia oka w jaskrze. Problemem był sam sposób określania poziomu tego
ciśnienia, przez wiele lat używano do tego celu niezbyt dokładnej metody palpacyjnej6. Bardzo wielu uczonych starało się opracować jakąś obiektywną metodę pomiaru,
prace szły dwutorowo. Część badaczy opowiadała się po stronie sposobów bardziej
inwazyjnych i niebezpiecznych dla pacjenta czyli tzw. manometrycznego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (wymagało to nacięcia gałki ocznej i wprowadzenia do
środka oka odpowiedniego instrumentu, co rodziło ryzyko różnego rodzaju powikłań).
Większość naukowców jednak uważała, że bardziej odpowiednie są metody zewnątrzgałkowe czyli tonometryczne. Swoje prototypowe urządzenia do pomiaru ciśnienia
wewnątrzgałkowego próbowali tworzyć, z nie zawsze dobrym rezultatem, ówcześni
uczeni m.in. Albrecht von Graefe7.
Działania te zainspirowały także Makłakowa do podjęcia badań nad swoim własnym sposobem pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. W 1884 roku opublikował
on w rosyjskojęzycznym czasopiśmie „Медицинское обозрение” (w 1885 roku we
francuskojęzycznym „Archive d’Ophthalmologie”) opis nowego typu tonometru zwanego później popularnie tonometrem Makłakowa. Zasada jego działania opierała się
na zaobserwowanym zjawisku spłaszczenia rogówki po uciśnięciu jej przez niewielki ciężarek. Fizyczne prawo Imberta-Ficka mówi, że ciśnienie panujące w kuli (np.
gałka oczna) można określić znając siłę potrzebną do jej spłaszczenia i wielkość powierzchni spłaszczenia. Korzystając z tej fizycznej zależności działało nowe urządzenie8. W stosunku do innych prototypów wyróżniało się prostą konstrukcją i łatwym
5
Andrzej Gr z y b o ws k i, Jarosław: S ak The historical development of the concept of glaucoma. Acta
Ophthalmologica 2012 T. 90 nr 6 s. 494-496
6
Władysław Henryk M ela n o w s k i: Dzieje okulistyki..., s. 209-228
7
Moisey Bencionovich Vu rg aft: The 90th anniversary of Maklakov’s applanation tonometer. American
Journal of Optometry and Physiological Optics 1981, tom 58 nr 2 s. 183-185; Nadezhda Anatolyevna
Emel y a n o v a : А.Н. Маклаков..., s. 52-55; M e la n o w s k i Władysław Henryk: Dzieje okulistyki..., s.
209-228
8
George Am i g o : The Maklakoff applanation tonometer. The Australian Journal of Optometry 1967 nr
4 s. 92-96; John Gl o st e r, Brian M a rtin : Evaluation of the Posner-Inglima applanometer. British Journal
of Opthalmology 1965 49 s. 617; Mikhail Mikhailovich K ra s nov: Professor A. N. Maklakov..., s. 171177
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sposobem użycia . Tonometr Makłakowa składał się z cylindra wielkości 4 cm, na
którego obu końcach znajdowały się półkoliste części zakończone płaską powierzchnią
oraz uchwytu służącego do ustawienia urządzenia na powierzchni oka, całość ważyła
10 g. Pomiaru dokonywano po znieczuleniu rogówki kroplami, następnie powierzchnię
płaską półkuli na jednym z końców odkażano i zabarwiano specjalnym roztworem, na
pół sekundy stawiano na rogówce. Spłaszczenie rogówki pozostawia odbarwiony ślad
na zabarwionej części tonometru, który w formie pierścienia odbija się jak pieczątkę
na papierze. Za pomocą specjalnej linijki konstrukcji Makłakowa mierzy się średnicę
tego odbitego na papierze pierścienia z dokładnością do 0,1mm, co daje nam odpowiadające jej ciśnienie wewnątrzgałkowe9.
Tonometr umożliwił Makłakowowi prowadzenie dalszych badań celem określenia
dopuszczalnego ciśnienia wewnątrzgałkowego u osób zdrowych, jak i chorych na jaskrę. Jego uczeń Siergiej Gołowin w 1895 roku dokonał w oparciu o prawo ImbertaFicka kalibracji tego urządzenia. Do dnia dzisiejszego, mimo upływu ponad 120 lat,
tonometr aplanacyjny Makłakowa jest używany w krajach Europy Wschodniej, jako
tanie i łatwe w użyciu urządzenie sprawdza się w krajach mniej zamożnych. Mimo
prób modyfikacji urządzenia Makłakowa, jakie miały miejsce w późniejszych latach,
w Europie zachodniej większą popularnością cieszył się wynaleziony w 1905 roku
przez Hjalmara Schiötza tonometr impresyjny, obecnie zaś tonometr aplanacyjny
Goldmanna10.
Wnioski
Aleksy Makłakow to jeden z najwybitniejszych rosyjskich okulistów, który swoją
działalnością naukową wywarł wpływ na rozwój tej dziedziny medycyny nie tylko
w swoim kraju. Uznawany za twórcę Moskiewskiej Szkoły Okulistycznej. Jego największym dokonaniem było stworzenie oryginalnego tonometru aplanacyjnego, jednego z pierwszych na świecie, który jest popularny i używany do dnia dzisiejszego
w krajach Europy wschodniej.

9
Adam Kwa sk o wsk i, Stanisław M o n d e ls k i: Kliniczne metody badania układu wzrokowego. Warszawa 1982 s. 185
10
Maria Hanna Ni ż a n k o w s k a: Podstawy okulistyki. Wyd. 2. Wrocław 2000 s. 237; Adolph Pos ne r:
An evaluation of the Maklakov applanation tonometer. Eye Ear Nose Throat 1962 nr 41 s. 377-378
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Doktor Mojżesz Pelc (1888-1941) – historia życia
Streszczenie
Mojżesz Pelc – polski Żyd, doktor medycyny, major Wojska Polskiego, dyrektor żydowskiego szpitala
w Kielcach i pierwszy prezes kieleckiego Judenratu.
Abstract
Mojżesz Pelc – Polish Jew, doctor of medicine, major of the Polish Armed Forces, head of the Jewish
Hospital in Kielce and the first President of the Kielce Jewish council.

Rodzina Pelców wywodziła się z okolic Drohobycza. Na skutek panującej tam epidemii cholery w 1840 roku przy życiu pozostał tylko Leib Wolf Pelc. Przeprowadził się
on do Radomyśla Wielkiego pod Tarnowem, gdzie założył i prowadził zakład fryzjerski. W 1876 roku jego syn, Jakub wyjechał do Stopnicy pod Kielcami gdzie ukończył
wymagane 6-letnie kursy i został felczerem. Następnie powrócił do Radomyśla i założył tam rodzinę.
Dnia 6 maja 1888 roku w Radomyślu Wielkim urodził się przyszły doktor i więzień Oświęcimia Mojżesz Pelc. Był on wybitnie zdolnym i pracowitym uczniem. Po
ukończeniu w 1906 roku Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie,
został przyjęty na medycynę w Grazu. Następnie studiował w Wiedniu, gdzie w 1912
roku uzyskał dyplom doktora wszech nauk medycznych, jako specjalista chirurg. Po
ukończeniu studiów zaczął pracować w Szczucinie. Jednak po roku powołano go do
odbycia zasadniczej służby wojskowej, kierując jako lekarza do jednostki armii austriackiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pełniąc służbę w garnizonie w okolicy Stopnicy,
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poznał córkę właściciela majątku ziemskiego, Marka Józefa Wahrmanna, Polę. W 1916
roku w Krakowie zawarli związek małżeński.[4]
Mojżesz Pelc na polu walki wyróżniał się odwagą i męstwem. Wraz z przydzielonymi mu żołnierzami – sanitariuszami, osobiście pod silnym ostrzałem opatrywał i wynosił z pola walki wielu rannych żołnierzy. Ta jego dzielna bohaterska postawa zdobyła
uznanie i należytą ocenę dowództwa, na którego wniosek został uhonorowany wysokim odznaczeniem wojskowym Eiserne Kreuz (Żelazny Krzyż). Pod koniec 1918 roku
doktor Pelc przeszedł do formującego się Wojska Polskiego i brał udział w rozbrajaniu
okupantów i usuwaniu ich z kraju. Do Kielc wraz z rodziną przybył w 1919 roku. Po
demobilizacji w 1921 roku przeszedł do pracy w cywilnej służbie zdrowia. Wówczas
zrobił specjalizację z chorób wewnętrznych i dziecięcych. Na temat cukrzycy i chorób
dziecięcych opublikował kilka artykułów w specjalistycznej prasie lekarskiej.[4]
W Kielcach uchodził za doświadczonego i sumiennego lekarza. Był także wybitnym działaczem społecznym pełniącym kilka zaszczytnych funkcji kierowniczych
w organizacjach charytatywnych. Działał w Stowarzyszeniu „Dom Starców fundacji
braci J. i H. Zagajewskich”, przewodniczył Stowarzyszeniu „Linas Hacedek”. Cieszył
się powszechnym zaufaniem i uznaniem mieszkańców Kielc, dlatego też był wybierany, jako radny do Rady Miejskiej przez wszystkie kadencje.[7]
Marszałek Józef Piłsudski uznawał doktora Pelca za osobistego przyjaciela. Spotykał go na frontach I wojny światowej i był przez niego leczony w jednym z polowych
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szpitali. Będąc w Kielcach 20.10.1921 roku znalazł czas na godzinną, prywatną rozmowę z doktorem Pelcem. Kroniki rodzinne zanotowały także, iż w 1924 roku był
gościem doktora Pelca w jego mieszkaniu przy ulicy Hipotecznej. Spotkał się również
z przedstawicielami gminy żydowskiej podczas pobytu w 1926 roku. Józef Piłsudski
cieszył się wśród kieleckich Żydów olbrzymią estymą. Gdy zmarł w 1935 roku Kielecka Gmina Żydowska zarządziła modły żałobne i wysłała telegramy kondolencyjne do
Prezydenta RP i marszałka Sejmu.[8]
Doktor Pelc uważał się zawsze za Polaka wyznania mojżeszowego, a dom jego
był zawsze domem polskim. Dwaj jego synowie otrzymali polskie imiona: Janusz,
urodzony w Radomiu w 1917 roku i Jerzy, urodzony w Kielcach w 1920 roku. Byli
oni wychowywani w domu na Polaków i uczęszczali do kieleckiego Gimnazjum Państwowego im. Mikołaja Reja (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego), gdzie w latach 1935 i 1937 uzyskali świadectwa dojrzałości. Syn Janusz po
otrzymaniu świadectwa dojrzałości, wyjechał do Palestyny, gdzie uczył się w szkole
technicznej w Hajfie. Potem pracował w policji konnej. W okresie II wojny światowej
walczył początkowo w wojsku angielskim, a od 1944 roku w Żydowskiej Brygadzie na
terenie Włoch. Tu współpracował z tajną organizacją Bricha przy przerzucie ocalałych
Żydów z Europy do Palestyny. Po utworzeniu państwa Izrael nadzorował wiele poważnych inwestycji np. wodociągi, fabryki soli. Twórca 7 Dywizji Pancernej. Z armii
odszedł w stopniu generała. Kielce odwiedzał kilkakrotnie. Zmarł w kwietniu 2014
roku. Młodszy syn doktora Mojżesza Pelca Jerzy, zbiegł z matką za Bug w 1939 roku.

Kielecka Synagoga
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W 1940 roku wywieziony został w głąb Rosji. Gdy dowiedział się, że tworzy się polskie wojsko, uciekł z kolegami na południe. Zmarł z wycieczenia koło Samarkandy.[6,3]
W okresie międzywojennym Kielce nie były ośrodkiem jednorodnym pod względem narodowościowym. W momencie wybuchu II wojny światowej, liczba ludności
żydowskiej sięgała 20 tys. Zaczęli przybywać Żydzi z innych części kraju, a później
też z Pomorza, Górnego Śląska i Łodzi. W marcu 1940 roku w Kielcach liczba osób
pochodzenia żydowskiego sięgała 25,4 tys.[5]
Dnia 21 września 1939 roku Reinhard Heydrich (szef jednej z komórek SS) wydał
rozkaz tworzenia Judenratów (Żydowska Rada Starszych). Miały one składać się z osób
wpływowych w miejscowej społeczności. Udział prominentnych osób z jednej strony
miało zapewnić sprawne wykonywanie niemieckich poleceń, z drugiej strony kompromitację tych osób w oczach Żydów. W miejscowościach mniejszych Judenrat składał
się z 12 członków a w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców musiał liczyć 24 lub
więcej osób. Zwierzchnictwo nad nim sprawowały niemieckie władze administracyjne
i najważniejsze decyzje dotyczące życia w okupowanej Polsce podejmowali Niemcy.
Judenraty wykonywały polecenia okupanta i zajmowały się sprawami logistycznymi
np. zaopatrzenie w żywność, ewidencja ludności, służba zdrowia, pochówki. Później
zobowiązane były do wyznaczania ludzi do prac przymusowych, ewakuacji Żydów
z mieszkań i przekazanie tychże mieszkań Niemcom, płaceniem grzywien, okupów
i kontrybucji, konfiskatą kosztowności, opieką nad przesiedleńcami. Po utworzeniu
gett pojawiły się nowe funkcje Judenratów: udział w organizacji przesiedleń do gett,
utrzymywanie porządku publicznego, spisy ludności, organizowanie wytwórczości,
zapobieganie szmuglowi, dystrybucja żywności, węgla i innych towarów, zapewnienie
należytego stanu sanitarnego, zapobieganie epidemiom, organizowanie opieki społecznej ( tzw. Żydowska Samopomoc Społeczna) a przede wszystkim wykonywanie konkretnych zarządzeń okupanta. W ostatnim okresie istnienia gett wymagano od Judenratu udziału w akcjach wywożenia ludności do ośrodków zagłady.
W Kielcach w początkowym okresie Judenrat był odpowiedzialny za spis społeczności żydowskiej i jej sprawne przemieszczanie. W listopadzie 1939 roku zaczęto wysiedlać Żydów z centrum Kielc m.in. z ulic: Focha, Wspólnej, Żytniej, Złotej
i Sienkiewicza. Właściciele mieszkań mieli kilka minut na opuszczenie zajmowanych
pomieszczeń i mogli zabrać ze sobą tylko niewielki pakunek. W ten sposób zapewniano napływającym Niemcom najlepsze warunki mieszkaniowe oraz nadało to kieleckiemu centrum niemieckiego charakteru. Żydom zabraniano przebywać w rejonie ulicy
Sienkiewicza oraz chodzić do kina i teatru.[5]
W grudniu 1939 roku utworzono Urząd Powierniczy, którego celem stało się przejęcie majątków żydowskich np. fabryk, magazynów, sklepów. Niemcy zawładnęli kamieniołami: „Kadzielnia”, „Wietrznia” i „Zagórze”. Od wiosny 1940 roku kieleccy
Żydzi, zorganizowani w tzw. kolumnach pracy pomagali w przebudowie Rynku, ulicy
Sienkiewicza i placu Najświętrzej Marii Panny.[5]
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Po wybuchu II wojny światowej okupanci mianowali doktora Mojżesza Pelca dyrektorem szpitala żydowskiego, który zorganizowano na ulicy Radomskiej 18. Pod
jego kierownictwem szpital dobrze funkcjonował. Ponieważ cieszył się on zaufaniem
ludności żydowskiej i był ich przedstawicielem w Radzie Miejskiej, władze niemieckie
próbowały go nakłonić do współpracy. Został przez nich mianowany na prezesa Judenratu. Szybko zrozumiał, że Judenrat ma być niemieckim narzędziem do wyniszczania
środowiska żydowskiego. Nie mogąc się pogodzić z barbarzyńskimi i antyhumanitarnymi zarządzeniami władz okupacyjnych, często sprzeciwiał się im i odmawiał ich
wykonywania. W związku z tym okupanci nazywali go „Dumnym Żydem”. Po wrześniu 1939 roku polskie władze konspiracyjne prowadziły akcję chronienia polskich
żołnierzy oraz młodzieży przed wywożeniem do obozów oraz na roboty przymusowe
do Rzeszy. Doktor Pelc wraz z innymi polskimi lekarzami był w to zaangażowany.
W 1941 roku gestapo odkryło ich działalność. Doktor został aresztowany i osadzony,
jako więzień polityczny. Po brutalnym śledztwie został wywieziony do Oświęcimia
gdzie dał się poznać, jako uczynny, dobry kolega i polski patriota. Cieszył się ogólną
sympatią wśród kolegów współwięźniów. Zamordowany na kompanii karnej. Gdy zachorował, SS-man stanął mu na gardło i zmiażdżył krtań. Rodzinę poinformowano, że
zmarł na zapalenie płuc.[8]

Ludność żydowska w Kielcach
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

529

W dniu 5 kwietnia 1941 roku, na podstawie rozporządzenia starosty miejskiego A.
Dreschela z 31 marca, powstało w Kielcach getto. Obszar był obramowany ulicami:
Orlą, Piotrkowską, Nowowarszawską, Pocieszka i Radomską – tzw. duże getto. Trójkąt
pomiędzy placem św. Wojciecha, ulicą Bodzentyńską i Radomską nazywano małym
gettem. Na obszarze tym znajdowało się 500 budynków, które mogły pomieścić 15
tys. osób, a musiało pomieścić 25 tys. ludności żydowskiej. Na przeniesienie się na
wyznaczony teren Niemcy dali Żydom 4 dni – od 2 do 5 kwietnia 1941 roku. Starosta
Dreschel nakazał wszystkim posiadaczom koni i pojazdów konnych pomóc w trakcie
tych przeprowadzek. Koszty transportu pokrywali Żydzi. Również trzeba było przenosić sklepy i warsztaty. Pozostawione rzeczy przejmowali Niemcy do czego Żydzi
nie chcieli dopuścić. Część z nich doszła do porozumienia z Polakami, przekazując im
w depozyt większość zasobów znajdujących się w sklepach i magazynach. Polacy zamieszkujący dotychczas na terenie getta, wyprowadzili się do otrzymanych mieszkań
w innych dzielnicach miasta.[2] Kieleckie getto było otoczone płotem z desek i zasiekami z drutu kolczastego. Bramy znajdowały się m.in. przy ulicach: Silnicznej, Pocieszka i na placu św. Wojciecha. Pilnowała ich policja niemiecka i żydowska. Z powodu
dużego zagęszczenia ludności i stanu sanitarnego budynków, życie w getcie było coraz
trudniejsze. Panował głód, rozprzestrzeniały się epidemie.[2] Przez pierwszy miesiąc
nikomu nie było wolno stamtąd wychodzić. Później Żydom wolno było udawać się
poza obszar getta, jeśli posiadali przepustkę ze zdjęciem, które można było uzyskać za
pośrednictwem Judenratu. Nie wolno im było pracować w firmach nienależących do
Żydów, a że te zlikwidowano, więc pracy poza handlem nie było.[5]
Na przełomie 1941 i 1942 roku w getcie przebywało ok. 27 tys. mieszkańców.
W jednym pomieszczeniu egzystowało nawet po 10 osób. W najlepszej sytuacji mieszkaniowej byli Żydzi, którzy mieszkali wcześniej w domach znajdujących się na obszarze getta.[2] Na terenie getta Żydzi prowadzili warsztaty stolarskie, tapicerskie, blacharskie, szklarskie, pikowania kołder, malarskie, farbiarskie. Żydzi starali się prowadzić
normalne życie. Od 1 kwietnia do 15 maja 1941 roku odbyło się wśród nich 29 ślubów.
Przygnębiające było dla nich niszczenie życia religijnego. Synagogę Niemcy zamienili na magazyn, domy modlitw zniszczyli, a zbierające się potajemnie osoby w celu
odprawiania modlitw, prześladowali.[5] 15 października 1941 roku opublikowano obwieszczenie podpisane przez Hansa Franka, które przewidywało karę śmierci za opuszczenie dzielnicy żydowskiej, co miało zapobiec ucieczkom Żydów z getta. Śmiercią
mieli być karani także Polacy udzielający Żydom schronienia.[2] Kieleckich Żydów nie
ominęły zsyłki do obozów koncentracyjnych. Urządzano łapanki, w wyniku których do
Auschwitz wywożono rodziny żydowskie. W okresie okupacji miejscem masowych
straceń Żydów w Kielcach był cmentarz żydowski w dzielnicy Pakosz. Niemcy jednorazowo transportowali w to miejsce ok. 40 osób. Dzień wcześniej przygotowywano
doły. Przywożonych Żydów kierowano najpierw do drewnianego budynku a stamtąd
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parami wyprowadzano na miejsce kaźni i rozstrzeliwano seriami z broni automatycznej. Pozostawioną przez zamordowanych odzież i rzeczy osobiste były przez Niemców
przeszukiwane. Szukano złota i kosztowności.[5]
Do likwidacji kieleckiego getta doszło na podstawie rozkazu wydanego w lipcu
1942 roku przez Heinricha Himmlera. Rozkaz przewidywał, że do 31 grudnia wszystkie osoby narodowości żydowskiej zostaną wysiedlone z terenu Generalnej Guberni.
Dla nazistów uzasadnieniem takiego postępowania miał być „etniczny rozdział ras i narodowości w myśl nowego ładu w Europie oraz w interesie bezpieczeństwa i czystości
Rzeszy Niemieckiej”. Żydzi z getta zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.[2]
W nocy 20 sierpnia Niemcy rozpoczęli likwidację getta. Policja nazistowska i żydowska otoczyły strefę getta. Przebywającym w niej mieszkańcom nakazano spakować
się w 30 minut zabierając ze sobą maksymalnie 20 kg bagażu.[5,2] Żydów podzielono
na trzy grupy: w pierwszej znalazły się osoby przeznaczone do transportu do Treblinki,
w drugiej – ludzie starzy, niepełnosprawni i chorzy, których mordowano na miejscu,
w trzeciej – osoby silne, które zostawiano w Kielcach, aby dalej pracowały dla Niemców. Żydów przeznaczonych do wywiezienia, załadowano do wagonów towarowych
i przetransportowano do obozu zagłady w Treblince.[2,5] Łącznie pierwszego dnia wywieziono z getta około 7 tys. Żydów. Dwa dni później 22 sierpnia Niemcy przystąpili
do kolejnego transportu i wywieźli z Kielc kolejnych 7 tys. Żydów.[5] Wymordowali
też dzieci z sierocińca[2] a następnie około 70 Żydów z domu starców. Wydali również
polecenie zlikwidowania wszystkich obłożnie chorych ze szpitala żydowskiego przy
ulicy Radomskiej. Truciznę podano w zastrzykach dożylnych dla 900 osób. Ciała zamordowanych Żydów pochowano w dolinie nad rzeką Silnicą.[5]
Ostatni transport Żydów z Kielc do Treblinki miał miejsce 24 sierpnia. Naziści od
20 do 24 sierpnia 1942 roku wywieźli z Kielc około 20-21 tys. Żydów, a ponad 1,2
tys. zamordowali na miejscu. Fizyczną eksterminację ludności żydowskiej połączyli
z grabieżą ich mienia. Z żydowskich mieszkań zabierali wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. W celu przechowywania skradzionych rzeczy utworzyli na terenie
miasta specjalne magazyny.[5]
Po likwidacji getta w Kielcach pozostało około 2 tys. Żydów. Zostali oni zatrudnieni przez Niemców przy ulicach: Jasnej i Stolarskiej. Zajmowali się przede wszystkim
sortowaniem zagrabionego przez okupantów mienia. Obok garderoby zamordowanych
Żydów, porządkowali także odzież przywożoną pociągami z obozu w Treblince. Wielu
Żydów otrzymało pracę przy porządkowaniu zlikwidowanego getta i segregowaniu
znajdujących się tam rzeczy. Za przywłaszczenie sobie odzieży lub innych przedmiotów groziła śmierć.[5] W listopadzie 1942 roku Niemcy zadeklarowali, że Żydzi posiadający pieniądze mogą wyjechać do Palestyny. Chętnych zapakowano na ciężarówki
i przewieziono na Pakosz gdzie zostali straceni. W ten sposób zamordowano do końca
II wojny światowej jeszcze setki Żydów.[5]
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Pomnik Żydów pomordowanych w latach 1939-1945

Pomnik Polaków ratujących Żydów
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W Kielcach jest wiele miejsc upamiętniających ludność żydowską. Już w 1987 roku
z inicjatywy ówczesnego konserwatora zabytków na budynku dawnej synagogi, którą
Niemcy przemienili na więzienie i magazyny, odsłonięto tablicę z napisem: „Gmach
byłej synagogi. Miejsce pamięci narodowej z lat 1939-1945.” 30 czerwca 1996 roku
odsłonięto dwa pomniki: pierwszy z nich upamiętnia Żydów pomordowanych w latach
1939-1945, drugi z pomników upamiętnia Polaków ratujących Żydów w czasie wojny.[1]

Tablica poświęcona doktorowi Mojżeszowi Pelcowi

Dnia 16 września 2000 roku w budynku Szpitala Miejskiego w Kielcach odsłonięto
tablicę upamiętniającą doktora Mojżesza Pelca. W uroczystości wzięli udział między innymi dawni mieszkańcy Kielc pochodzenia żydowskiego, goszczący wówczas
w mieście. Wśród nich znalazł się syn doktora – Janusz Pelc. W hołdzie dla doktora
jedna z ulic w Kielcach nosi jego imię. [1]

Pomnik ofiar getta
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26 sierpnia 2007 roku w 65 rocznicę likwidacji kieleckiego getta odsłonięto pomnik
ofiar dzielnicy żydowskiej. Pomnik wykonany został z nierdzewnej stali i przedstawia
przechylona menorę zanurzona w ziemi. Podłoże wykonano z kostki brukowej, która
pokrywała ulice getta.[1]
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Pułkownik profesor Paweł Segał (1919-2012)
– wojenny bohater i znakomity okulista
Abstract
Pawel Segal (1919-2012) Polish physician, scientist, head of Department of Ophthalmology at the
Military Medical Academy in Lodz. In 1937, he graduated from the prestigious Tadeusz Kosciuszko National Co-educational Gymnasium in Rowne. Then he enrolled at the Faculty of Medicine of the Jan Kazimierz University of Lwow (UJK). On December, 1943, he became a physician of the Polish Independent
Special Battalion (colloquially called the Assault Battalion). On January, 1945, 2nd lt Pawel Segal was injured during a fight with the Germans. For his exceptional courage during the war awarded the Silver Cross
of Virtuti Militari (the highest Polish distinction). His scientific interest was focused on the problems of
physiology of view, injury and infections (especially fungal) of the eye, eye syndroms in systemic diseases.
He was the author of over 150 scientific publications, including three books. The crowning achievement
his academic career was obtaining in 1962 title of professor. On April 1968 discharged from the military
service because of anti-Semitic purges in the army. He died June 26, 2012, in US.
Streszczenie
Paweł Segał (1919-2012) polski lekarz, naukowiec, szef Katedry Okulistyki Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi. W 1937 roku ukończył prestiżowe Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Tadeusza Kościuszki w Równem. Następnie wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie (UJK). W grudniu 1943 roku zostal lekarzem Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego
(zwany potocznie Batalionem Szturmowym). W styczniu 1945 roku podporucznik Paweł Segał został
ranny podczas walki z Niemcami. Za wyjątkowe męstwo podczas wojny odznaczony srebrnym Krzyżem
Virtuti Militari (najwyższym odznaczeniem bojowym). Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się
wokół problematyki fizjologii widzenia, urazów i infekcji (szczególnie grzybiczych) oczu, objawach ocznych w chorobach systemowych. Był autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym trzech książek.
Ukoronowaniem jego kariery naukowej było uzyskanie tytułu profesora w 1962 roku. W kwietniu 1968
roku zwolniony z armii z powodu czystek antysemickich. Zmarł 26 czerwca 2012 roku w USA.
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Wprowadzenie
Paweł Segał (1919-2012) to polski lekarz, naukowiec, szef katedry okulistyki Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi. Szczególnym polem jego zainteresowań zawodowych były infekcje gałki ocznej trudno poddające się leczeniu. Był nauczycielem wielu młodych adeptów sztuki medycznej, którzy w późniejszym okresie
stali się wybitnymi przedstawicielami okulistyki w Polsce. W okresie wojny służył
w spadochronowej jednostce specjalnej Wojska Polskiego, zrzucony na tyły frontu,
brał bezpośredni udział w walkach z niemieckim okupantem, za co odznaczony został
krzyżem Virtuti Militari – najwyższym polskim odznaczeniem bojowym. Po wojnie robił karierę naukową, został profesorem i szefem Katedry i Kliniki Okulistyki
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1968 roku, ze względu na antysemickie czystki w armii, zwolniony ze służby. W 1971 roku wyemigrował do USA, gdzie
mieszkał do końca życia.
Lata młodzieńcze i edukacja
Paweł Segał urodził się 29 listopada 1919 roku w Równem, w województwie wołyńskim, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego rodzicami byli Borys i Elżbieta
Segałowie, rodzina o żydowskich korzeniach należąca do klasy średniej. Był to okres
świeżo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach okupacji przez Rosję,
Prusy i Austro-Węgry. Kraj zupełnie wyniszczony przez działania wojenne podczas
I wojny światowej, szczególnie tereny wschodnie, gdzie dodatkowo panowały epidemie groźnych chorób zakaźnych np. tyfusu, czerwonki, grypy hiszpanki i innych1. Sytuacja była zatem skrajnie trudna i wymagała wielkiego wysiłku całej familii, by przetrwać ten trudny czas. Ojciec Pawła był młodym lekarzem, który dwa lata wcześniej
ukończył studia i rozpoczął pracę w swym zawodzie. W 1919 roku powołany, jak duża
część cywilnych lekarzy, do służby w szeregach Wojska Polskiego w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego z bolszewicką Rosją. Dopiero zwycięstwo w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 roku zdecydowało o powodzeniu i wygranej Polski w tym
konflikcie. Efektem była demobilizacja i powrót do domu zmobilizowanych lekarzy,
w tym porucznika Borysa Segała, który jako oficer rezerwy uzyskał przydział do kadry
zapasowej 2. batalionu sanitarnego. Doświadczenia wojenne zaowocowały nabyciem
przez niego umiejętności chirurgicznych, które wykorzystywał na co dzień w swojej
praktyce prywatnej. W Równem cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem, swój gabi1
Czesław Je śm a n : Profesorowie i docenci Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi im. gen. dyw.
prof. Bolesława Szareckiego. Łódź 2008, s. 252-253; Tenże: Choroby zakaźne w Wojsku Polskim w latach
1918-1939 jako zagadnienie epidemiologiczne i rofilaktyczno-lecznicze. Rozprawa habilitacyjna, Łódź
1997 s. 22, 37, 46; Stefan K ie n iew icz : Historia Polski 1795-1918. Warszawa 1987 s. 13-30, 544-550
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net lekarski rozbudował do poziomu 10. łóżkowej prywatnej lecznicy mieszczącej się
przy ulicy Pocztowej 72.
Powodzenie zawodowe zapewniało dostateczne środki materialne, aby zadbać o dobre wykształcenie syna. W 1937 roku Paweł ukończył renomowane Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Tadeusza Kościuszki w Równem. Następnie podjął studia
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (UJK). Po agresji
Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku Lwów znalazł się pod okupacją sowiecką.
Wydział Lekarski UJK został oddzielony od uniwersytetu jako Lwowski Instytut Medyczny, duża część kadry naukowej została aresztowana bądź deportowana na Syberię.
Polscy studenci jeszcze przez krótki czas mogli kontynuować swoje studia w ramach
tej nowej struktury, niestety wkrótce znaczna część z nich została wywieziona do łagrów lub wcielona przymusowo do Armii Czerwonej (polskim obywatelom na terenach okupowanych nadano obywatelstwo sowieckie)3.
Służba w wojsku podczas wojny
Paweł Segał został zmobilizowany do 764. Batalionu Budowlanego (Stroitielnyj
Batalion tzw. Strojbat) Armii Czerwonej w Swierdłowsku na Uralu. Strojbaty były jednostkami wojskowymi, w których grupowano ludzi niepewnych politycznie, głównie
wywodzących się z narodowości podbitych przez sowiecką Rosję np. Polaków, Ukraińców, Litwinów, Łotyszy. Żołnierze nie dostawali broni, wykonywali ciężkie prace
fizyczne, głównie przy wyrębie lasu, co odbywało się w bardzo prymitywnych warunkach, przy niesprzyjającej aurze (wyjątkowo niskie temperatury). Paweł Segał pracował początkowo jako prosty robotnik budowlany, gdy przełożeni dowiedzieli się o jego
studiach medycznych został felczerem w swej jednostce. W 1942 roku zdołał uzyskać
zwolnienie z armii i zgodę na kontynuację nauki medycyny w Instytucie Medycznym
w Swierdłowsku, gdzie w 1943 roku z wyróżnieniem otrzymał dyplom lekarza4. Następnie wstąpił do Wojska Polskiego tworzonego na terenie ZSRR, w dniu 17 września
1943 roku został młodszym lekarzem 5. Pułku Piechoty 2. Dywizji Piechoty im. Jarosława Dąbrowskiego. W grudniu 1943 roku przeniesiono go do Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego (zwany potocznie Batalionem Szturmowym), który stacjonował w miejscowości Biełoomut, w okręgu łukawieckim obwodu moskiewskiego. Po
przejściu przeszkolenia spadochronowego i dywersyjno-zwiadowczego w 1944 roku
zrzucony wraz z radiotelegrafistką na tyły frontu w rejonie Borów Tucholskich (PomoRocznik oficerski rezerw. Warszawa 1934 s. 744
Wanda Wo j t k i e wi c z -R o k : Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Toruń 2012 s. 255-260; Jan D ra us : Uniwersytet Jana Kazimierza
we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni. Kraków 2007 s. 77; Czesław J e ś ma n: Profesorowie
i docenci..., s. 252-253
4
Czesław Je śm a n : Profesorowie i docenci..., s. 252-253
2
3

Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

537

Pułkownik profesor Paweł Segał (1919-2012)

rze, północna część Polski). Współpracował tam z grupą „Wołga” ppor. Jana Miętkiego
pseudonim „Wirski”, gdzie pełnił funkcję lekarza (pseudonim „Dr Suski”). Zadaniem
komandosów było głównie dostarczanie informacji wywiadowczych na temat kolejowych transportów wojskowych oraz miejsc rozlokowania niemieckich jednostek pancernych w rejonie Czerska i Czarnej Wody. Działalność ta umożliwiła wojskom I Frontu Białoruskiego łatwe zniszczenie sił niemieckich na tym terenie. W styczniu 1945
roku ppor. P.Segał został ranny podczas walki z Niemcami pod miejscowością Wielkie
Gacno. Za wyjątkowe męstwo i poświęcenie podczas działań wojennych odznaczony
srebrnym Krzyżem Virtuti Militari (najwyższe polskie odznaczenie bojowe)5.
5
Witold Ma j e wsk i : Służba zdrowia 1 Armii wojska Polskiego 1943-1945. Warszawa 1976 s. 19; Józef
Milewsk i : Szlakiem wyzwolenia. Kociewski Magazyn Regionalny 1987 nr 2 s. 24-28; Czesław J e śman : Profesorowie i docenci..., s. 252-253
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Kariera okulisty
Po kapitulacji III Rzeszy Polska nie stała się niestety w pełni suwerennym krajem,
lecz znalazła się w strefie dominacji ZSRR. W wyniku postanowień traktatu w Jałcie i Poczdamie państwo polskie straciło swoje wschodnie terytoria, w tym Wołyń
z rodzinną miejscowością Pawła Segała czyli miasteczkiem Równe. Był to zapewne
jeden z powodów, dla których ten doświadczony lekarz frontowy pozostał w armii
i zamieszkał w Warszawie. Pełnił funkcję lekarza okulisty w Centralnej Poliklinice
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jednocześnie jako wolontariusz rozwijał
swe umiejętności zawodowe w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod
kierunkiem prof. Władysława Melanowskiego (1888-1974). W 1950 roku uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie pracy pt. „Pomiary względnej wielkości obrazów
wzrokowych w różnowzroczności”, specjalizację z okulistyki zdobył w 1951 roku.
Za monografię pt. „Badanie adaptacji narządu wzroku do ciemności” uzyskał stopień
docenta. W klinice prof. W.Melanowskiego przeszedł drogę od wolontariusza, przez
asystenta do adiunkta6.
W 1953 roku mianowany ordynatorem Oddziału Okulistycznego Wojskowego
Szpitala Okręgowego w Warszawie. Dwa lata później przeniesiony na stanowisko
ordynatora Oddziału Okulistycznego Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego
w Łodzi celem utworzenia tam Kliniki Okulistycznej w tworzonej właśnie Wojskowej
Akademii Medycznej. Jego wysiłkiem oddział został rozbudowany i przeniesiony do
osobnego budynku z nową, dobrze wyposażoną salą chirurgiczną. W 1958 roku , po
utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej, mianowany szefem Katedry i Kliniki
Okulistycznej. Ukoronowaniem jego kariery naukowej było uzyskanie w 1962 roku tytułu profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się wokół
problematyki fizjologii widzenia, urazów i zakażeń (szczególnie grzybiczych) narządu wzroku, zmian ocznych w chorobach układowych oraz zespołach neurologicznych
i dermatologicznych. Był autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym trzech
książek: „Pomiary względnej wielkości obrazów wzrokowych w różnowzroczności”
(1950), „Badanie adaptacji narządu wzroku do ciemności” (1953), „Grzybicze choroby
oka” (1968). Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, gdzie wygłosił
około 50 referatów. Promotor 12 doktoratów i opiekun 3 habilitacji. Członek Polskiego
Towarzystwa Okulistycznego 7.
6
Hanna C e l n i k : Okulistyka. W: Dzieje medycyny w Polsce, pod red. Noszczyk W., Supady J. T. 2.
Warszawa 2015 s. 455-463; Czesław J eś ma n : Profesorowie i docenci..., s. 252-253
7
Czesław Je śm a n : Profesorowie i docenci..., s. 252-253; Paweł Se ga ł, Marian K ikie la , Stanisław
Mrzy g ł ó d , Izabela Ż e ro ms k a -Z b iers k a: Kartagener’s Syndrome with Familial Eye Changes. American Journal of Ophthalmology. 1963 nr 55 s. 1043-1049; Paweł Se ga ł, Stanisław M rz ygłód, Jadwiga
Smolarz Du d a r e wi c z : Subretinal cysticercosis in the macular region. American Journal of Ophthalmology, 1964 nr 57 s. 655-664; Władysław M e la n o w s k i: Dzieje okulistyki. Warszawa 1972 s. 391
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W kwietniu 1968 roku zwolniony ze służby wojskowej w ramach czystki antysemickiej w armii, która została rozpętana przez władze komunistyczne rządzące ówcześnie Polską. Z uczelni wraz z nim wyrzucono jeszcze kilku medyków żydowskiego
pochodzenia, m.in.: płk. prof. Andrzeja Himmela i ppłk. dr. Jerzego Hausera. Przez
kilka lat nie mógł znaleźć pracy w zawodzie lekarza, nie dostawał także zgody na
opuszczenie kraju, całkowicie załamała się jego kariera naukowa. Dopiero w 1971
roku zdołał wyemigrować do USA, gdzie spędził resztę życia. Zmarł 26 czerwca 2012
roku w miejscowości Madison, w stanie Wisconsin8.
Wnioski
Paweł Segał był dzielnym żołnierzem i polskim patriotą, który w czasie wojny przelewał krew za ojczyznę. Za męstwo podczas walki z okupantem udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem bojowym, co dość rzadko zdarza się lekarzom. Trauma
wojenna nie zabiła w nim powołania zawodowego i miłości do okulistyki. W ciągu 20
lat zrobił błyskotliwą karierę naukową, którą brutalnie przerwały antysemickie czystki
roku 1968. Zmarł w USA, w Polsce niemal zupełnie zapomniany, toteż warto przypomnieć jego sylwetkę.

8

http://www.cressfuneralservice.com/obituary/93059/Paul-Segal/ (dostęp 1 XI 2016); Czesław

Jeśma n : Profesorowie i docenci..., s. 252-253
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Podchorąży z Ujazdowa – w 105. rocznicę urodzin
ppłk. dr med. Antoniego Straburzyńskiego (1912-1988)
Abstract
Antoni Straburzyński (1912-1988)-Polish officer and physician, cadet at the famous Medical Officer
Cadet School in Warsaw. He was born in Pleszew, on November 19, 1912. In the years 1931-1937 he was
cadet at Medical Officer Cadet School in Warsaw. In 1937, he graduated from the Jozef Pilsudski University in Warsaw. Than he served in 9th Regional Hospital in Brest on the Bug River. In September 1939, took
part in a defensive war, worked as a physician of 602 th medical company. During the occupation he was
a doctor in the health center in Chodel. In 1944, lt A.Straburzynski become an officer in 7th Infantry Division of 2nd Polish Army. In the years 1956-1957 he was head of the internal department of the 105. Military
Garrison Hospital in Żary and afterwards worked as chief of the internal branch of the Regional Hospital
in Zielona Góra. Lt col A.Straburzynski died in Zielona Góra, on February 19, 1988.
Streszczenie
Antoni Straburzyński (1912-1988)- polski oficer i lekarz, podchorąży ze słynnej Szkoły Podchorążych
Sanitarnych w Warszawie. Urodził się 19 listopada 1912 roku w Pleszewie. W latach 1931-1937 był podchorążym Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. W 1937 roku został absolwentem Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Następnie służył w 9. Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem.
We wrześniu 1939 roku wziął udział w wojnie obronnej, pracował jako lekarz 602. kompanii sanitarnej.
Podczas okupacji pełnił funkcję lekarza w Ośrodku Zdrowia w Chodlu. W 1944 roku por. A.Straburzyński
został oficerem 7. Dywizji Piechoty II Armii Wojska Polskiego. W latach 1956-1957 był ordynatorem
oddziału wewnętrznego 105. Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Żarach a następnie pracował jako
szef interny w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Ppłk A.Straburzyński zmarł w Zielonej Górze
19 lutego 1988 roku.
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Wszelkie działania sił zbrojnych, w szczególności podczas konfliktów wojennych,
wymagają obecności wykwalifikowanej kadry medycznej. Zadaniem lekarzy jest zabezpieczenie niezbędnej pomocy fachowej wszystkim potrzebującym tego żołnierzom.
Problem pozyskania przez armię wysoko kwalifikowanych specjalistów poszczególnych dziedzin medycyny istniał od wieków w bardzo wielu państwach. Wynikał z faktu, iż profesja medyczna cieszy się dużym uznaniem w społeczeństwie, zaś dobrzy
fachowcy nie mają kłopotów ze znalezieniem dobrze płatnej i przynoszącej satysfakcję
pracy. Służba wojskowa z całą swoją specyfiką, dyspozycyjnością, drylem, możliwymi
niebezpieczeństwami a jednocześnie dużo mniejszymi apanażami, nigdy nie była zbyt
kuszącą alternatywą dla stanu lekarskiego. Stąd wziął się pomysł szkolenia przez armię
swoich własnych medyków, którzy w zamian za całkowite sfinansowanie studiów zobowiązywaliby się odsłużyć w wojsku odpowiedni okres czasu. Można było to rozwiązać na dwa sposoby, albo podpisywać odpowiednie umowy z cywilnymi studentami,
albo stworzyć własną wojskową szkołę, w której dodatkowo uczono by przedmiotów
wojskowych. W Polsce zwyciężył drugi model kształcenia jako bardziej praktyczny
i od początku zapoznający przyszłych lekarzy wojskowych z warunkami pracy w armii.
W listopadzie 1922 roku powstała Wojskowa Szkoła Sanitarna, której siedziba znajdowała się na terenie Zamku Ujazdowskiego i Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie.
Pierwszych słuchaczy przyjęto 14 listopada i stąd dzień ten uznany został za święto
szkoły. Każdy z nich musiał posiadać polskie obywatelstwo, maturę oraz być zdrowotnie zdolnym do zawodowej służby wojskowej. Po uzyskaniu dyplomu lekarza i promocji na pierwszy stopień oficerski, należało odsłużyć w armii dwa miesiące za każdy
miesiąc pobieranej nauki (od 1930 roku trzy miesiące) bądź zwrócić państwu całkowity koszt studiów. Wojskowa Szkoła Sanitarna w dniu 1 października 1925 roku została przekształcona na Oficerską Szkołę Sanitarną, ta z kolei w dniu 1 września 1928
przyjęła nazwę Szkoły Podchorążych Sanitarnych (SPSan). Dwa lata później SPSan
wraz ze Szpitalem Ujazdowskim (Szkolnym) utworzyły słynne Centrum Wyszkolenia
Sanitarnego (CWSan). Jego podchorążowie zajęcia medyczne odbywali w ramach odpowiednich wydziałów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie bądź Państwowego
Instytutu Dentystycznego w Warszawie. Dodatkowo uczestniczyli w obowiązkowych zajęciach z przedmiotów wojskowych na terenie CWSan, a także podczas manewrów i letnich
poligonów. W latach 1922-1939 przyjęto łącznie 903 podchorążych w ramach 17 roczników (promocji), do wybuchu II wojny światowej nominacje oficerskie otrzymało 4741.
Roman Ja k u b sk i : Zarys historii Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie 1922-1939. W:
Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Juliusza Englerta, Aleksandra Domar Domaradzkiego,
Londyn 1997 s. 16-17; Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych
1922-1939 w 50-tą rocznicę założenia Szkoły, opracował Bolesław Markowski Londyn 1972 s. 15-125;
Andrzej Felchner: Pod znakiem Eskulapa i Marsa. Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do
mobilizacji w 1939 r.). Oświęcim 2016 s. 179-184
1
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Ppłk dr med. Antoni Straburzyński (1912-1988),
fotografia w mundurze podchorążego SPSan, lata trzydzieste XX wieku

Jednym z absolwentów słynnej „Podchorążówki z Ujazdowa” był Antoni Straburzyński, którego losy są dość ciekawą ilustracją dziejów młodego lekarza wojskowego zarówno w trudnym okresie II wojny światowej, jak i przemian ustrojowych po
1945 roku. Urodził się 19 listopada 1912 roku w Pleszewie, w rodzinie Maksymiliana
i Pelagii Straburzyńskich. W swojej miejscowości uczęszczał do Szkoły Powszechnej, następnie Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Wkrótce przeniósł się do Poznania
i kontynuował naukę w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, gdzie w 1931 roku
uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze podjął decyzję o wyborze dalszej drogi
życiowej, marzyła mu się kariera lekarza, zaś SPSan był najlepszą okazją dla niezbyt
majętnego człowieka, aby uzyskać świetne wykształcenie. Nie było to jednak łatwe
do osiągnięcia, w 1931 roku o 70 dostępnych miejsc (60 lekarzy i 10 farmaceutów)
ubiegało się 497 kandydatów. Po pozytywnym przejściu badań lekarskich, następował
egzamin konkursowy złożony z testów sprawdzających wiedzę ogólną i inteligencję
oraz zdolności psycho-techniczne. Następnie należało streścić wykład płk. doc. Leona
Owczarewicza pt. „O życiu i rozwoju bakterii”. Ostatnim zadaniem było pisemne opracowanie czterech wybranych tematów w większości dotyczących wojska i historii np.
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„Jasne i ciemne momenty powstania 1831 r.” Wyboru kandydatów, po zapoznaniu się
z rezultatami wszystkich testów, dokonywała Rada Pedagogiczna pod kierownictwem
komendanta CWSan gen. bryg. dr. Jana Kołłątaja-Srzednickiego. Wśród szczęśliwych
wybrańców znalazł się Antoni Straburzyński, który w niedługim czasie został oficjalnie
podchorążym X promocji SPSan 2.
Przez kolejne pracowite sześć lat zdobywał wiedzę medyczną na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jednocześnie uczestnicząc
w szkoleniach z dziedziny wojskowości, manewrach czy poligonach. Dyplom lekarza
i promocję na stopień podporucznika Wojska Polskiego otrzymał w 1937 roku. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Szkolnym CWSan w Warszawie. Następnie krótkotrwale
pełnił służbę w słynnym 9. Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem. Ostatnim
przydziałem przed wybuchem II wojny światowej było stanowisko lekarza w III batalionie piechoty we Lwowie, który wchodził w skład 26 Pułku Piechoty stacjonującego
w Gródku Jagiellońskim. Korzystając z pobytu w znakomitym ośrodku naukowym,
jakim był wówczas Lwów, rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza pod kierunkiem kierownika Kliniki Chorób Nerwowych
i Umysłowych profesora Eugeniusza Artwińskiego (1892-1944)3.
Agresja na Polskę III Rzeszy i Rosji Sowieckiej we wrześniu 1939 roku przerwała
brutalnie jego karierę naukową, wszelkie plany i marzenia należało odłożyć na lepsze
czasy. W czasie wojny obronnej pełnił funkcję dowódcy plutonu przeciwgazowego
kompanii sanitarnej nr 602 pod dowództwem mjr. dr med. Jana Bernackiego, mobilizowanej przez Kadrę Zapasową 6. Szpitala Okręgowego we Lwowie, w składzie 48.
Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 11. Karpackiej Dywizji Piechoty pod dowództwem płk. dypl. Bronisława Prugar-Ketlinga. Ze swoją jednostką przeszedł chwalebny szlak bojowy ukoronowany rozbiciem niemieckiego pułku zmotoryzowanego SS
„Germania” w rejonie Mużyłowic w nocy z 15/16 września 1939 roku (bardziej znane
jako bitwa pod Jaworowem i Sądową Wisznią), co jednak niestety nie zmieniło rezultatu wojny. Jako polski oficer dostał się do niewoli, początkowo przebywał w oflagu
mieszczącym się w byłych koszarach 20. Pułku Piechoty w Krakowie, następnie w Kobierzynie. Udało mu się wydostać, w latach 1941-44 był lekarzem Ośrodka Zdrowia
w Chodlu (powiat lubelski)4.
Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego; Podchorążowie
z Ujazdowa..., s. 105-106, 445; Juliusz E n g lert, Aleksander Domar D oma ra dz ki: Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-1939. Londyn 1997 s. 48
3
Jan Dr a u s: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni., Kraków,
2007, s. 274-275; Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego; Andrzej Fe l c h n e r : Pod znakiem Eskulapa..., s. 293
4
Ryszard Da l e c k i : Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 roku. Rzeszów 1989 s. 257-271, 380;
Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego
2
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Po wyzwoleniu tych terenów spod okupacji niemieckiej we wrześniu 1944 roku ponownie wstąpił do Wojska Polskiego, w stopniu porucznika został dowódcą kompanii
medyczno-sanitarnej 11. samodzielnego batalionu sanitarnego w składzie 7. Dywizji
Piechoty II Armii WP. Ze swoją jednostką przeszedł cały szlak bojowy, służba zdrowia
położyła szczególne zasługi w kwietniu 1944 roku podczas zabezpieczenia medycznego forsowania Nysy Łużyckiej i walk w rejonie miejscowości Brand, Brementhau,
Kossel i Klitten. Umiejętności dawnego podchorążego sanitarnego zostały docenione
przez przełożonych, co znalazło wyraz w awansowaniu na stopień kapitana i objęciu
funkcji dowódcy 11. samodzielnego batalionu sanitarnego5.
Po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1946 roku został lekarzem Sanatorium Wojskowego w Kudowie, następnie dyrektorem Sanatorium nr 5 także w Kudowie, awansując na stopień majora, potem podpułkownika. W 1956 roku przybył do
105. Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Żarach i objął stanowisko ordynatora
Oddziału Wewnętrznego, jego poprzednikiem był również były podchorąży SPSan mjr.
lek. Adolf Leligdowicz. Dział interny należał do najważniejszych i najlepiej wyposażonych części wojskowej lecznicy w stolicy polskich Łużyc. Zlokalizowany w najnowocześniejszym budynku nr 3 (w XXI wieku 105. Szpital Wojskowy z Przychodnią
pozbył się tego obiektu, co do dzisiaj budzi spore kontrowersje wśród byłych pracowników placówki), wyposażonym w windy, przestronne korytarze i sale, dysponował 55
łóżkami, własną pracownią kliniczną (podręczne laboratorium), pracownią elektrokardiograficzną, co w tamtych latach sytuowało go wśród czołowych oddziałów tego typu
na Ziemi Lubuskiej. Ppłk lek. Antoni Straburzyński i jego współpracownicy cieszyli
się zasłużonym uznaniem wśród pacjentów oraz cywilnego środowiska medycznego6.
Przemiany polityczne w kraju w październiku 1956 roku miały również swój wpływ
na wojsko. Oficerom z przeszłością frontową, którzy chcieli pożegnać się z mundurem i odejść do cywila, nie robiono w tym zakresie żadnych przeszkód. W grudniu
1957 roku, po 21 latach zawodowej służby wojskowej, ppłk. lek. Antoni Straburzyński
odszedł do rezerwy i opuścił Żary. W styczniu 1958 roku w drodze konkursu objął
stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Doświadczony specjalista IIº w zakresie chorób
wewnętrznych jeszcze całe dwadzieścia lat w sposób wzorowy prowadził swój dział
i cieszył się wielkim poważaniem w całym regionie. Ukoronowaniem jego kariery naukowej było uzyskanie w 1972 roku tytułu doktora nauk medycznych. W międzyczasie
Kazimierz Pł o ń sk i: W szeregach służby zdrowia 2 AWP. Warszawa 1969 s. 121-122, 129, 184
Zbigniew Ko p o c i ń s k i, Krzysztof K o p o c iń s k i, Czesław J e ś ma n: 105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej. Żary, wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014 s. 137-138; Archiwum
105. KSzWzP SPZOZ: KSG, s. 246-248; Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego; Relacja Ludomira Bieniasa w posiadaniu autorów; Relacja Bohdana Jodłowskiego
w posiadaniu autorów
5
6
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przez 7 lat pełnił obowiązki Specjalisty Wojewódzkiego z zakresu chorób wewnętrznych. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 1978 roku. W chwilach wolnych, podobnie
jak wielu wojskowych lekarzy, zajmował się myślistwem, lubił także wędkować.
Ppłk dr n. med. Antoni Straburzyński zmarł 19 lutego 1988 roku, w wieku 76 lat, pochowany w Zielonej Górze na cmentarzu przy ulicy wrocławskiej, kwatera 36, rząd 2,
grób 78. Jego losy są piękną ilustracją dziejów tego pokolenia medyków wojskowych,
którzy swoją służbę wojskową zaczynali w słynnej SPSan w Warszawie. Szkoła ta
wyposażyła ich w niezbędną wiedzę oraz zahartowała i wyrobiła siłę ducha potrzebną
dla godnego przetrwania czasu II wojny światowej. Większość byłych podchorążych
z Ujazdowa, podobnie jak Antoni Straburzyński, wzięła udział w obronie ojczyzny
w 1939 roku a potem w walkach o jej wyzwolenie na wszystkich frontach toczącej się
wojny. Duża część z nich oddała swe życie niosąc do końca pomoc rannym polskim
żołnierzom. W 105. rocznicę urodzin warto przypomnieć sylwetkę jednego z nich, który miał więcej szczęścia, zdołał przeżyć i zrealizował swoje największe marzenie – bycie dobrym lekarzem7.

Tadeusz Dz wo n k ow s k i, Robert S k o b e ls k i, Hieronim Sz c z e góła : Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (1945-2015). Zielona Góra, 2015, s. 64, 73, 80-81; Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości Macieja Straburzyńskiego; Zbigniew Kopociński, Krzysztof
Kopociński, Czesław Jeśman: 105 Szpital Wojskowy..., s. 137-138; Juliusz Engle rt, Aleksander D oma r
D oma r a d z k i : Szkoła Podchorążych..., s. 109-111
7
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Abstract
In 2017, we celebrate 73 anniversary of creating the 105th Borderlands Military Hospital with an
Outpatient Clinic in Żary. It were formed in 1944 in Kock as the 8th Field Movable Surgeon’s Hospital of
the 2nd Polish Army. It passed the combat trail from Kock to Ruszów. In 1946, it arrived in the city Żary,
where is stationed up till today. After the World War II were a lot of disabled soldiers. In Żary they had the
best rehabilitation in the Garrison Hospital where very good military physicians worked. They were very
popular and respected persons, recognized by the whole town of Żary.
th

Streszczenie
W 2017 roku będziemy obchodzić 73. rocznicę powstania 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z
Przychodnią w Żarach. Został on sformowany w 1944 roku w Kocku jako 8. Polowy Ruchomy Szpital
Chirurgiczny w składzie II Armii Wojska Polskiego. Przeszedł cały szlak bojowy od Kocka do Ruszowa.
W 1946 roku przybył do miasta Żary, gdzie stacjonuje do dzisiaj. Po zakończeniu II wojny światowej było
bardzo dużo inwalidów wojennych. W Żarach najlepszą rehabilitację zapewniał im Szpital Garnizonowy,
gdzie pracowali bardzo dobrzy lekarze wojskowi. Byli osobami niezwykle popularnymi i szanowanymi,
znanymi w całym mieście Żary.

W 2017 roku 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach będzie obchodził 73. rocznicę swego powstania. Placówka została utworzona w październiku 1944 roku w Kocku, przeszła szlak bojowy z II Armią Wojska Polskiego, szczególnie odznaczyła się
podczas zabezpieczania medycznego forsowania Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945
roku. Po zakończeniu działań wojennych stacjonowała krótkotrwale w miejscowości Iłowa (niem. Halbau), po czym w maju 1946 roku przeniesiona do miasta Żóraw
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(obecnie Żary, niem. Sorau), gdzie zajęła budynki byłego Brandenburskiego Zakładu
Psychiatrycznego (niemieccy psychiatrzy w czasie rządów Hitlera dokonywali tam
eutanazji osób chorych). Od tego czasu szpital na stałe związany ze stolicą polskich
Łużyc, już ponad 70 lat1.
Każda wojna przynosi ze sobą śmierć i zniszczenia, jednocześnie tworzy olbrzymią
grupę osób trwale okaleczonych, wymagających działań opiekuńczych, rehabilitacyjnych i psychologicznych. Nie jest przypadkiem, że termin rehabilitacja został po raz
pierwszy użyty w 1919 roku przez dyrektora Nowojorskiego Instytutu Czerwonego
Krzyża Douglasa C. Mallurtie podczas konferencji dotyczącej postępowania z ogromną
ilością inwalidów wojennych, których dostarczyła świeżo zakończona I wojna światowa. Znajomość dobroczynnego wpływu ruchu i gimnastyki na stan zdrowia sięga czasów starożytnej medycyny chińskiej, jednak w Europie dopiero w XIX wieku zaczęto
w sposób profesjonalny zajmować się tego typu zagadnieniami. Na ziemiach polskich
profesor Ludwik Bierkowski w 1837 roku uruchomił Szkołę Gimnastyki, Pływania
i Łyżwiarstwa, gdzie przeprowadzano m.in. zajęcia rehabilitacyjne dla osób kalekich,
głównie pacjentów ortopedycznych. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju szeroko
rozumianej rehabilitacji było utworzenie w 1892 roku Zakładu Gimnastyki Inwalidzkiej w Warszawie. Przodującym regionem w tym zakresie w XX wieku w naszym
kraju była Wielkopolska. Już w 1925 roku w poznańskiej Wyższej Szkole Wychowania
Fizycznego wprowadzono w programie studiów zajęcia z gimnastyki leczniczej i masażu. Nie jest zatem rzeczą przypadku, że właśnie w Poznaniu pracował pionier współczesnej rehabilitacji profesor Wiktor Dega, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedycznej,
jednocześnie krajowy specjalista ds. rehabilitacji. W stolicy Wielkopolski w 1960 roku
powstała także pierwsza w Polsce Katedra Medycyny Rehabilitacyjnej2.
II wojna światowa przyniosła w rezultacie nie tylko zniszczenie tysięcy miast i wsi
oraz śmierć milionów ludzi, ale stworzyła także ogromną rzeszę osób trwale okaleczonych, którymi należało zająć się w pierwszej kolejności, aby umożliwić im funkcjonowanie w nowych warunkach. Kiedy w dniu 22 września 1945 roku 8. Polowy
Ruchomy Szpital Chirurgiczny przekształcano w Szpital Garnizonowy, w etacie nowej już stacjonarnej placówki od początku pomyślano o funkcji lekarza fizjoterapii.
Pierwszym w historii żarskiej lecznicy wojskowej medykiem tej potrzebnej dziedziny
został kpt. lek. Maurycy Nestel. Był to polski Żyd urodzony w 1908 roku w Drohobyczu. W 1934 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze, następnie prowadził prywatną praktykę w Krakowie. Po napaści Niemiec i Sowietów na
Zbigniew Ko p o c i ń s k i, Krzysztof K o p o c iń s k i, Czesław J e ś ma n: 105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej. Żary, Łódź 2014, s. 34-71; Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG s. 11176; Kazimierz Pł o ń sk i: W Szeregach Służby Zdrowia 2 AWP. Warszawa 1969 s. 51-52
2
Jadwiga B o j a n o wi cz : Trochę historii. W: Rehabilitacja / pod red. Jerzego Kucha, Warszawa, PZWL,
1989, s. 12-14; Bronisław S ey d a : Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa Cz. 2. 1965 s. 343-344
1
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Polskę w 1939 roku znalazł się w sowieckiej strefie okupacyjnej, wcielony do Armii
Czerwonej a następnie rozkazem Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej nr 0166
z dnia 22 czerwca 1945 roku odkomenderowany do Wojska Polskiego. Od początku
musiał on stawić czoła wielkiemu problemowi opieki nad bardzo dużą rzeszą rannych,
trwale okaleczonych polskich żołnierzy, którzy stanowili większość ówczesnych pacjentów szpitala. Byli to ludzie niezwykle trudni w prowadzeniu, cierpiący fizycznie
i psychicznie, często topiący smutek w alkoholu, pogrążeni w myślach samobójczych.
Jednocześnie, ze względu na fatalną sytuację gospodarczą kraju po 6 latach rujnującej
wojny, brak było podstawowych środków do życia a także nowoczesnych protez dla
inwalidów wojennych, którzy w szpitalu nieraz długie miesiące musieli na nie oczekiwać, co rodziło jeszcze większą frustrację3.
Kolejnym oficerem, który musiał zmierzyć się z tymi wyzwaniami, był przybyły
w dniu 22 listopada 1946 roku mjr Jerzy Rowiński, który objął obowiązki lekarza Gabinetu Fizjoterapii. To jeden z najbardziej doświadczonych i walecznych medyków
żarskiej lecznicy wojskowej w całej historii placówki. Urodził się 12 stycznia 1906
roku w Poczeniżynie w województwie stanisławowskim. Był absolwentem Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze, który ukończył w 1932 roku. Po studiach
powołany do Batalionu Rezerwy Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (CWSan) w Warszawie a następnie wysłany na praktykę w 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Równem. Specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych a swoją wiedzę i doświadczenie czerpał w wiedeńskich klinikach pod okiem luminarzy ówczesnej medycyny: prof.
Eppingera, prof. Bauera, prof. Hessa, prof. Scherfa. W czasie kampanii wrześniowej
1939 roku bronił ojczyzny jako lekarz 3. Pułku Strzelców Podhalańskich w składzie
21. Dywizji Piechoty Górskiej Armii „Kraków”, dostał się do niewoli i przebywał
w obozie jenieckim w Jarosławiu, skąd udało mu się zbiec. W 1942 roku zaprzysiężony w 7. Pułku Ułanów Lubelskich AK „Jeleń”, przybrał pseudonim „Jurand”. W czasie
Powstania Warszawskiego prowadził Szpital Polowy VIII Zgrupowania AK „Krybar”
w Domu Sierot przy ulicy Tamki 30, cudem zdołał ewakuować część swoich rannych
i uniknął śmierci z rąk niemieckich oprawców. W kwietniu 1945 roku wstąpił do Wojska Polskiego i objął stanowisko dowódcy plutonu szpitalnego 8. samodzielnego batalionu medyczno-sanitarnego 11. Dywizji Piechoty, następnie w 42. Pułku Piechoty. Za
bohaterską postawę odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia
kapitana. Niezwykle doświadczony lekarz wojskowy, uczestnik wielu kampanii, który przetrwał hekatombę stolicy i widział setki młodych, straszliwie okaleczonych powstańców, był osobą najlepiej rozumiejącą inwalidów wojennych i znajdującą z nimi
wspólny język. W styczniu 1947 roku został ordynatorem Oddziału Ogólnego i Zakaźnego Szpitala Garnizonowego w Żarach, zaś jego obowiązki w Gabinecie Fizjoterapii
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej: UPK M.Nestel; Archiwum 105.
KSzWzP SPZOZ: KSG s. 71-75
3
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Kapitan Adelajda Nesterowicz, Żary, 1947 rok

objęła kpt. lek. Adelajda Nesterowicz. Dr J. Rowiński w 1951 roku został przeniesiony
do WCWMed w Łodzi, tam w latach 1952-1958 kierował cyklem Chorób Zakaźnych
i Epidemiologii Wojskowej. Ukoronowaniem jego kariery wojskowej było objęcie
w 1961 roku funkcji zastępcy komendanta ds. organizacyjnych Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi, dosłużył się stopnia pułkownika. Zmarł 12 czerwca 1998 roku,
pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Dołach w Łodzi4.
Godnym następcą warszawskiego powstańca „Juranda” była kpt. lek. Adelajda Nesterowicz, urodzona 25 grudnia 1907 roku w Sankt Petersburgu w rodzinie polskiej,
którą losy rzuciły do jednego z najpiękniejszych miast ówczesnej Rosji. W swojej miejscowości ukończyła w 1924 roku szkołę średnią. Następnie tamże podjęła edukację w
2. Państwowym Instytucie Medycznym, gdzie w 1931 roku otrzymała dyplom lekarza.
W październiku 1944 roku powołana do służby w Armii Czerwonej z natychmiastowym
4
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie: TAP 1483/70/318; Jerzy R ow ińs ki: Moja służba wojskowa, maszynopis udostępniony dzięki uprzejmości A. Duraja; Bożena U rba ne k: Pielęgniarki i sanitariuszki w powstaniu warszawskim 1944 r. Warszawa 1988 s. 75; Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG
s. 93-95
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Pułkownik Jerzy Rowiński (1906-1998), fotografia w stopniu majora, 1948 rok

oddelegowaniem do Wojska Polskiego. W dniu 10 lutego 1947 roku objęła obowiązki
lekarza Gabinetu Fizjoterapii Szpitala Garnizonowego w Żarach, jednocześnie pełniła
funkcję szpitalnego epidemiologa. Godzenie obowiązków nie było rzeczą łatwą, lecz
dr A.Nesterowicz doskonale sobie poradziła. Doświadczona lekarka z wielką delikatnością i wyczuciem zajmowała się rannymi czy okaleczonymi żołnierzami. Jej osobistym sukcesem było zaprotezowanie wszystkich przebywających w szpitalu inwalidów
wojennych a następnie ich zdemobilizowanie w 1948 roku, co było nie lada sukcesem,
biorąc pod uwagę trudności z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły. W dniu 31 sierpnia 1949 roku, w ramach częściowej demobilizacji Rosjan (oficjalnie była obywatelką
ZSRR) służących w Wojsku Polskim, odkomenderowana do Armii Radzieckiej, gdzie
z dniem 11 października 1949 roku w stopniu kapitana służby medycznej zwolniona do
rezerwy. Powróciła do rodzinnego Leningradu, dalsze losy nie są znane5.
5
Archiwum Wojskowe w Oleśnicy: Zespół 214, Szpital Garnizonowy Żary, sygn. 1417/5/51; 1417/51/4;
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej: UPK A. Nesterowicz; Archiwum 105.
KSzWzP SPZOZ: KSG s. 113
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Zaopatrzenie w protezy i zdemobilizowanie wszystkich przebywających w szpitalu
inwalidów wojennych znacznie odciążyło dział fizjoterapii. Była to szczęśliwa okoliczność, gdyż olbrzymie braki kadrowe w korpusie lekarzy (wynik strat wojennych,
tylko w ramach Zbrodni Katyńskiej zamordowano kilkuset medyków) spowodowały
dwuletni wakat na stanowisku lekarza fizjoterapii i obowiązki te pełniły osoby doraźnie
wyznaczane. Dopiero w grudniu 1951 roku kierownikiem Gabinetu Fizjoterapii ówczesnego 105. Wojskowego Szpitala Garnizonowego (WSG) w Żarach został mjr lek.
Witold Nowakowski. Urodzony 21 kwietnia 1914 roku w Izbicy Kujawskiej k. Koła,
syn Wacława Nowakowskiego (także lekarza) i Julii Salomei Iłowieckiej. W 1932 roku
ukończył gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, następnie studiował na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie w 1937 roku uzyskał absolutorium.
Do odbycia służby wojskowej powołany w 1938 roku do Batalionu Rezerwy CWSan
w Warszawie, na praktykę skierowany do 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu. W kampanii wrześniowej 1939 roku, w ramach Kadry Zapasowej 4. Szpitala
Okręgowego w Łodzi, uczestniczył w obronie Warszawy. W maju 1945 roku powołany
do służby wojskowej w 35. Pułku Artylerii Lekkiej, w październiku tegoż roku został szefem służby zdrowia Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych
w Łodzi. W dniu 8 grudnia 1951 roku objął etat kierownika Gabinetu Fizjoterapii 105.
WSG, jednocześnie pełnił funkcję nieetatowego członka Garnizonowej Wojskowej
Komisji Lekarskiej. W styczniu 1954 roku zdemobilizowany, powrócił do rodzinnego
Tuszyna, gdzie przez kolejne lata pracował w cywilnej służbie zdrowia. Zmarł 11 maja
1969 roku w Tuszynie, pochowany na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym6.
Czworo przedstawionych wyżej lekarzy to twórcy działu fizjoterapii w żarskiej
lecznicy wojskowej. Ich wysiłek i poświęcenie były fundamentem dla powstania Gabinetu Fizjoterapii, który z czasem przekształcono w Zakład Rehabilitacji 105. Szpitala
Wojskowego z Przychodnią w Żarach. Ośrodek ten przez wiele lat słynął na całej Ziemi Lubuskiej ze znakomitej kadry i wyposażenia, co skutkowało świetnymi wynikami w procesie rehabilitacji pacjentów. W swoim najlepszym okresie oferował niemal
pełen zakres różnego rodzaju zabiegów terapeutycznych, wśród których można było
wyróżnić:
– światłolecznictwo (lampa sollux, ultrafioletowa oraz laser biostymulujący)
– elektrolecznictwo (diatermia krótkofalowa, tens, interdyn, galwanizacja, fonoforeza, magnetoterapia, czterokomorówka, diadynamic, jonoforeza)
– krioterapia
– hydroterapia (kąpiel perełkowa, masaż wirowy)
– ciepłolecznictwo (okłady parafinowe)
– kinezyterapia z wykorzystaniem sali gimnastycznej oraz UGUL.
Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: Historia 105 Wojskowego Szpitala Garnizonowego, s. 36; Materiały
archiwalne i informacje udostępnione dzięki uprzejmości U.Nowakowskiej
6
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Major Witold Nowakowski (1914-1969)

Warto zwrócić uwagę, że wśród założycieli żarskiej fizjoterapii znajdujemy dwie
osoby wywodzące się z Armii Czerwonej, polskich obywateli, których skomplikowane i trudne losy rzuciły na wschód i odziały w mundury krasnoarmiejców. Kolejnych
dwóch było podchorążymi legendarnej „Rzeczpospolitej Ujazdowskiej” czyli Szkoły
Podchorążych Sanitarnych w ramach Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie, znakomitej uczelni kształcącej w okresie międzywojennym kadry dla wojskowej
służby zdrowia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postać płk. dr. med. Jerzego
Rowińskiego, kawalera Krzyża Walecznych, bohatera kampanii wrześniowej 1939
roku, konspiracji i Powstania Warszawskiego. Wszyscy nasi lekarzy fizjoterapii działali w niezwykle trudnych warunkach braku podstawowych środków do życia a także
wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego. Szczególnie dotkliwe było wielomiesięczne oczekiwanie na zaprotezowanie, co pogłębiało depresję ciężko okaleczonych
żołnierzy. Tylko absolutny profesjonalizm a jednocześnie delikatność, takt i empatia
naszych pracowników pozwoliły skutecznie przeprowadzić tych ludzi do nowego etapu życia, wielu z nich po latach z wielką wdzięcznością wspominało żarskich lekarzy
i innych pracowników działu fizjoterapii.
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Dużym mankamentem dla współczesnych fizjoterapeutów jest zbyt niska wycena
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferowanych usług (dotyczy to niestety nie tylko
tego działu medycyny), co prowadzi do zwykłej nieopłacalności utrzymywania tego
typu zakładów. Pomysł, by szpital był tylko fabryką zarabiającą pieniądze, jest o tyle
niebezpieczny, że łatwo wtedy ograniczyć udzielanie świadczeń zdrowotnych tylko do
tych, które są dobrze wyceniane przez urzędników, co w praktyce prowadzi do tego, że
ci ostatni decydują o rozwoju bądź upadku danych działów medycyny. W dłuższej perspektywie wydaje się być to drogą niezwykle niebezpieczną i budzącą poważne wątpliwości natury etycznej. Warto podkreślić, że oficerowie-lekarze, którzy zakładali żarską
fizjoterapię, borykali się z najrozmaitszymi problemami, jednak na pierwszym miejscu
zawsze był dla nich ciężko okaleczony żołnierz i konieczność udzielenia mu jak najlepszej pomocy, bez względu na koszty. Oszczędzanie pieniędzy na ludziach kalekich
wystawia jak najgorsze świadectwo współczesnej cywilizacji. Szpital nie powinien być
fabryką, która ma przynosić zysk finansowy z każdego pacjenta, jest to awykonalne.
W 2014 roku Zakład Rehabilitacji żarskiej lecznicy wojskowej został zlikwidowany,
zaprzepaszczono w ten sposób pracę kilku pokoleń lekarzy i fizjoterapeutów, którzy
przez lata budowali sławę tego ośrodka. Stworzyć z niczego świetny ośrodek to wielki
i wieloletni wysiłek, likwidacja to z reguły decyzja jednego urzędnika. Podejmując
kroki niweczące czyjąś pracę należy z całą pewnością przemyśleć konieczność tego
typu działań, szczególnie w kontekście potrzeb pacjentów a nie tylko spodziewanych
zysków lub strat finansowych. Ciekawe, co pomyśleliby frontowi medycy i protoplaści
żarskiej fizjoterapii o organizacji służby zdrowia w naszej ojczyźnie A.D. 2017?
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RECENZJA

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
Warszawa – UW

recenzja forum bibliotek medycznych
2016 R. 9 nr 1 (17)
Mija dziewięć lat od ukazania się pierwszego numeru czasopisma „Forum Bibliotek
Medycznych” (FBP). Analizując numery archiwalne dostępne na stronie http://forum.
bg.umed.lodz.pl/, można zauważyć systematyczny rozwój i konsekwentne doskonalenie koncepcji FBM, zakotwiczanie tematyki czasopisma z jednej strony w problematyce medycznej, bibliotek medycznych, medycznej informacji naukowej, z drugiej
w przestrzeni ogólniejszej problematyki bibliotekarskiej, bibliotekoznawczej i informacyjnej. Wymownym tego przykładem jest numer siedemnasty (1. za rok 2016). Jak
pisze redaktor naczelny FBM Ryszard Ż m u d a , w numerze znalazły się „artykuły,
sprawozdania i inne materiały oraz serwis fotograficzny z XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, która odbyła się w 2016 roku w Białymstoku” (s. 9).
Zawartość została uporządkowana w kategoriach Bibliologia, Informacja naukowa,
Bibliotekarstwo, Czasopiśmiennictwo, Nauki medyczne i pokrewne, Sprawozdania
i Biografistyka.
Po przedmowie pióra JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Profesora Jacka N i k l i ń s k i e g o oraz słowie wstępnym Ryszarda Ż m u d y zamieszczono pierwszy artykuł problemowy Stanisławy K u r e k - K o k o c i ń s k i e j z Uniwersytetu Łódzkiego poświęcony kobietom naukowcom aktywnym na polu badań nad
książką, biblioteką i informacją. Autorka podjęła temat niebanalny, właściwie nieeksploatowany w polskiej nauce, ponadto wpisujący się w aktualne, by nie rzec, modne
Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

599

trendy, co nie umniejsza wagi i powagi recenzowanego tekstu. Na podstawie analizy
wyznaczonego na potrzeby badania zbioru dokumentów źródłowych (dedykowane
książki, roczniki lub zeszyty periodyków naukowych z lat 1968-2015) Stanisława Kurek-Kokocińska dokonała próby rekonstrukcji obrazu karier naukowych i zawodowych
kobiet związanych z książką, biblioteką i informacją. Zapewne nie jeden czytelnik będzie się zastanawiać, dlaczego autorka nie uwzględniła tej czy innej osoby. Trzeba
jednak pamiętać, że dobór był warunkowany przyjętymi założeniami co do podstawy
źródłowej badania i ograniczeniami wynikającymi z formy wypowiedzi. W następnym
roku, należałoby do tego szacownego grona dołączyć prof. dr hab. Elżbietę Gondek
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dla uczczenia której ukazała się księga jubileuszowa zatytułowana Kultura książki i informacji. Refleksjom na temat pracy naukowej i zawodowej towarzyszą, jak to nazwała autorka, „nuty prywatności. (…) momenty z życia prywatnego, o których wzmiankowano na kartach ksiąg jubileuszowych”
(s. 32). Artykuł przeczytałam nie tylko z zainteresowaniem, ale i z nutą nostalgii, bólu
powrotu, bowiem przynajmniej część przywoływanych w nim osób znam z mojego życia studenckiego, naukowego i prywatnego. Może warto już dziś zacząć zarejestrować
wspomnienia osób, nie tylko kobiet naukowców, które w przyszłości mogą znaleźć się
w orbicie tych czy podobnych badań? W tylu obszarach życia społecznego realizuje się
projekty z rodzaju historii mówionej, dlaczego nie zrobić tego również w odniesieniu
do naszej dyscypliny i branży? Za jakiś czas zapewne staniemy wobec wyzwań i problemów, z którymi musieli się dziś zmierzyć autorzy choćby zamieszczonych w tym
tomie artykułów biograficznych, próbujący zrekonstruować „życie i dzieło” niektórych
postaci ważnych dla świata medycyny. Spróbujmy wyprzedzić historię.
Kolejny artykuł to tekst Wojciecha G i e r m a z i a k a dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie będący prezentacją kolekcji ekslibrisów i grafik śląskiego
rodu Schaffgotschów znajdującej się w zbiorach GBL. Ta bogato ilustrowana wypowiedź jest wartościowym przyczynkiem do wiedzy na temat biblioteki Schaffgotschów,
której rozproszone fragmenty spoczywają w różnych bibliotekach i muzeach w Polsce.
Jestem przekonana, że artykuł ten przyciągnie uwagę nie tylko zadeklarowanych bibliofilów.
Najwięcej artykułów włączono do kategorii zatytułowanej Informacja naukowa.
Znajdziemy tu wypowiedź Jacka W i l l e c k i e g o z Politechniki Poznańskiej dotyczącą zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w 2015 roku w systemie oceny wniosków składanych przez biblioteki naukowe na
finansowanie działalności upowszechniającej naukę. W nurt tematyczny problemów,
procedur organizacyjnych i technologicznych wdrażanych w bibliotekach akademickich i na uczelniach w związku z dostosowaniem się do wprowadzania danych do
Polskiej Bibliografii Naukowej w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on wpisują się również artykuły: Pauliny B i c z 600
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k o w s k i e j i Elżbiety T y m i ń s k i e j z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prezentujący zmiany wprowadzone w Bazie Bibliografii GUMed w celu dostosowania
jej do wymogów wcześniej wspomnianego rozporządzenia MNiSW; Irminy U t r a t y
i Agnieszki C z a r n e c k i e j Warszawski Uniwersytet Medyczny. Publikacje: baza
dorobku publikacyjnego pracowników Uczelni – stan obecny i perspektywy rozwoju,
w którym autorki przedstawiły system rejestrowania i przetwarzania informacji o dorobku publikacyjnym pracowników opracowany i wykorzystywany w WUM. Warto
dodać, że tylko uniwersytety medyczne w Warszawie i Lublinie pracują na własnym
oprogramowaniu, a przynajmniej pracowały w czasie, gdy artykuł powstawał, podczas
gdy pozostałe korzystają z systemu Expertus; Aleksandry E. A d a m c z y k , Michała
T o m a s z k a i Andrzeja K o z i a r y System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego
jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa;
Weroniki K u b r a k i Doroty S z c z ę s n e j Doświadczenia Politechniki Warszawskiej we wprowadzaniu danych do systemu POL-on. Wszystkie wymienione artykuły
są cennymi przyczynkami do rozważań na temat zasadności, operacyjności i skuteczności mechanizmów wprowadzania zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Autorzy
skrupulatnie zebrali, przeanalizowali i zaprezentowali różne problemy z tego obszaru,
ilustrując je przykładami wziętymi z bibliotek, w których pracują. Pozostaje mieć nadzieje, że osoby, w których gestii pozostają decyzje co do kształtu i funkcjonalności
PBN oraz POL-on, zechcą przynajmniej niektóre z zasygnalizowanych potrzeb i problemów wziąć pod uwagę. „Na dole” wszystkie mankamenty i niedociągnięcia PBN
i POL-on-u skupiają się jak w soczewce, co oczywiście nie znaczy, że nie dostrzega się
tam również i zalet tych dwu produktów.
Po lekturze interesującego artykułu Henryka H o l l e n d r a z Uczelni Łazarskiego
w Warszawie Czy repozytoria odmieniają naukę? nie mogę nie zauważyć, że używanie określenia „bibliografia pełnotekstowa” w odniesieniu do repozytoriów jest nieuprawnione, niebezpieczne i w pewnym sensie dezawuujące bibliografię. Jak wiemy,
od bibliografii wymaga się spełnienia pewnych warunków „brzegowych”, których repozytoria spełniać nie muszą. Jeśli już szukać pewnych analogii pojęciowych, to repozytoria raczej są (lub mogą być) katalogami pełnotekstowymi. Podzielam natomiast
przekonanie autora co do wartości i potrzeby rozsądnej integracji danych i informacji
różnych kategorii i poziomów w jednym zasobie informacyjnym. Przekonująco brzmi
„apel” o nieoddzielanie repozytoriów uporządkowanych danych od repozytoriów tekstów. Nie da się nie zauważyć, że dzisiaj akcent wyraźnie przesuwa się z gromadzenia
na integrowanie, ze scalania na czynienie dostępnym. Tą ścieżką starają się podążać
pracownicy bibliotek i centrów informacji, zarządzając powierzonymi im zasobami.
W kategorii Informacja naukowa znalazły się również następujące wypowiedzi. Artykuł Anastazji Ś n i e c h o w s k i e j - K a r p i ń s k i e j z Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie Zapewnienie czytelnikom otwartego dostępu do publikacji a postawy auForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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torskie i uregulowania prawne na uczelni wyższej na przykładzie Biblioteki Cyfrowej
i Repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nie przeoczmy tu zaskakującej
i paradoksalnie znamiennej dla naszych czasów obserwacji o zmniejszającej się liczbie
osób chętnych do publikowania rozpraw doktorskich i artykułów naukowych w otwartym dostępie. Prezentacja do referatu Jolanty P r z y ł u s k i e j i Anny R a d o m s k i e j
(Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) będąca próbą odpowiedzi na pytania, w jakim repozytorium i kto może deponować publikacje naukowe. Artykuł Agnieszki D w o r n i k
„Prosto do informacji” – spełniona obietnica. Rola bazy NUKAT w budowaniu katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Autorka omówiła nie tylko udział NUKAT w
budowaniu katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ale również wkład tej Biblioteki w tworzenie bazy centralnej, sposoby przepływu danych między instytucjami
i bazami, korzyści płynące z czynnej współpracy oraz perspektywy zmian w NUKAT
oraz ich wpływ na katalog lokalny BU UMK. W ten nurt tematycznym wpisuje się artykuł Grzegorza S z t u r o , również z BU UMK, zamieszczony w sekcji Bibliotekarstwo
NUKAT to nie tylko katalog. Wykorzystanie danych centralnego katalogu narodowego
w pracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Na podstawie doświadczeń zdobytych
w czasie kilkuletniej współpracy z NUKAT autor przedstawia dodatkowe (oprócz możliwości budowania katalogu lokalnego w oparciu o dane pobierane z NUKAT) korzyści, które daje integracja bazy lokalnej z katalogiem centralnym. Są to między innymi:
zwiększenie widoczności zasobów lokalnych w światowych bazach bibliograficznych,
monitoring bieżącej produkcji wydawniczej w Polsce, możliwość ewaluacji kompletności zasobów w określonych dziedzinach itd. Edyta R o g o w s k a , Anna C y m b o r
i Dagmara B u d e k na przykładach zaczerpniętych z Biblioteki Głównej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przedstawiły Kody QR jako narzędzie promujące bibliotekę i jej zasoby. Last but not least jest w tej kategorii artykuł lek. med.
Przemysława W a s z a k a z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Informacja i dydaktyka naukowa dla studentów. O projekcie książki „Pomysł-Badanie-Publikacja”
prezentujący świetny i zrealizowany pomysł na książkę-poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych, poruszający wszystkie etapy badania naukowego – od
pomysłu, poprzez projektowanie badania, organizowanie zespołu, a na przygotowaniu
publikacji skończywszy. Ważną część tej książki stanowią zagadnienia związane z informacją naukową, w tym medyczną informacją naukową.
Kategorię Bibliotekarstwo otwiera tekst Jacka W i l l e c k i e g o Cyfryzacja zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowana z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Autor omówił w nim osi priorytetowe oraz kryteria
oceny wniosków z uwzględnieniem zasad ich finansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Z zaprezentowanego badania wynika, że istotnym czynnikiem
zwiększającym szansę na pozyskanie dotacji byłoby utworzenie Konsorcjum Bibliotek Polskich. W Bibliotekarstwie znalazł się również artykuł poświęcony gromadze602
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niu (Anna W o j t a s i k Gromadzenie książek w nowoczesnej bibliotece akademickiej
o profilu technicznym). Autorka oceniła zagraniczne serwisy książek elektronicznych
pod kątem rzeczywistych potrzeb użytkowników Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiła analizę wykorzystania kolekcji książek drukowanych oraz wybranych serwisów
książek elektronicznych na przykładach rodzimych i światowych. Łukasz W o ł y n i e c
(Jak prowadzić badania w bibliotece?) opisał ważniejsze problemy pojawiające się na
różnych etapach badań sondażowych.
Skoro jesteśmy w kręgu problematyki bibliotekarskiej, to nie mogło zabraknąć
raportów z badań użytkowników. Zaprezentowały je Agnieszka J a n u c i k i Monika F i e d o r o w i c z z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Użytkownik XXI wieku w bibliotece medycznej: raport z badań) oraz Scholastyka B a r a n
i Katarzyna B i k o w s k a z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Oczekiwania członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
Badania białostockie przeprowadzone w latach 2012, 2013 i 2015 wykazały, że kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb użytkowników odgrywa lokalizacja biblioteki, jej estetyka, funkcjonalność, odpowiednie wyposażenie oraz nowoczesna, szeroko rozumiana
edukacja informacyjna. Z zainteresowaniem przeczytałam artykuł Witolda K o z a k i e w i c z a o zmianach, które zaszły w bibliotekarstwie medycznym w Łodzi (Strefa
Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – nowy model współpracy biblioteki z jednostkami uczelnianymi). Autor zaprezentował Strefę Wiedzy i Innowacji
UMŁ, która powstała na solidnym fundamencie Biblioteki UM w efekcie trójpłaszczyznowych przemian – infrastrukturalnej, mentalnej i funkcjonalnej – stwarzając możliwość lepszej współpracy Biblioteki z innymi jednostkami Uniwersytetu. Nieco prowokacyjnie zatytułował swoje wystąpienie Wojciech W i ę c k o (Biblioteka Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku), tj. Ten fejsbuk w bibliotece jest bez sensu. Jak łatwo się
domyśleć, facebook i ogólniej media społecznościowe nie tylko nie są „bez sensu”, ale
dziś stanowią wygodne i niezbędne narzędzie komunikacji i promocji.
Grupę tematyczną Bibliotekarstwo kończą dwa artykuły z zakresu badań nad książką dawną, czyli Katarzyny Z i m n o c h z Uniwersytetu w Białymstoku Druki z zakresu
medycyny w historycznej bibliotece supraskiej w XIX wieku oraz Tomasza Stolarczyka
z Uniwersytetu Łódzkiego Inwentarz starych druków Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Inwentarzowi towarzyszy indeks osobowy. Ze względu na relatywnie wąskie grono odbiorców „Forum Bibliotek Medycznych” warto zastanowić się nad ewentualnym opublikowaniem tego inwentarza jako
pracy samoistnej, najlepiej połączonej z cyfrowymi kopiami rejestrowanych druków.
Problematyce czasopiśmienniczej poświęcony jest tylko jeden artykuł – Joanny
N o w a k (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Studia Medyczne – Medical Studies” w latach 2003-2015 jako przykład ewolucyjnego rozwoju czasopisma
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uczelnianego: wybrane zagadnienia. Tekst ten jest zarówno przyczynkiem do historii
wydawnictw periodycznych z zakresu medycyny i zdrowia wydawanych na Kielecczyźnie, jak i przykładem bardzo dobrej roboty metodologicznej w prezentowaniu czasopisma.
Ostatnią grupę tematyczną tworzą teksty opatrzone wspólnym nagłówkiem Nauki
medyczne i pokrewne. Znajdziemy tu wypowiedź Anny K r ó l a k i Leszka M a r k u s z e w s k i e g o ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Realizacja zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia na przykładzie audytu
działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w świetle ustawy o
podmiotach leczniczych, Wojciecha G i e r m a z i a k a i Izabelli P r z y ł u s k i e j z Oddziału GBL w Zielonej Górze Chirurgia plastyczna – historia znana i nieznana, lek.
med. Jacka R y t k o w s k i e g o z Kołobrzegu Kilka uwag o stanie medycyny klinicznej
w okresie II Rzeczypospolitej na tle uwarunkowań historycznych oraz prawnych i organizacyjnych, dwa teksty Mateusza G h o l a m y z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Historia badań nad biologią schizofrenii oraz Obraz schizofrenii w filmie, Katarzyny
J a m r o z i k z Uniwersytetu Wrocławskiego Zawód technika dentystycznego w świetle Jednodniówki jubileuszowej Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we
Lwowie: 1912-1937. Chociaż tematyka tych artykułów pozostaje poza nurtem moich
zainteresowań badawczych i kompetencji przeczytałam je z wielką przyjemnością
i gorąco zachęcam odbiorców FBM do ich lektury. Ostatni z wymienionych tekstów
jest też pięknym przykładem sztuki bibliologicznej w praktyce.
Po artykułach problemowych następują sprawozdania z konferencji, wyjazdów
zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wypowiedzi z kategorii Biografistyka
oraz obszerna dokumentacja fotograficzna 34. Konferencji Problemowej Bibliotek
Medycznych, która miała miejsce z Białymstoku na przełomie czerwca i lipca 2016
roku. W naszej coraz bardziej obrazkowej kulturze przekaz ikoniczny wysunął się na
pierwszą pozycję w rankingu wielkości tworzonych i dostępnych zasobów. Odbiorca
oczekuje komunikatów obrazowych, chętnie po nie sięga. Dobrze, że FBM ich nie
skąpi, bo z jednej strony czynią one pewne wydarzenia żywymi, utrwalają w pamięci
ludzi i miejsca, z drugiej zaś same w sobie stanowią cenne źródło informacji zarówno
dokumentacyjnej, jak i tej możliwej do wyinterpretowania.
Kończąc recenzję 17. tomu „Forum Bibliotek Medycznych” chciałabym zwrócić
uwagę na dokumentację już wykonanych i planowanych prac biograficznych. Słowniki
i inne wydawnictwa natury biograficzne stanowią cenne źródło informacji zarówno
dla badaczy, jak i innych kategorii odbiorców. Na uznanie i wsparcie zasługują wszelkie podejmowane w tym zakresie inicjatywy. Podzielam opinię Ryszarda Żmudy, że
istnieje potrzeba, a nawet dodam konieczność, opracowania słownika pracowników
bibliotek kościelnych na wzór innych słowników tego rodzaju, jak na przykład Słownik
pracowników bibliotek medycznych. O wartości, bogactwie informacyjnym i emocjo604
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nalnym tekstów biograficznych dodatkowo zaświadczają pomieszczone w tomie artykuły: Zbigniewa K o p o c i ń s k i e g o , Krzysztofa K o p o c i ń s k i e g o i Czesława
J e ś m a n a z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Niezłomny kapelan sanatorium dla
dzieci w Sobótce – ksiądz kapitan Józef Bełch (1909-1993), Waleczna lekarka ze Lwowa – kpt. dr med. Zofia Plecity Czyżewska (1902-1979), Profesor Eufemiusz Herman
(1892-1985) – 125. Rocznica urodzin polskiego neurologa, Aleksy Makłakow (18371895) – 180. Rocznica urodzin wynalazcy tonometru aplanacyjnego, Pułkownik profesor Paweł Segał (1919-2012) – wojenny bohater i znakomity okulista, Podchorąży z Ujazdowa – w 105. Rocznicę urodzin ppłk. Dr med. Antoniego Straburzyńskiego
(1912-1988), Pionierzy fizjoterapii w Szpitalu Garnizonowym w Żarach oraz Wojciecha G i e r m a z i a k a , Anny P a s z k o w s k i e j i Eweliny M s z a l z Oddziału GBL
w Kielcach Doktor Mojżesz Pelc (1888-1941) – historia życia.
Nie da się ukryć, że recenzowany tom FBM jest obszerny. W dzisiejszych czasach
krótkich komunikatów sześćset stron to dużo, ale po lekturze nie mam wątpliwości,
że połączenie artykułów problemowych z wypowiedziami innego rodzaju ma sens.
Tworzą one złożoną, wielowymiarową całość, pozwalającą na uchwycenie relacji intertekstualnych, które pozostałyby ukryte, gdyby te teksty, w tym dokumentację fotograficzną, opublikowano rozdzielnie. Taka bogata, szczegółowa, ale uporządkowana
dokumentacja aktywności środowiska ma ogromny walor i moc, wykraczające poza
doraźny pożytek. To jeden z historycznych śladów bibliotekarstwa naukowego i wyższego szkolnictwa medycznego w Polsce. Z przekonaniem rekomenduję tom do wydania. Każdy potencjalny czytelnik znajdzie tu coś dla siebie, zarówno dla doskonalenia
pracy zawodowej, jak i rozwijania wiedzy ogólnej czy wreszcie dla samej przyjemności czytania i poznawania. A zatem, zapraszam do lektury!
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SUMMARY

Mgr Anna Wiśniewska
Łódź – UM

Summary of the medical library forum
The first issue (17) of the ninth annual volume of Medical Library Forum for 2016
is honoured by a preface written by His Magnificence, Rector of the Medical University of Bialystok, Prof. Jacek N i k l i ń s k i .
Our readers, who are users of scientific information, are presented with articles,
reports and other materials, as well as photographic documentation from the 34th Conference on Medical Library Problems organized in Białystok.
The contents of No. 1 (17) of the ninth Medical Library Forum for 2016, edited in
printed and electronic form, have been included in the following sections: Bibliology
(Dr Wojciech Giermaziak, Central Medical Library in Warsaw; Prof. Stanisława Kurek-Kokocińska, University of Lodz); Scientific Information (Aleksandra E. Adamczyk, MEng; Paulina Biczkowska, MA; Dagmara Budek, MA; Anna Cymbor, MA;
Agnieszka Czarnecka, MA; Agnieszka Dwornik, MA; Dr Henryk Hollender; Andrzej
Koziara, MEng; Weronika Kubrak, MA; Dr Jolanta Przyłuska; Anna Radomska, MA;
Edyta Rogowska, MEng; Dorota Szczęsna, MA; Dr Anastazja Śniechowska-Karpińska; Michał Tomaszek, MA; Elżbieta Tymińska, MA; Irmina Utrata, MA; Przemysław Waszak, MD; Dr Jacek Willecki, Eng); Library Science (Dr Scholastyka Baran,
Eng; Katarzyna Bikowska, MA; Monika Fiedorowicz, MEng; Agnieszka Janucik, MA;
Witold Kozakiewicz, MEng; Dr Tomasz Stolarczyk; Grzegorz Szturo, MA; Wojciech
Więcko, Eng; Dr Jacek Willecki, Eng; Urszula Anna Wojtasik, MA; Łukasz Wołyniec,
MA; Dr Katarzyna Zimnoch); Periodical Press (Joanna Nowak, MA); Medicine and
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Related Sciences (Mateusz Gholamy, MA; Dr Wojciech Giermaziak; Katarzyna Jamrozik, MA; Anna Królak, MA; Prof. Leszek Markuszewski; Izabella Przyłuska, MA; Jacek Rytkowski, MD); Reports (Karolina Borzyńska, MA; Emilia Czerniejewska, MA;
Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, MA; Marek Dubiński, MA; Jolanta Wróbel, MA; Dr
Ryszard Żmuda); Biographical Writings (Dr Wojciech Giermaziak; Prof. Czesław Jeśman; Dr Krzysztof Kopociński; Dr Zbigniew Kopociński; Ewelina Mszal, MA; Anna
Paszkowska, MA; Dr Ryszard Żmuda).
Among the authors who have contributed to the creation of the above sections are:
Professors (Czesław Jeśman, Medical University of Lodz; Stanisława Kurek-Kokocińska,
University of Lodz; Leszek Markuszewski, University of Social Sciences in Lodz; Jacek Nikliński, Medical University of Bialystok; Jadwiga Woźniak-Kasperek, University of Warsaw); Doctors (Scholastyka Baran, Eng, University of Warmia and Mazury
in Olsztyn; Wojciech Giermaziak, Central Medical Library in Warsaw; Henryk Hollender, Lazarski University in Warsaw; Jolanta Przyłuska, Nofer Institute of Occupational
Medicine in Lodz; Anastazja Śniechowska-Karpińska, Medical University of Lublin;
Krzysztof Kopociński, Medical University of Lodz; Zbigniew Kopociński, Medical
University of Lodz; Tomasz Stolarczyk, University of Lodz; Jacek Willecki, Eng, Poznan University of Technology; Katarzyna Zimnoch, University of Bialystok; Ryszard
Żmuda, Medical University of Lodz); Master’s degree holders ( Aleksandra E. Adamczyk, University of Silesia in Katowice; Katarzyna Bikowska, University of Warmia
and Mazury in Olsztyn; Paulina Biczkowska, Medical University of Gdansk; Karolina
Borzyńska, Wroclaw University of Technology; Emilia Czerniejewska, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences; Renata Dąbrowska-Charytoniuk, Medical
University of Bialystok; Marek Dubiński, Wroclaw University of Science and Technology; Agnieszka Dwornik, Nicolas Copernicus University in Toruń; Monika Fiedorowicz, Medical University of Bialystok; Mateusz Gholamy, Medical University of
Lodz; Katarzyna Jamrozik, Wroclaw University of Science and Technology; Agnieszka
Janucik, Medical University of Bialystok; Witold Kozakiewicz, Medical University
of Lodz; Andrzej Koziara, University of Silesia in Katowice; Weronika Kubrak, Warsaw University of Technology; Ewelina Mszal, Branch of the Central Medical Library
in Kielce; Joanna Nowak, Jan Kochanowski University in Kielce; Anna Paszkowska,
Branch of the Central Medical Library in Kielce; Izabela Przyłuska, Branch of the
Central Medical Library in Zielona Góra; Anna Radomska, Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz; Edyta Rogowska, Pomeranian Medical University in Szczecin; Dorota Szczęsna, Warsaw University of Technology; Grzegorz Szturo, Nicolas
Copernicus University in Toruń; Michał Tomaszek, University of Silesia in Katowice;
Elżbieta Tymińska, Medical University of Gdansk; Irmina Utrata, Medical University
of Warsaw; Anna Wiśniewska, Medical University of Lodz; Urszula Anna Wojtasik,
Wroclaw University of Science and Technology; Łukasz Wołyniec, University of BiaForum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)
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lystok; Jolanta Wróbel, Wroclaw University of Science and Technology; Physicians
(Jacek Rytkowski, Kołobrzeg; Przemysław Waszak, Medical University of Gdańsk).
The topics of the Medical Library Forum No. 1 (17) according to the key words
are as follows: autobiographies, databases, bibliography, bibliology, library science,
biographical writings, plastic surgery, digitalization, periodical press, didactics, medical prints, bookplates, evaluation of teaching quality, Facebook, films, graphics, book
collections, history of medicine, scientific information, library inventories, QR codes,
jubilee books, clinical medicine, medicine and related sciences, NUKAT, health protection, open access, Polish Scientific Bibliography, POL-on - a system of information on
science and higher education, editorial production, dedicated publications, repositories,
schizophrenia, biographical dictionaries, reports (Białystok, Łódź, Paryż, Wrocław),
old prints, dentistry, knowledge and innovation zone, ”Medical Studies”, profiles of
particular persons, bibliographic systems, users, information publishers.
I kindly invite all of you who would like to write articles and publish them in Medical Library Forum (ISSN 1899-5829, e-ISSN 2450 – 0437) until December 2017. This
nationwide periodical has been edited by the Medical University of Lodz since 2008. It
has a scientific profile and its international Programme Council is chaired by Prof. Marek Mirowski who is also Chairman of the Library Council of the Medical University
of Lodz. Dr Ryszard Żmuda, Director of the University Library is Editor-in-chief of
the periodical. Medical Library Forum has been reviewed by professors from different
universities and is granted 7 scores by the Ministry of Science and Higher Education.
It has been edited in printed and electronic form (http:forum.bg.umed.lodz.pl; http://
cybra.lodz.pl/dlibra).
The editorial review of the present issue of the Medical Library Forum has been
written by Prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Head of the Chair of Bibliography and
Scientific Documentation of the Faculty of Journalism, Information and Book Studies
at the Warsaw University.
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