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Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe
Bydgoszcz – CM UMK

Przedmowa prorektora
uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w toruniu ds. Collegium Medicum
im. ludwika rydygiera w bydgoszczy

Z wielką przyjemnością oddaję do rąk Państwa kolejny już tom Forum
Bibliotek Medycznych, szczególnie że zwiera on między innymi pokłosie
XXVI Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych: Naukowa informacja
medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych
oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej, zorganizowanej
w dniach 16-17 września 2008 roku przez Bibliotekę Medyczną Collegium
Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jestem ogromnie zaszczycona powierzoną mi rolą napisania kilku słów
do tego gruntującego swoją pozycję na rynku wydawniczym periodyku
oraz wniknięcia w wielopłaszczyznowy świat informacji naukowej
i pracę bibliotekarzy. Podejmując się trudu zwerbalizowania przedmowy
nie mogę pominąć szerokiego obszaru umiejętności i działań pracowników
bibliotek medycznych, kształtujących przecież bezpośrednio tendencje rozwoju
polskiej nauki.
W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii informacyjnych
regularne ukazywanie się wspomnianego tytułu, okazuje się niezwykle
istotnym, a wręcz niezbędnym źródłem wiedzy każdego aktywnego zawodowo
bibliotekarza.
Trawestując słowa J a n a P a w ł a II „przyszłość zaczyna się dzisiaj,
nie jutro” winniśmy bacznie przyglądać się zmianom zachodzącym
w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, dostosowując się jednocześnie
do coraz wyższych standardów i potrzeb naszych Czytelników oraz realiów
Unii Europejskiej. Służyć temu mogą znakomicie wspólne dyskusje i wymiana
poglądów ludzi środowiska naukowego bibliotekarzy.
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Nowoczesne technologie przekazu danych i związane z nimi obszerne
źródła czasopism elektronicznych stanowią dziś dla wszystkich naukowych
bibliotek ogromne wyzwanie. Doświadczenia ostatnich lat wskazują na ich
coraz bardziej dominującą funkcję w zakresie dostępu do informacji naukowej
szerokich rzesz użytkowników. Jest to kluczowym założeniem szczególnie
jeśli rozpatrywać będziemy potrzeby środowiska medycznego.
Życzę zatem wszystkim Czytelnikom, aby Forum Bibliotek Medycznych
stanowiło zawsze niezbędne narzędzie w pracy nad budowaniem środowiska
twórczej wiedzy i było rozpoznawalne jako świadomy i postępowy głos
współczesnych bibliotekarzy.
Podążając za słowami wybitnego medyka, filozofa i humanisty dra Antoniego
K ę p i ń s k i e g o sprawmy by przyszłość budziła w nas nie tylko niepokój, ale
przede wszystkim ciekawość. Do tego zadania niezbędne będzie zbudowanie
mostu porozumienia między współczesnym odbiorcą, a świadomym swojej
roli bibliotekarzem.
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM
czwarty numer
forum bibliotek medycznych

Prezentujemy Szanownym Czytelnikom kolejny numer drugiego rocznika czasopisma
o zasięgu ogólnopolskim, które wydawane jest z inicjatywy dyrektorów bibliotek akademii
i uniwersytetów medycznych. Do współfinansowania nie dołączyły jeszcze trzy uczelnie:
z Białegostoku - UM, Katowic - SUM i Krakowa – CM UJ. Według mojej opinii świadczy to
niezbyt pochlebnie o dyrektorach w/w książnic uczelnianych.
W czwartym numerze Forum Bibliotek Medycznych zamieszczono m. in. artykuły
o czasopismach, zarówno elektronicznych jak i drukowanych z zakresu bibliologii,
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (mgr Iwona S ó j k o w s k a , mgr Grzegorz
Marek Ś w i ę ć k o w s k i ) oraz wydawane i prenumerowane przez uczelnie medyczne
i instytuty naukowo-badawcze resortu zdrowia (mgr Anna Ajdukiewicz-Tarkowska, mgr
Agnieszka K u p i s, mgr Izabela N o w a k o w s k a i dr Jolanta P r z y ł u s k a ). Przypomniano
również periodyk Głównej Biblioteki Lekarskiej im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie,
pt. Biuletyn GBL (lek. Jacek Drog osz) oraz Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
w polskich bibliotekach medycznych (mgr Wiesława K u r c ). Pobudzić do refleksji może
artykuł zatytułowany „Świat bez czasopism?” (mgr inż. Witold Kozakiewicz).
Materiały konferencyjne stanowią pokłosie zjazdu naukowego XXVI Konferencji
Problemowej Bibliotek Medycznych: Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki
medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach
Unii Europejskiej, którą zorganizował w dniach 16-17 września 2008 roku dr Krzysztof
Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Medycznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedstawiona dokumentacja
przypomina nam prezentacje, referaty, komunikaty i fotografie wzorowo zorganizowanej
konferencji. Tematyka ta będzie dominować w XXI wieku (biblioteki cyfrowe, repozytoria,
bazy danych, systemy komputerowe, czasopisma i książki elektroniczne, wyszukiwarki
internetowe, bibliometria, technologia wiki). O informacji naukowej była również konferencja
w Łodzi w 2003 roku (Forum Bibliotek Medycznych 2008 R. 1 nr 1 s. 113-497). Porównując
referaty widać ogromny postęp technologiczny w tym zakresie.
Uprzejmie dziękuję prof. dr. hab. Małgorzacie Tafil-Klawe, Prorektorowi Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
za napisanie „Przedmowy” do naszego periodyku. Szczególne serdeczne podziękowanie kieruję
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)
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pod adresem prof. dr hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego, kierownika Zakładu Bibliografii
i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach za zrecenzowanie czwartego numeru Forum Bibliotek Medycznych.
Jestem również wdzięczny współpracownikom z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za
okazaną pomoc przy redakcji półrocznika: za projekt okładki (lic. Agnieszce Gwoździńskiej),
sporządzenie składu komputerowego (mgr Monice Opioła), korekty (mgr Barbarze Mikulskiej,
mgr Annie Strumiłło, Jadwidze Ścierwickiej), streszczenie anglojęzyczne (mgr Annie
Wiśniewskiej), wykaz Autorów (Jolancie P i e c h o c i e ), opracowanie indeksu osobowego
i nazw geograficznych (mgr Renacie L e s z c z y ń s k i e j ) i przygotowanie wersji on-line
(Piotrowi Kołodziejskiemu).
Znacznie uświetniły Forum Bibliotek Medycznych teksty okolicznościowe i przedmowy,
których autorami są znane osobistości: nr 1 – prof. dr hab. Andrzej L e w i ń s k i , Łódź – UM,
prof. dr hab. Michał K a r a s e k , Łódź – UM, mgr Ewa D o b r z y ń s k a - L a n k o s z, Kraków –
AGH, mgr Aniela P i o t r o w i c z , Poznań – UM, nr 2 – prof. dr hab. Małgorzata S z n i t o w s k a ,
Gdańsk – GUMed, nr 3 – dr Adam F r o n c z a k , Warszawa – MZ, nr 4 – prof. dr hab. Małgorzata
Ta f i l - K l a w e , Bydgoszcz – CM UMK.
Pojawienie się naszego czasopisma w 2008 roku zostało zasygnalizowane na łamach
dwóch czasopism: Bibliotekarza 2009 nr 7/8 s. 49-50 (mgr Grzegorz Marek Święćkowski)
i Zagadnień Informacji Naukowej 2009 nr 1 s. 140-141 (mgr Andrzej Kempa), a także na dwóch
zjazdach naukowych: XXVII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych: Działalność
dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych,
instytutowych i innych naukowych w Polsce. Łódź – Uniwersytet Medyczny, 14-15 września
2009 roku oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Działalność wydawnicza bibliotek
w czasach konwergencji mediów, która została zorganizowana w dniach 24-25
września 2009 roku przez Bibliotekę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie (dr Ryszard Żmuda).
Wielkim zaszczytem dla Redakcji Forum Bibliotek Medycznych jest fakt, że recenzje
poszczególnych niżej wymienionych numerów półrocznika, zechcieli łaskawie napisać
znakomici uczeni: nr 1 – prof. dr hab. Jerzy S u p a d y, Łódź – UM, nr 2 – prof. dr hab. Hanna
Ta d e u s i e w i c z , Łódź – UŁ, nr 3 – prof. dr hab. Krzysztof M i g o ń , Wrocław – UWr.,
nr 4 – prof. dr hab. Zbigniew Ż m i g r o d z k i , Katowice – UŚl.
Jestem Państwu bardzo wdzięczny za okazaną życzliwość dla naszego przedsięwzięcia
o zasięgu ogólnopolskim.
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Czasopisma

Mgr Grzegorz Marek Święćkowski
Warszawa – IMiD
Czasopisma bibliotekarskie w Polsce
– przegląd mocno subiektywny

Bardzo ważnym elementem rozwoju zawodowego człowieka jest stałe dokształcanie
się – jeśli chcemy być „na czasie” musimy ciągle się uczyć, poznawać nowe
rozwiązania, trendy, narzędzia. Bardzo pomocne w tym procesie bywają czasopisma
fachowe. Śmiało można postawić tezę, że każdy zawód, każda specjalność ma swój
periodyk, ba – nie jeden tytuł, a kilka lub nawet kilkanaście.
Jak się okazuje bibliotekarstwo w tej dziedzinie nie odstaje – przy dokładnym
przejrzeniu rynku czasopism skierowanych do pracowników bibliotek naliczyono
ponad 200 tytułów! Część z nich ma charakter naukowy, inne czysto fachowy;
niektóre mają skonkretyzowany target (nauczyciele bibliotekarze), wśród wielości
tytułów są periodyki lokalne (Bibliotekarz Podlaski czy Sowa Mokotowa – czasopismo
bibliotekarzy warszawskiego Mokotowa), poza tym wiele większych bibliotek
publicznych wydaje swoje biuletyny informacyjne, które również należy zaliczyć
w poczet czasopism fachowych.
Spośród wszystkich odnalezionych tytułów periodyków postanowiono
w artykule przedstawić bliżej te bardziej znane, o charakterze ogólnopolskim;
dokonując subiektywnego przeglądu i mając świadomość, że wszystkie tytuły,
nawet te najbardziej lokalne i najmniej znane są bardzo ważne nie tylko dla lokalnej
społeczności pracowników książnic.
Czasopisma z listy MNiSW
Na ogłaszanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście czasopism
punktowanych znajdują się 4 czasopisma bibliotekarskie (lub 6 jeśli zaliczymy do
nich Zagadnienia Informacji Naukowej oraz Praktykę i Teorię Informacji Naukowej
i Technicznej). Publikacja w takim periodyku przybliża do otrzymania stopnia
bibliotekarza dyplomowanego i zwiększa wartość dorobku naukowego.
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Ranking punktowanych czasopism otwiera periodyk Biblioteka (4 punkty)
wydawany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to rocznik,
redagowany przez dr Artura Jazdona, dyrektora Biblioteki Głównej poznańskiego
uniwersytetu, ukazuje się od roku 1997. Tytuł ten jest spadkobiercą i bezpośrednim
kontynuatorem czasopisma Biblioteka wydawanego w latach 1960-1970 ukazującego
się w ramach serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Aby
podkreślić ten fakt, ale jednocześnie zaznaczyć różnice w nowej edycji, rocznik
otrzymał podwójną numerację.
Od czterech lat wszystkie publikacje ukazujące się na łamach rocznika przechodzą
proces recenzowania – zadanie to powierzono wybitnym specjalistom problematyki,
wśród nich znajdziemy prof. dr. hab. Ryszarda Marciniaka z Biblioteki Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. dr. hab. Jacka Wojciechowskiego z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Piotra Nowaka i prof. dr. hab. Mirosława Górnego
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Czasopismo ma charakter ogólnopolski i skierowane jest do wszystkich
zainteresowanych problematyką, ale niewątpliwie głównymi odbiorcami są
pracownicy bibliotek akademickich i studenci instytutów informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa. Zakres tematyczny to przede wszystkim problematyka
zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej
jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych.
Na stronie internetowej Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej znajdują się pełne
teksty za lata 1997-2006, zaś na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej wszystkie spisy
treści. Główne działy to: Materiały i rozprawy, Miscellanea, Przekłady, Recenzje
i Sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Wzorem
innych czasopism naukowych wszystkie artykuły poprzedzają streszczenia w języku
angielskim.
Kolejny tytuł z ministerialnej listy (6 punktów) to Przegląd Biblioteczny,
kwartalnik, wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Redaktorem
naczelnym jest prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, kierownik Zakładu Systemów
Informacyjnych Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Podobnie jak w poprzednim periodyku i tutaj artykuły
przed publikacją są recenzowane; w skład rady redakcyjnej wchodzą, między innymi
prof. dr hab. Elżbieta B. Zybert, dr hab. Jerzy Franke (obydwoje z Uniwersytetu
Warszawskiego), dr Sabina Cisek i prof. dr hab. Jacek Wojciechowski z Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz dr Artur Jazdon.
Przegląd ukazuje się od roku 1927 i jest najstarszym polskim czasopismem
naukowym poświęconym problemom bibliotek i informacji naukowej. Ma charakter
ogólnopolski, skierowane jest do całego środowiska bibliotekarskiego oraz ludzi
nauki związanych z zawodem. Główne działy jakie w ostatnim czasie pojawiały
się na łamach pisma to Kronika, Opinie-Poglądy-Propozycje, Recenzje i przeglądy
12
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piśmiennictwa, Sprawozdania, Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego, Z warsztatów
badawczych, Z żałobnej karty, Z życia SBP i inne.
Czasopismo nie posiada własnej strony internetowej, spisy treści zamieszczane
są na stronach EBIB.
Rocznik Biblioteki Narodowej jeden z kilku wydawanych przez książnicę narodową
periodyków również znajduje się na liście (4 punkty). Do 2008 roku redaktorem
naczelnym była dr Halina Tchórzewska-Kabata; komitet redakcyjny, którego
przewodniczącym jest dr Tomasz Makowski, dyrektor BN, związany jest głównie
z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW bowiem w jego
skład wchodzą między innymi prof. dr hab. Paulina Buchwald – Pelcowa, prof. dr hab.
Jadwiga Kołodziejska, prof. dr hab. Barbara Elżbieta Zybert (wszyscy z Uniwersytetu
Warszawskiego).
Czasopismo to ukazuje się od 1965 roku, i jak możemy przeczytać na stronie
internetowej w jego profilu mieszczą się problemy bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa,
zwłaszcza w aspekcie bibliotek narodowych, zagadnienia historii i współczesnej
kondycji książki, prasy, wydawnictw i czytelnictwa, a także wiele innych tematów
z pokrewnych dziedzin kultury i nauki. Od numeru 33, 34 (rok 2001) czasopismo
udostępniane jest w pełnym tekście (plik w formacie pdf) na stronach internetowych
Biblioteki Narodowej. Brak niestety informacji na temat wcześniejszych zeszytów.
Roczniki Biblioteczne wydawane przez Uniwersytet Wrocławski to kolejny tytuł
z listy Ministerstwa (6 punktów). Instytucją sprawczą jest Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego zaś wydawcą Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń
z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Artykuły publikowane na
łamach czasopisma są przyporządkowane do takich działów formalnych jak: artykuły,
materiały, recenzje i przeglądy, kronika, nekrologi. Wszystkie teksty przeznaczone
do dwóch pierwszych działów są recenzowane; Rada redakcyjna to między innymi
dr Henryk Hollender, dr Artur Jazdon czy prof. dr hab. Anna Sitarska (UJ).
Roczniki istnieją od roku 1956, kiedy to na wniosek Komisji dla Spraw Bibliotek
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego powołano je do życia jako „organ bibliotek
szkół wyższych”.
Czasopismo ma własną stronę internetową, na której znajdziemy rys historyczny,
wszystkie spisy treści w języku polskim (częściowo w angielskim), streszczenia oraz
kilka wybranych pełnych tekstów a także skład rady, wskazówki dla autorów oraz
informacje dotyczące prenumeraty.
Na liście ministerstwa znajdziemy również dwa tytuły poświęcone informacji
naukowej, są to Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej oraz Zagadnienia
Informacji Naukowej – za publikację swoich tekstów w obydwu tytułach możemy
liczyć na 4 punkty.
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PiTiINT jest kwartalnikiem wydawanym od 1993 roku przez Polskie Towarzystwo
Informacji Naukowej, redaktorem naczelnym jest dr hab. Diana Pietruch-Reizes.
Czasopismo ma swoją podstronę na stronach www Towarzystwa; znajdziemy
na niej wszystkie najważniejsze informacje, spisy treści (tylko w języku polskim)
numerów od 2000 roku oraz kilka słów na temat tego co odnajdziemy na jego łamach,
a są to : „artykuły problemowe, obszerne streszczenia z literatury zagranicznej
z zakresu informacji naukowej i technicznej, doniesienia z życia placówek INT,
wiadomości „z kraju i zagranicy”, listy, polemiki, opinie oraz recenzje nowości
wydawniczych. Dział „kronika PTIN” dostarcza informacji o aktualnie prowadzonej
działalności Towarzystwa oraz o jego członkach”.
Zagadnienia Informacji Naukowej ukazują się od 1972 roku (od 1993 r. wydawcą
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego), w ciągu roku ukazują
się dwa zeszyty. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Bożenna Bojar. Teksty
publikowane na łamach ZIN podzielone są na trzy działy formalne: I. rozprawy,
badania, materiały, II. recenzje i omówienia oraz III. kronika.
Czasopismo nie posiada własnej strony internetowej, spisy treści (od zeszytu
1/2004) zamieszczane są na stronach EBIB.
Streszczenia wybranych publikacji z Przeglądu Bibliotecznego, Roczników
Bibliotecznych oraz Zagadnień Informacji Naukowej ukazują się w Central European
Journal of Social Sciences and Humanities (Środkowo-Europejskie Czasopismo Nauk
Społecznych i Humanistycznych) - http://cejsh.icm.edu.pl/ .
Czasopisma fachowe
Najpopularniejszym czasopismem praktycznym jest znany chyba każdemu
bibliotekarzowi miesięcznik Bibliotekarz; jest związane z praktyką biblioteczną i choć
nie zamierza być czasopismem o charakterze naukowym, materiały o takim charakterze
czasami publikuje. Redaktorem naczelnym jest były prezes SBP Jan Wołosz, zaś
wydawcą Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Publiczna m.st.
Warszawy. Pismo ukazuje się od roku 1919.
Na stronach EBIBu znajdziemy najważniejsze informacje o periodyku oraz spisy
treści od roku 1999 do zeszytu aktualnego, pełne teksty zaś (za lata 1991 – 2007)
znajdują się w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. W piśmie przewijają
się takie działy formalne jak: wstępniak redaktora zatytułowany Obserwując realia,
artykuły, listy, badania i sondaże, z bibliotek, sprawozdania i relacje, sylwetki, nasi
korespondenci informują, przegląd publikacji, sprzęty i urządzenia, z żałobnej karty,
prawo biblioteczne.
Innym popularnym czasopismem fachowym jest, również wydawany przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Poradnik Bibliotekarza. Na tle innych tytułów
periodyk ten wyróżnia bardzo porządna strona internetowa, skromna graficznie,
jednakże zawierająca wszystkie najpotrzebniejsze informacje (równie dobrą stroną
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mogą pochwalić się wymieniane wyżej Roczniki Biblioteczne oraz Biblioteka
w szkole, o której słów parę później). Poniższa charakterystyka pisma pochodzi ze
strony www:
Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych” jest ogólnopolskim
miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje
się od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia
w bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną,
będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek.
„Poradnik” jest czasopismem problemowo-warsztatowym o charakterze
popularnym. Ukazuje się w wersji papierowej i od 15 II 2008 roku elektronicznej
(dostępne on-line są roczniki 1999-2006).
Od lutego 2007 roku ukazuje się drukiem miesięczny dodatek do „Poradnika
Bibliotekarza” –„Świat Książki Dziecięcej”- poświęcony problematyce książki,
literatury, bibliotek dziecięcych i promocji czytelnictwa wśród młodych czytelników.
Czasopismo adresowane jest do:
bibliotekarzy bibliotek publicznych, w tym bibliotek dla dzieci i młodzieży,
innych bibliotek (szpitalne, parafialne, zakładowe, itp.), nauczycieli bibliotekarzy
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, biblioterapeutów ,instruktorów w domach
kultury, ogniskach i kołach zainteresowań, innych odbiorców zainteresowanych
problemami bibliotek, informacji, książki, literatury, specjalistów literatury dla
dzieci i młodzieży, studentów wydziałów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
na wyższych uczelniach, bibliotekarzy uczestniczących w procesie doskonalenia
zawodowego.
W każdym numerze czytelnik znajdzie artykuły problemowe, interpretacje
przepisów prawnych przydatnych w działalności bibliotekarza, porady prawne,
relacje z konferencji i sympozjów zawodowych, teksty z zakresu rynku książki, recenzje
literatury zawodowej, przykłady bogatej działalności bibliotek w środowisku, promocji
i działań marketingowych bibliotek, propozycje różnych form pracy z czytelnikiem,
scenariusze imprez, lekcje biblioteczne, zestawienia bibliograficzne, wiadomości,
komunikaty, felietony: Kalejdoskop, Cyfrowe Okolice, Pozyskane z Kanału Wrocław,
a także stałe cykle: Świat bibliotek, Książki, które pomogą w pracy, które warto
przeczytać!, Nowe obiekty biblioteczne, Moje lektury, Moja biblioteka, Euroregiony,
Salon Pisarzy Bogdana Klukowskiego i in. Kilka razy w roku ukazują się dodatki
do „Poradnika” : wytyczne IFLA, słowniczki, kanony książek, kalendaria rocznic
literackich i noblistów.
Pisząc o czasopismach fachowych nie można nie wspomnieć o znanym chyba
każdemu bibliotekarzowi Biuletynie EBIB, który w kwietniu tego roku obchodził
swoje 10 urodziny. Każdy zeszyt (do tej pory ukazało się ich 105) ma swój temat
przewodni, każdy też rozpoczyna się felietonem skreślonym przez redaktora bądź
redaktorów prowadzących numer. Teksty ukazują się w działach: artykuły, badania,
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teorie, wizje, komunikaty, sprawozdania, prawo. Od roku 2001 redaktorem naczelnym
EBIBu jest Bożena Bednarek-Michalska.
Warto wspomnieć, że EBIB to nie tylko biuletyn, ale platforma cyfrowa gromadząca
wszelakie informacje niezbędne bibliotekarzowi, to również olbrzymie forum
służące wymianie doświadczeń, czasem kłótniom, ale i inicjatywom solidaryzującym
społeczność bibliotekarzy, jak chociażby protest w sprawie likwidacji CEBiD.
Czasopisma przeznaczone dla nauczycieli bibliotekarzy
Praca w bibliotece szkolnej ma zupełnie inną specyfikę niż służba w innych
książnicach; obok wykształcenia bibliotekarskiego potrzebne są uprawnienia
pedagogiczne oraz niezwykła cierpliwość (zwłaszcza w bibliotekach szkół
podstawowych). Pracownicy tych bibliotek tworzą jakby odrębną społeczność,
bardziej związaną z nauczycielami, niż z innymi bibliotekarzami – mają własne
stowarzyszenie Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, także ich
rozwój zawodowy wygląda zupełnie inaczej i jest regulowany ustawą zwaną Kartą
Nauczyciela, która ma charakter nadrzędny w stosunku do Kodeksu Pracy.
Zasadniczo w dziale tym można umieścić również Poradnik bibliotekarza, ale ze
względu na jego interdyscyplinarność zadecydowano o zakwalifikowaniu go jako
Czasopismo fachowe.
Najpopularniejszym pismem skierowanym do nauczycieli bibliotekarzy jest
miesięcznik Biblioteka w szkole oraz jego kwartalny dodatek Biblioteka – centrum
informacji. Wydawcą jest Agencja Sukurs, zaś funkcję redaktora naczelnego piastuje
Juliusz Wasilewski. Jak zaznaczono powyżej również to czasopismo posiada niezwykle
przyjazną stronę internetową zawierającą niezbędne informacje oraz spisy treści
(pełnych tekstów na stronie nie znajdziemy).
Materiały publikowane na łamach miesięcznika przyporządkowane są do
takich działów formalnych jak: zagadnienia, informacje, warsztat pracy, czytelnik
w bibliotece, scenariusze, felieton, krótko; zaś teksty z kwartalnika podzielono
następująco: perspektywy i innowacje, arkana warsztatu, z doświadczeń/ z bibliotek,
scenariusze i projekty, przedstawiamy sci.
Kwartalnik Warsztaty bibliotekarskie - Poradnik nie tylko dla bibliotekarzy
szkolnych wydawany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim
to periodyk, który można zakwalifikować zarówno do czasopism przeznaczonych
dla nauczycieli bibliotekarzy jak i do następnej zaplanowanej przez autora artykułu
kategorii Czasopisma lokalne – za takim przyporządkowaniem przemawia
dział regionalia/twórcy literatury naszego regionu; ale sporo miejsca na łamach
Warsztatów poświęcono tekstom z takich działów jak: materiały dydaktyczne
i warsztat nauczyciela i bibliotekarza, do każdego numeru dołączona jest też wkładka
o tematyce ekologicznej – umieszczane są w niej scenariusze lekcji z ekologii dla różnych
klas szkół podstawowych i gimnazjum, jak również artykuły dotyczące działalności
proekologicznej, prowadzonej przez piotrkowskie szkoły i przedszkola.
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Od 2004 roku czasopismo to ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej,
redaktorem naczelnym jest Wiesława Olczykowska.
Czasopisma lokalne
To zdecydowanie najliczniejsza kategoria czasopism bibliotekarskich – większość
dużych bibliotek wydaje (zarówno tradycyjnie – papierowo jak i elektronicznie) swoje
biuletyny informacyjne; zresztą czynią to nie tylko duże książnice – jak napisano
we wstępie swój magazyn wydaje (w bardzo profesjonalnej formie elektronicznej)
Biblioteka Publiczna dzielnicy Mokotów miasta Warszawy.Udało się zlokalizować
także strony internetowe jeszcze mniejszych bibliotek mające charakter informatorów
– biuletynów.
Ich treść jest bardzo różna – od informacji dotyczących wyłącznie bibliotek, poprzez
wszelakie teksty dotycząc społeczności lokalnych, aż po artykuły dotyczące tematów
nie tylko związanych z bibliotekami, ich czytelnikami czy literaturą. Często zamieszcza
się również sprawozdania z wszelakich warsztatów, prezentacji czy też wywiady
z pisarzami. Biuletyny większych bibliotek (np. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej)
mają często charakter naukowy i publikują prace z pogranicza bibliotekoznawstwa,
historii i wiedzy o literaturze.
Najstarszym wciąż wydawanym czasopismem lokalnym są Pamiętniki Biblioteki
Kórnickiej, pierwszy ich zeszyt ukazał się w roku 1929, redaktorem był ówczesny
dyrektor kórnickiej książnicy. Nieregularnie Pamiętniki ukazują się do dziś –
w sumie, do 2007 roku wydano 27 zeszytów. Jak można dowiedzieć się ze strony
internetowej: Układ „Pamiętnika” pozostał w zasadzie trwały od czasów jego powstania.
Obejmuje on rozprawy i artykuły, materiały i publikacje ineditów, opracowania bioi bibliograficzne (oparte przeważnie na zbiorach Biblioteki), opisy zbiorów i nowych
nabytków, sprawozdania z działalności, nekrologi. W zasadzie nie zamieszczano
recenzji ani polemik.
Warto też wspomnieć o innym lokalnym periodyku, ukazującym się od 1959
roku Bibliotekarzu Zachodniopomorskim wydawanym przez Książnicę Pomorską.
Jak dowiedział się autor artykułu redakcja pisma (redaktorem naczelnym jest
Lucjan Bąbolewski) pracuje nad podniesieniem jego rangi (między innymi
poprzez wprowadzenie recenzji), aspiracją jest też ukazanie się na liście czasopism
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dołączenie do grona
czasopism naukowych o zasięgu ogólnopolskim.
Na zakończenie
Wymieniane w artykule tytuły są subiektywnym wyborem autora, który kierował
się głównie własnymi sympatiami – jak zaznaczono we wstępie ilość wydawanych
w Polsce czasopism bibliotekarskich oscyluje w okolicach dwustu tytułów i do każdej
kategorii (z wyłączeniem czasopism punktowanych) można jeszcze dodać dużo więcej
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tytułów, w których znajdziemy wiele wartościowych prac o charakterze fachowym
i naukowym.
Jedno jest pewne – czasopisma ze swojej branży należy znać i czytywać regularnie,
warto też starać się zaistnieć na ich łamach, bez względu na to czy aspirujemy do
tytułu bibliotekarza dyplomowanego, czy po prostu chcemy podzielić się z innymi
swoim doświadczeniem zawodowym.
Bibliografia czasopism
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. [Nieregularne] /pod red. Stanisławy
Kurek-Kokocińskiej. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1989-. ISSN 15053040
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne.Bibliologia.
Toruń, 1996-. ISSN 1505-3040
Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliothecalia Wratislaviensia. [Nieregularne].
Wrocław, 1966-. ISSN 0524-4471
Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji : organ Centrum Informacji Naukowej,
Technicznej i Ekonomicznej poświęcony zagadnieniom teorii i praktyki informacji.
[Dwumiesięcznik], Warszawa 1962-1990. ISSN 0002-3787
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam
Pertinentia. [Nieregularne] /pod red. Józefa Szockiego.Kraków: Wydaw. Naukowe
Akademii Pedagogiczne, 2001-. ISSN 1643-6539
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów
Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. [Półrocznik]/ pod red. ks.
Stanisława Librowskiego.Lublin,1959-. ISSN 0518-3766
Bibliomaniak : biuletyn informacyjny bibliotek. Warszawa: Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy [Kwartalnik]. 2002-. ISSN 1643-9015
Biblioregion czyli Bibliotekarskie Wieści z Euroregionu Silesia. [Kwartalnik
/pod red. Małgorzaty Szczygielskiej. Racibórz: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna,2004-2005. ISSN 1732-9531
Biblioteka. [Rocznik] /pod red. Artura Jazdona. Poznań: Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, 1997-. ISSN 1506-3615
Biblioteka: szkolne centrum informacji : czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy.
[Dwumiesięcznik] /pod red. Anny Kontkiewicz. Warszawa: Dr Josef Raabe, 2008-.
ISSN 1898-2565
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Biblioteka Centrum Informacji. [Kwartalnik] /pod red. Mirosławy Bogacz. Warszawa:
Sukurs, 2008-. ISSN 1899-4458
Biblioteka w Społeczeństwie. [Nieregularne]. Skierniewice: Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Okręgu w Skierniewicach, 1986-.
Biblioteka w Szkole: czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. [Miesięcznik]
/pod red. Juliusza Wasilewskiego. Warszawa: Sukurs, 1991-. ISSN 0867-5600
Bibliotekarz. [Miesięcznik] /pod red. Jana Wołosza. Warszawa: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, 1919-. ISSN 0208-4333
Bibliotekarz Bydgoski. [Nieregularne]. Bydgoszcz: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Bydgoszczy, 1993-1998. ISSN 1640-7156
Bibliotekarz Gdański. [Nieregularne]. Gdańsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna Gdańsk. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Gdańsk.
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych Gdańsk, 1973-. ISSN 0209-2099
Bibliotekarz Kaliski: materiały pomocnicze. [Kwartalnik]. Kalisz: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Kaliszu
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. [Nieregularny]. Bydgoszcz: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, 1999-. ISSN 1640-7164
Bibliotekarz Lubelski: kwartalnik bibliotek publicznych. [Kwartalnik]. Lublin:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
1956-1997, 2000-. ISSN 0137-9895
Bibliotekarz Lubuski. [Kwartalnik]. Zielona Góra: Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, 1996-. ISSN 1426-4005
Bibliotekarz Olsztyński. [Kwartalnik]. Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, 1972-1998. ISSN 1426-4218
Bibliotekarz Płocki: kwartalnik informacyjno-metodyczny. [Półrocznik]. Płock:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Płocku, 1995-. ISSN 1234-1215
Bibliotekarz Podlaski: Białystok, Łomża, Suwałki. [Nieregularne] /pod red. Jana
Leończuka. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2000-. ISSN
1640-7806
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. [Kwartalnik] /pod red. Andrzeja Marcinkiewicza.
Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Olsztynie, 1999-. ISSN 1640-2200
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Bibliotekarz Zachodniopomorski. [Kwartalnik] /pod red. Lucjana Bąbolewskiego.
Szczecin: Książnica Pomorska, 1959. ISSN 0406-1578
Bibliotekarz Zamojski. [Nieregularne]. Zamość:Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Zamościu, 1995-. ISSN 1234-7752
Bibliotheca Nostra : biuletyn informacyjny. [Kwartalnik] /pod red. Mariusza Pachy.
Katowice: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego, 2005-. ISSN
1734-6576
Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Gliwice: Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, 2008-.
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. [Półrocznik] /pod red. Andrzeja Obrębskiego.
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1949-. ISSN 0006-3940
Biuletyn Biblioteki UMCS. [Rocznik] /pod red. Teresy Gaworczyk i Jadwigi Olczak.
Lublin: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
1984-. ISSN 1230-2376
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej / pod red. Edwarda Pigonia. Warszawa:
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki. Centrum Naukowej Informacji
Medycznej, 1952-2002. ISSN 0373-174X
Biuletyn Informacyjny / pod red. Barbary Mikuszewskiej-Kamińskiej. - Kraków:
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. [Kwartalnik] /pod red. Małgorzaty
Józefaciuk. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1958-. ISSN 0006-3983
Biuletyn Pilskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
[Miesięcznik]. Piła: Oddział TNBSP, 2001-. ISSN 1642-266X
Biuletyn Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej. [Miesięcznik]. Poznań: Biblioteka
Anarchistyczna, 2003-2007. ISSN 1731-352X
Czytelmaniak: kwartalnik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha
Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. [Kwartalnik]. Gdańsk: WiMBP, 2009-. ISSN
2080-3079
Dialogi Biblioteczne: biuletyn Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa
Lompy w Katowicach. [Kwartalnik] /pod red. Anny Marcol. Katowice: PBW, 2008-.
ISSN 1899-2064
D’Oriana: awiza biblioteczne. [Nieregularne] /pod red. Jerzego Kuklińskiego. Gdańsk:
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, 1994-2000.
ISSN 1233-2518
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Equilibrium: niezależne pismo informacyjno-literacko-naukowe Biblioteki Publicznej
Miasta Rydułtowy. [Miesięcznik] /pod red. Małgorzaty Mojżysz. Rydułtowy:
Biblioteka Publiczna, 2007 - . ISSN 1897-3795
Fides biuletyn bibliotek kościelnych. [Półrocznik] /pod red. ks. Jana Bednarczyka.
Kraków: Federacja Bibliotek Kościelnych Fides, 1995-. ISSN 1426-3777
Folia Toruniensia. [Rocznik] /pod red. Janusza Tandeckiego. Toruń : Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, 2000-. ISSN
1641-3792
Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum. [Półrocznik] /red. nacz.
Ryszard Żmuda. Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2008-. ISSN 1899-5829
Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego: biuletyn informacyjnometodyczny. [Półrocznik]. Białystok: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku, 1992-1998. ISSN 1429-0332
Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego: biuletyn informacyjnometodyczny. [Nieregularne]. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
(wcześniej jako Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego), 2008-.
ISSN 1689-9482
Horyzont: biuletyn informacyjny. [Kwartalnik]. Toruń: Biblioteka Uniwersytecka
w Toruniu, 2001-.
Informator Bibliotekarza i Księgarza na rok ... . [Rocznik]. Warszawa: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, 1956-1958. ISSN 0860-939X
Informator Naukowy Centralnej Biblioteki Wojskowej. [Dwumiesięcznik]. Warszawa:
Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Biblioteka Wojskowa, 2007-.
Kieleckie Studia Bibliologiczna. [Nieregularne]. Kielce: Akademia Świętokrzyska im.
Jana Kochanowskiego ; pod red. Grażyny Gulińskiej i Tomasza Mielczarka. Kielce:
AŚ, 1993-2001. ISSN 1231-0972
Książnica Śląska. [Nieregularne]. Katowice: Biblioteka Śląska w Katowicach, 1980-.
ISSN 0208-5798
Libri Gedanenses: rocznik Biblioteki Gdańskiej. [Rocznik] /pod red. Marii Babnis.
Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1967-. ISSN 0075-9163
Między Nami Bibliotekarzami: biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej w Elblągu. [Kwartalnik]. Elbląg: Warmińsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna im. Karola Wojtyły, 2001-2006. ISSN 1642-4476
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Niecodziennik Biblioteczny: pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.
Łopacińskiego w Lublinie. [Nieregularne] /pod red. Jerzego Jacka Bojarskiego. Lublin:
Miejska Biblioteka Publiczna, 2002-. ISSN 1644-261X
Notes Biblioteczny. [Półrocznik]. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie, 1998-. ISSN 1505-4977
Notes Konserwatorski. [Nieregularne] /przewod. kom. red. Ewa Potrzebnicka.
Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1998-. ISSN 1509-5681
Nowa Biblioteka / czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu
Śląskiego. [Półrocznik] /pod red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Koło Naukowe
Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego, 1998-. ISSN 1505-4195
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. [Nieregularne] /pod red. Barbary Wysockiej. Kórnik
- Zamek: Biblioteka Kórnicka, 1929-. ISSN 0551-3790
Polish Libraries Today. [Nieregularne] /przewod. kom. red. Krzysztof Migoń.
Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1991-. ISSN 0867-6976
Poradnik Bibliotekarza. [Miesięcznik] /pod red. Jadwigi Chruścińskiej. Warszawa:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1949-. ISSN 0032-4752
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. [Kwartalnik] /pod red. Diany
Pietruch-Reizes. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 1993-.ISSN
1230-5529
Przegląd Biblioteczny. [Kwartalnik] /pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty. Warszawa:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1927-. ISSN 0033-202X
Regał: magazyn Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha ConradaKorzeniowskiego w Gdańsku. [Dwumiesięcznik]. Gdańsk: WiMBP, 2009- , ISSN
2080-3060
Rocznik Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich
w Opolu. [Rocznik]. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Ślaskich
w Opolu, [Biblioteka Główna], 1995-. ISSN 1231-5796
Rocznik Biblioteki Narodowej. [Rocznik] /przewod. kom. red. Tomasz Makowski.
Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1965-. ISSN 0083-7261
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. [Rocznik] /pod red. Karoliny
Grodziskiej. Kraków: Polska Akademia Umiejętności PAU, 2002-. ISSN 16422503
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Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Rocznik]. Kraków: Polska
Akademia Nauk. Biblioteka PAN w Krakowie ; [red. Karolina Grodziska] – Wrocław
[etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957-1999. ISSN 0079-3140
Rocznik Książnicy Miejskiej w Łodzi. [Rocznik]. Łódź: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1998-. ISSN 1506-851X
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Prace Bibliotekoznawcze. [Nieregularne] /pod red.
Jerzego Jarowieckiego. Kraków: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1982-, ISSN 0209-1453
Rocznik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica
w Szczecinie. [Rocznik]. Szczecin 1968-1973.
Rocznik Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. [Rocznik]. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich. Biblioteka PAN, 1948-1976. ISSN 0137-415X
Roczniki Biblioteczne. [Rocznik] /pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń. Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1957-. ISSN 0080-3626
Sowa Mokotowa: magazyn bibliotek mokotowskich. [Nieregularne] /pod red.
Wojciech Kupść. Warszawa: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego
w Dzielnicy Mokotów, 2007-. ISSN 1897-9432
Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej/Akademia Świętokrzyska
Bibliological Studies. [Nieregularne] /pod red. Grażyny Gulińskiej, Tomasza
Mielczarka. Kielce: Wydaw. AŚ, 2003-2006. ISSN 1732-2370
Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego/Bibliologica Studies of the Jan Kochanowski University of
Humanities and Sciences. [Nieregularne]. Kielce: Wydawnictwo UHPJK, 2008-.
ISSN 1899-4547
Studia i Materiały. [Nieregularne] /pod red. Andrzeja Gawrońskiego. Łódź: Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 2006-.
ISSN 1897-2926
Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, Kielce Studies. Bibliology and
Pressearch Series. [Nieregularne] /pod red. Barbary Gierszewskiej. Kielce: Kieleckie
Towarzystwo Naukowe, 2000-. ISSN 1640-775X
Studia o Książce: międzyuczelniane zeszyty naukowe resortu nauki, szkolnictwa
wyższego i techniki. [Rocznik]/ pod. red. Krzysztofa Migonia, Wrocław 1970-. ISSN
0137-3404
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Supplement: bezpłatny dwumiesięcznik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu. [Dwumiesięcznik] /pod red. Anny Banach. Nowy Tomyśl: Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2004-. ISSN 1732-2979
Toruńskie Studia Bibliologiczne /Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Informacji
Naukowej i Bibliologii. [Półrocznik]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2008-.
ISSN 2080-1807
Varia : pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
[Nieregularne]. Leszno: Miejska Biblioteka Publiczna, 1999-. ISSN 1730-2471
Warsztaty Bibliotekarskie: poradnik dla bibliotekarzy szkolnych. [Kwartalnik]
/pod red. Wiesławy Olczykowskiej. Piotrków Trybunalski: Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie, 2002-. ISSN 1643-0719
Winieta : pismo Biblioteki Raczyńskich. [Nieregularne]. 1997-. ISSN 1509-6343
Wola Czytania: pismo bibliotek wolskich. [Nieregularne] /pod red. Tomasza
Kasperczyka.Warszawa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
2008-. ISSN 1899-4148
Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. [Nieregularne]. Warszawa:
Uniwersytet Warszawski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 19752003. ISSN 0137-5172
Z Problemów Organizacji Pracy Bibliotecznej. Katowice: Uniwersytet Śląski. ISBN
83-00-00772-5
Zagadnienia Informacji Naukowej. [Półrocznik] /pod red. Bożenny Bojar.
Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1972-. ISSN 0324-8194
Ze Skarbca Kultury: biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. [Półrocznik], Wrocław 1951-. ISSN 1230221X
Zeszyty Biblioteczne. - Ostrołęka: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora
Gomulickiego w Ostrołęce, 2002-. ISSN 1899-0576
Zeszyty Naukowe. Studia Bibliologiczne. [Rocznik]. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1979-.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej /Jagiellonian University Scholarly Fascicle. Studies in Library
and Information Science/ red. Serii Maria Kocójowa.Kraków, 1993-. ISSN 12307025
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Mgr Izabela Nowakowska
Łódź– UM
periodyki wydawane przez uczelnie
mEdyczne i instytuty
naukowo-badawcze resortu zdrowia
(2001-2009)
Czasopisma z prezentowanej listy podzielono na dwie grupy: I -periodyki uczelni
medycznych, II -wydawnictwa instytutów naukowo-badawczych [1].
Zarejestrowano wydawnictwa ciągłe jedenastu uczelni medycznych w Polsce.
Ponad 40 tytułów, z których połowa to czasopisma naukowe, stanowiące wizytówkę
uczelni, często związane z genezą ich powstania. Wykaz jest uporządkowany według
nazw geograficznych. Czasopisma naukowe znajdują się w pierwszej kolejności tych
opisów. Na drugim miejscu są wydawnictwa informacyjne.
Mimo coraz większego dostępu do internetu nie zauważono tendencji do
tworzenia wydawnictw tylko elektronicznych. Jedynym wyjątkiem jest bezpłatny
i ogólnodostępny Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, ukazujący się w języku polskim z angielskimi streszczeniami.
Publikuje artykuły przeglądowe i recenzje z dziedziny szeroko pojętej farmacji
i nauk pokrewnych. Biuletyn znajduje się na punktowanej liście Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, ma przyznane 2 punkty. Pozostałe wydawnictwa posiadają
swoje adresy elektroniczne, gdzie zamieszczają spis treści ostatnich numerów.
Większość wydawnictw wykazuje dbałość o pełną informację, zamieszczając
instrukcje dla autorów, spisy treści i streszczenia. W grupie czasopism naukowych,
kilka tytułów posiada również bezpłatny dostęp on-line do pełnych tekstów. Sa to
wydawnictwa uczelni z Gdańska, Katowic i Wrocławia.
Zasięg formalny tego wykazu ogranicza się tylko do wydawnictw uczelnianych,
chociaż niejednokrotnie trudno było to jednoznacznie określić. Przykładem
jest czasopismo Family Medicine and Primary Care Review, które jest
redagowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu,
a nie znalazło się w wykazie, ponieważ instytucjami sprawczymi tego
wydawnictwa są dwa polskie stowarzyszenia, nie mające bezpośredniego związku
z uczelnią wrocławską, a na czasopiśmie brak adnotacji dotyczącej patronatu uczelni,
zakładu czy instytutu.
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Periodyki, którymi opiekują się zakłady, instytuty czy uczelnie, znalazły tutaj
swoje miejsce. Przykładem jest Implantoprotetyka, Poradnik Stomatologiczny,
którym patronuje Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy
Postępy Nauk Medycznych, którym opiekuje się Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego.
Jedynym które znajduje się w obydwu grupach jest Zdrowie Publiczne, ponieważ na
początku było wydawane przez Instytut Medycyny Wsi, a obecnie przez Uniwersytet
Medyczny w Lublinie.
Wydawnictwa informacyjne uczelni medycznych to grupa niespełna 20
tytułów. Wśród nich są periodyki współredagowane przez samorządy studenckie,
albo przez studentów z przeznaczeniem dla społeczności. Uwzględniono
również te, które ukazywały się sporadycznie, ponieważ ich powstanie wiązało
się z aktualną potrzebą podzielenia się problemami i rozterkami, związanymi
ze zmianami o charakterze strukturalnym ze społecznością akademicką.
Przykładem takiego wydawnictwa jest Biuletyn Zmian w ACK, który ukazywał
się przy czynnej współpracy pracowników Akademickiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku, w trakcie procesu restrukturyzacji Szpitala Akademii Medycznej.
Większość z periodyków informacyjnych posiada dostęp elektroniczny do pełnych
tekstów na stronach internetowych uczelni macierzystych. W wykazie znalazły się
wydawnictwa informacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ Collegium
Medicum funkcjonuje w ramach Uniwersytetu.
Drugą grupę czasopism prezentowanych w wykazie, są czasopisma jednostek
badawczo-rozwojowych Ministerstwa Zdrowia, które również uporządkowano według
miejsca wydania.
Obecnie istnieje 16 instytutów, wymienionych na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia [2]. Ponad 14 z nich publikowało w latach 2001-2009 około 20 tytułów
wydawnictw ciągłych.
Grupa tych instytutów w ostatnich kilkunastu latach ulegała przeobrażeniom,
w związku z transformacją polityczno – ustrojową. Widać te zmiany, chociażby
w ilości funkcjonujących w kraju instytutów badawczo-rozwojowych, od 253 w 1995
roku [3] do 180 w 2007[4]. Uległy likwidacji, albo fuzji, tak jak to miało miejsce
z Instytutem Leków i Centralnym Laboratorium Surowic i Szczepionek, które
połączyły się w roku 2006 w Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Nie wszystkie instytuty nadal prowadzą działalność wydawniczą. Prezentowany
wykaz obejmuje również te czasopisma, które przestały się ukazywać w latach 20012009, z adnotacją, kiedy wydano ostatni zeszyt.
Większość czasopism ma charakter naukowy, jedynie dwa tytuły umieszczone
pod koniec listy są wydawnictwami popularnonaukowymi. To cenna inicjatywa
Instytutu Reumatologii i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Oba tytuły stanowią
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rodzaj informatora i poradnika dla chorego. Docierają też do ludzi, którzy w sposób
bezpośredni lub pośredni są związani ze środowiskiem osób chorych.
Problem uzależnień porusza dostępne on-line czasopismo Alkoholizm
i Narkomania wydawane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Należy podkreślić aktywność wydawniczą Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi,
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny oraz
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które publikują po kilka czasopism, wzbogacających
naukową literaturę z zakresu medycyny pracy, mikrobiologii, epidemiologii, higieny,
psychiatrii i neurologii.
Wydawnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego umieszczono
w grupie jednostek badawczo- rozwojowych Ministerstwa Zdrowia [5], mimo że
znajduje się ono w wykazie, uczelni podlegających temu Ministerstwu.[6]
Opisy bibliograficzne prezentowanych wydawnictw zawierają podstawowe
informacje oraz adnotacje dotyczące powstania czasopisma, zmian w tytule, wykaz
redaktorów naczelnych zmieniających się w trakcie wydawania pisma, adresy stron
internetowych oraz dane dotyczące punktacji Komitetu Badań Naukowych, a później
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Index Copernicus.
Sporządzając listę najlepiej ocenianych czasopism przeanalizowano lata 2001 –
2009, biorąc pod uwagę wyżej wymienioną punktację. Opierając się na danych Index
Copernicus z 2005 roku [7] sporządzono następujące zestawienia.

Wykres 1: Najwyżej punktowane czasopisma uczelni medycznych
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Wykres 2 : Najwyżej punktowane czasopisma jednostek badawczo-rozwojowych

Index Copernicus ocenia czasopisma z zakresu nauk biologicznych i medycznych,
biorąc pod uwagę wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość
i regularność ich wydawania. Najwyższą ocenę jaką uzyskało czasopismo to 535
punktów (New England Journal of Medicine dane z 2008 roku)
Porównując punktację wydawnictw analizowanych przez Index Copernicus
możemy sporządzić również, zestawienie najlepiej ocenianych edytorów (dane
z 2005 roku): Uczelnie medyczne:
AM w Wrocławiu ICV: 15.49
AM w Białymstoku ICV: 8.58
AM w Poznaniu ICV: 8.38
Jednostki badawczo-rozwojowe :
Instytut Medycyny Wsi ICV: 27.83
Instytut Medycyny Pracy ICV : 24.01
Państwowy Zakład Higieny ICV: 19.89
Oceny wydawnictw mają dużą rozpiętość. Najwyższa, to ponad 1889 punktów
dla wydawnictwa Nature Publishing Group (dane z 2006 roku).
Na koniec rozważań liczbowych zaprezentowano wykres dotyczący ilości
wybranych publikacji z czasopism, które znalazły swoje miejsce w bazie danych
SCOPUS. Baza zawiera streszczenia artykułów z 16 000 tys. czasopism naukowych
z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych.
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Wykres 3: Tytuły czasopism, których artykuły są najczęściej cytowane w bazie SCOPUS
w latach 2002, 2005, 2008. (opracowano na podstawie danych analitycznych dostępnych
w bazie SCOPUS)[8]

Część tytułów z przedstawionej listy jest indeksowana także przez inne bazy
danych, takie jak : Medline, EMBASE Excerpta Medica, Cambridge Scientific
Abstracts, NIOSHITIC Datebase i Polską Bibliografię Lekarską.
Okładki czasopism zaprezentowano w układzie alfabetycznym tytułów. Wśród
nich znalazlo się kilka wydawnictw całkowicie ulotnych i okolicznościowych,
które sygnalizują promocyjną działalność bibliotek naukowych uczelni i aktywność
samorządów studenckich.
Bibliografia czasopism
I. Uczelnie medyczny
Białystok
ADVANCES IN MEDICAL SCIENCES / Academia Medicae Bialostocensis
[ed. in chief Jacek Nikliński]. Białystok: Medical Uniwersity, 2006-. ; 29 cm., Rocz.
Vol.51 (2006) -. ISSN 1896-1126

Vol. 1 (1955)
Od 1955 tyt.: Roczniki Akademii Medycznej im.Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Kontynuacja tytułu: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku= Annales Academiae Medicae
Bialostocensis = ISSN 0067-6489.
Poprz.redaktorzy : Stanisław Soszka, Tadeusz Dzierżykraj-Ragolski, Stanisław Legeżyński, Roman
Kordecki, Andrzej Kaliciński, Piotr Boroń, Konrad Kiczka, Tadeusz Januszko, Edward Bańkowski
KBN: 5,00; Index Copernicus: 8,58
http://www.advms.pl
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***
MEDYK BIAŁOSTOCKI: miesięcznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
[ red. Lech Chyczewski ]. Białystok: Uniwersytet Medyczny, 2003-.; 29 cm., (Nr 2
październik R. 2002 )-. ISSN 1643-3734
Nawiązuje do czas.: Medyk Białostocki wydawanego w 1956
1, (jesień 2000)
Od 2000 podtyt.: kwartalnik Akademii Medycznej w Białymstoku
Poprzedni redaktor : Krzysztof Worowski
http://medyk.umwb.edu.pl

Bydgoszcz
MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy [ red. nacz.
Grażyna Odrowąż-Sypniewska]. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2005-.; 30 cm. Kwart.
T.19, 1 (stycz/marz 2005)-. ISSN 1734-591X
Od 1985 tyt.: Annales Academiae Medicae Bydgostiensis = ISSN 0860-2379
Poprzedni redaktorzy: Józef Kałużny , Wiesław Szymański, Juliusz Narębski, Bogdan Romański
KBN: 2,00; Index Copernicus: 3,37
http://www.cm.umk.pl

***
WIADOMOŚCI AKADEMICKIE: pismo Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu [ red. Krzysztof
Nierzwicki ]. Bydgoszcz: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004-.; 29 cm.[ Kwart.]. Nr 15
Grudzień (2004)-. ISSN 1508-2180
Od 1999 podtyt.: pismo Akademii Medycznej im.Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
W 2003 AM w Bydgoszczy połączyła się z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Poprzedni redaktorzy : Eugeniusz Janowicz, Lucyna Modrzejewska
http://www.biblio.cm.umk.pl
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Gdańsk
ANNALES UNIVERSITATIS MEDICAE GEDANENSIS /Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku / [red. nacz. Marek Grzybiak]. Gdańsk: Uniwersytet Medyczny, 2009-.;
24 cm. Rocz. T.39 supl.1, (2009). ISSN 0303-4135
Od 1971 tyt.: Annales Academiae Medicae Gedanensis
T.1 (1971)
Poprzedni redaktor: Stefan Raszeja, Roman Kaliszan
KBN: 3,00; Index Copernicus: 3,89
http:// www.annales.gumed.edu.pl

***
INTERNATIONAL MARITIME HEALTH : maritime medicine, tropical medicine,
travel medicine, diving, hyperbaric medicine, review articles / [Medical University
of Gdańsk, Inter - Faculty Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia / [
red. nacz. Stanisław Tomaszunas]. Gdynia: Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
2006-.; 24 cm. [Kwart.] Vol.57, (2006)-. ISSN 1641-9251

Od 1950 tyt.: Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku = ISSN 0020-4463
Od 1975 tyt.: Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia = ISSN 03248542
Vol.50, nr 1/4 (1999)
Poprzedni redaktorzy: Zenon Buczowski, Franciszek Bławat, od 2007 Bogdan Jaremin
KBN: 5,00, Index Copernicus: 5,69
http://www.imh.mug.edu.pl

***
BIULETYN ZMIAN W ACK / Akademickie Centrum Kliniczne / [red. Jacek
Domejko ]. Gdańsk: Akademickie Centrum Kliniczne- Szpital Akademii Medycznej
w Gdańsku, 2008-.; 30 cm. [Niereg.] [nr ] październik, listopad, (2008)-.
http://www.intranet.ack.gdansk.pl

***
GAZETA AMG :[miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego] /[red. nacz.
Wiesław Makarewicz]. Gdańsk: Uniwersytet Medyczny, 2008-.; 30 cm. [Niereg.].
R. 18 nr 12 (216) (Grudzień 2008)-. ISSN 1506-9745
Styczeń (1999) 1991 bez numeru ISSN
Poprzedni redaktorzy: Jerzy Rogulski, Marek Latoszek, Brunon Imieliński
http://www.gazeta.gumed.edu.pl

***
REMEDIUM : pismo studenckie pod patronatem Zarządu Uczelnianego Samorządu
Studenckiego AMG / Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk: Akademia Medyczna,
2008-.; 30 cm.[Niereg.]. [R.] V/VI [ nr ] 13 (2008)-.
http://www.gazeta.gumed.edu.pl
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***
Biuletyn informacyjny AMG / Akademia Medyczna w Gdańsku/
[Dokument elektroniczny], [przewodniczący kolegium Jacek Bigda]. Gdańsk:
Akademia Medyczna, 2-7 -. [Nieregularne], [nr] 12 grudzień (2007)-. Styczeń
2007.
Od maja 2009 Gdański Uniwersytet Medyczny
www.gumed.edu.pl

Katowice

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS / Śląska Akademia
Medyczna w Katowicach ; [red. nacz. Władysław Grzeszczak]. Gdańsk: Via Medica,
2007.; 29 cm. Dwumies. Vol.61 (2007)-. ISSN 0208-5607
Od 1978- 1988 Śląska Akademia Medyczna im.Ludwika Waryńskiego w Katowicach
Od 1978- 2005 m.w. Katowice : ŚAM
Od nru 3, 2007: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Od Vol.62, No 3-4, 2008 wydawca: Tekst Sp.z o.o.
Poprzedni redaktorzy: Zbigniew Herman, Ryszard Brus
KBN: 1,0; Index Copernicus: 5,05
http://www.viamedica.pl

***
ANNALES SOCIETATIS DOCTRINE STUDENTIUM ACADEMIAE
MEDICAE SILESIENSIS = [Roczniki Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Śląskiej Akademii Medycznej] / Śląska Akademia Medyczna w Katowicach; [red.
nacz.Danuta Kokocińska]. Katowice: ŚAM, 2006-.;24 cm. Rocz. T.32 (2006)-. ISSN
0137-9844

Vol.1 (1974)
Od 2007 Annales Societatis Doctrinae Studentium Universitatis Medicae Silesiensis = ISSN 1898214X
Poprzedni Redaktorzy : Eugeniusz Kucharz, Michał Tendera, Ewa Małecka-Tendera, Joanna LewinKowalik, Aleksander Sieroń
KBN - , Index Copernicus: 2,00
http:// www.sum.edu.pl

***
FARMACEUTYCZNY PRZEGLĄD NAUKOWY: pismo Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach / [red. nacz. Krystyna Olczyk]. Jaworze Górne:
PGK Media Polska, 2007-.; 29 cm. Mies. R.4 (2007)-. ISSN 1425-5073
Od 2000 pod tyt.: Poradnik Farmaceuty = ISSN 1428-1635
2006, nr 1.- Tyt.wg okł.
Od nru 10, 2007 brak podtyt.
Od nru 9-10, 2008 tyt. w jęz.ang. = Scientific Review in Pharmacy
Od nru 3, 2008 wydawnictwo Kwieciński
Od nru 4, 2008 Śląski Uniwersytet Medyczny
KBN: 3,00; Index Copernicus : 1,73
http://www.fpn.info.pl
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***
WIADOMOŚCI LEKARSKIE: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego /
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach, Śląska Akademia
Medyczna w Katowicach; [red. nacz. Władysław Pierzchała]. Katowice: Oddział
Katowicki PTL: ŚAM, 2007-.; 30 cm. Mies. T.60 (2007)-. ISSN 0043-5147

R.1, nr 1(lip.1948).- Tyt. wg okł.
Od nru 7-8, 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny
Od 2008 kwartalnik
Od nru 1,2009 m.w. Bielsko Biała : Medi Press
Od nru 1, 2009 podtyt.: czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Poprzedni redaktorzy: Henryk Mierzecki, Ryszard Kunicki, Marian Tulczyński, Miczysław Fejgin,
Sylwester Czaplicki, Jan Dzieniszewski
Czasopismo on-line z bezpłatnym dostępem do pełnych tekstów (lata 2004-2008)
KBN: 5,00; Index Copernicus: 6,75
http://www.slam.katowice.pl

***
BIULETYN INFORMACYJNY / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
[Teresa Białek red. prowadzący ]. Katowice : ŚUM, 2007-.; 30 cm. Dwumies., R.17
(2007)-. ISSN 1898-2573
Od 1991 Biuletyn Informacyjny / Śląska Akademia Medyczna, Katowice = ISSN 0867-7646
R..1, nr 1/3 (1991)
Tyt. w żywej paginie : Biuletyn Informacyjny SUM
Poprzedni redaktor : Alfred Puzio
http://www.sum.edu.pl

Kraków
IMPLANTOPROTETYKA STOMATOLOGIA KLINICZNA : pismo pod
patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz
Instytutu Stomatologii w Krakowie; [red.nacz. Stanisław Majewski]. Kraków:
Fundacja Rozwoju Protetyki Stomatologicznej, 2006-.; 29 cm. Kwart., T.7 (2006)- .
ISSN 1640-6540
T.1, nr 1 (wrześ , 2000)
Od 2000 podtyt.: pismo Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
Od 2006 nr 3, - Wrocław :Elsevier Urban and Partner
KBN: 4,00 ; Index Copernicus: 4,05
http://www.implantoprotetyka.eu

***
PORADNIK STOMATOLOGICZNY: pismo pod patronatem Instytutu Stomatologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego / [red. nacz. Grzegorz Chołociński]. [Warszawa]:
Wydawnictwo Kwieciński, 2006-.;30 cm. Mies., R.6 (2006) -. ISSN 1428-1716

R.1, nr 1/2 (2001)
Od nru 8, 2006.- Bielsko-Biała: Medi Press :[ Jaworze Górne] : Wydawnictwo Kwieciński. Od nr 9 brak podtyt.Bielsko-Biała: Medi Press
KBN: 2,00; Index Copernicus: 2,74
http://stomatologia.resmedica.pl
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***
ZESZYTY NAUKOWE OCHRONY ZDROWIA. ZDROWIE PUBLICZNE
i ZARZĄDZANIE : pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu
UJ CM. / red.nacz. Cezary Włodarczyk. Kraków : Instytut Zdrowia Publicznego WNZ
UJ CM, 2003 -.; 30 cm. [2 razy w roku], T.1 (2003) -. ISSN 731-7398
1 (2003)
Od 2005 czasopismo wydaje Raporty Zdrowia i Zarządzania
KBN : 4,0
http://www.szp.cm-uj.krakow.pl/

***
ALMA MATER: miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego / [red. nacz. Rita
Pagacz-Moczarska]. Kraków: Ośrodek Informacji i Promocji UJ, 2000-.; 29 cm., Nr
57/58 (2004)-. ISSN 1427-1176
Nr 1 (lato 1996).
Od 1996 podtyt.: kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego
Od 1996 wydawnictwo Naukowe PWN
Od 4 (wiosna 1997) wydaw.UJ
Od nru 11, 1999 zmiana podtyt.: dwumiesięcznik UJ
Od 2001 nr 32 i 2002 nr 43 : czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Od 2003 nr 55 brak red. nacz.
Poprzedni redaktor: Adam Michajłów
Czasopismo on-line z bezpłatnym dostępem do pełnych tekstów
http://www3.uj.edu.pl/alma/mater/index.html

***
NEWSLETTER / Jagiellonian University / [red. nacz. Krystyna Otrębska ].
[Kraków] : JU International Relations Office, 2007-.; 30 cm. [3 razy w roku]., Nr
31 (Winter 2007)-. ISSN 1896-4354
Nr 1 (Summer/Autumn 1996)
Od 1996 podtyt.: International Relations Office Jagiellonian University = ISSN 1641-4667
Poprzedni redaktorzy: Iwona Guzik, Iwona Brzozowska, Elżbieta Ciężki
http://www.uj.edu.pl

Lublin
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sectio DDD,
Pharmacia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Medyczna ; [red.nacz.
Wiesław Śladkowski ; red. Sekcji DDD Jolanta Kotlińska]. Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2006 -.; 24 cm. Niereg. Vol. 19 (2006) -.
ISSN 0867-0609
Vol.1, (1988 )
Od 2008 Uniwersytet Medyczny
Poprzedni redaktorzy: Romuald Langwiński, Ryszard Szczygieł
KBN: 4,00; Index Copernicus: 2,00
http://www.annales.umcs.lublin.pl
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***
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. Sectio D,
Medicina / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Medyczna; [red.
nacz. Wiesław Śladkowski ; red. Sekcji D Maria Majdan]. Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 -.; 24 cm. Niereg. Vol.61 (2006) -.
ISSN 0066-2240

Vol.1 (1946)
Od 2008 Uniwersytet Medyczny
Poprzedni redaktorzy: Ludwik Fleck, Tadeusz Krwawicz, Stanisław Grzycki, Ryszard Szczygieł,
Stanisław Bryc ,Grzegorz Leopold Seidler
KBN: 5,0; Index Copernicus: 5,57
http://www.annales.umcs.lublin.pl
http://www.versita.pl

***
ZDROWIE PUBLICZNE / [Akademia Medyczna im.prof.Feliksa Skubiszewskiego
= Public Health / Medical University of Lublin ; [Mirosław Jarosz red. nacz.]. Lublin:
Akademia Medyczna, 2005-.; 29 cm. Dwumies. T.115, (2005)-. ISSN 0044-2011

Od 1885 tyt.: Zdrowie, od 1934-1939 tyt.: Zdrowie Publiczne, od 1945 kont.tyt.
Od nru 5/6, 2001 Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia = Institute of Agricultural Medicine in Lublin
Od 2002 / Instytut Medycyny Wsi w Lublinie = Institute of Agricultural Medicine in Lublin
Od nru 1, 2004 Kwart.
Od 2005 / [Akademia Medyczna im.prof.Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie = Medical University
of Lublin].
Od 2008 / Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Poprzedni redaktorzy: Józef Polak, Marcin Kacprzak, Emilia Niereńska, Bogusław Kożusznik,
Marian Śliwiński, Tadeusz Szelachowski, Krzysztof Kuszewski, Marian Miśkiewicz,
KBN : 3,00; Index Copernicus : 3,25
http://www.zdrowiepubliczne.pl/

***
ALMA MATER; [kwartalnik Akademii Medycznej w Lublinie / red. Włodzimierz
Matysiak]. Lublin: Akademia Medyczna, 2006-.; 30 cm. R.16 (2006)-. ISSN 12300497
R.1, nr 1 (paźdz. 1991)
Od 2003 / Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Od R.18 (2008) : Uniwersytet Medyczny w Lublinie
http:// www.am.lublin.pl

Łódź
ANNALES UNIVERSITATIS MEDICAE LODZENSIS / Medical University of
Lodz: [red. nacz. Józef Kobos]. Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2003 - 2005.; 30 cm.
Kwart. ISSN 1732-7024
Od 1961 tyt.: Roczniki Naukowe Akademii Medycznej w Łodzi
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Od 1962 ty.: Annales Academiae Medicae Lodzensis / Akademia Medyczna w Łodzi = ISSN
0458-1474
W 2002 powstaje Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dodatek Annales Universitatis Medicae Lodzensis , suplementy
Vol. 44, nr 1 (2003)
Poprzedni redaktorzy: Tadeusz Pawlikowski, Jan Goldstein, Władysław Traczyk
KBN: 1,0; Index Copernicus: 2,15

***
CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICAL LETTERS: formerly Annales
Universitatis Medicae Lodzensis: czasopismo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi /
red. nacz. Piotr Krzysztof Okoński. Warszawa: Medycyna Plus, 2007-.; 30 cm. Kwart.
Vol.48 (2007)-. ISSN 1895-2089
Vol.46 nr 3 (2005).- Tyt. wg nagł.
Poprz. tyt.: Annales Universitatis Medicae Lodzensis = ISSN 1732-7024
Czasopismo wydaje dodatek suplementy, publikujące prace habilitacyjne
KBN:3,0;IndexCopernicus:4,37
http://www.ceml.com.pl

***
FORUM BIBLIOTEK MEDYCZNYCH = Medical Library Forum / [Uniwersytet
Medyczny w Łodzi; red. nacz. Ryszard Żmuda]. Łódź: Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, 2008-.; 24 cm. Półrocz.
R.1, nr 1 (2008)-. ISSN 1899-5829
http://www.bg.umed.lodz.pl

***
PRZEGLĄD WOJSKOWO-MEDYCZNY = Military Medical Revue / Wojskowa
Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego [red. nacz. Krystian
Żołyński]. Łódź: Wojskowa Akademia Medyczna, 2001- 2002. 29 cm. Kwart. T.43
(2001)-. ISSN 1507 – 0603

z.1, (1998)
Od 1958 tyt.: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej /Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
= ISSN 0137-7051
Od 1960 [Niereg.]
Od 1963 [Kwart.]
W 2002 roku Akademia Medyczna w Łodzi połączyła się z Wojskową Akademią Medyczną i powstał
Uniwersytet Medyczny, czasopismo przestało się ukazywać.
Ostatni numer 3/4 2002 vol. 44 wydał Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Poprzedni redaktorzy: Jan Leńko, Andrzej Himmel, Bolesław Markiewicz, Andrzej Kulig, Konstanty
Markiewicz
KBN: 0,5; Index Copernicus: 1,34

***
ASKLEPIOS-Nasze Sprawy: pismo studentów Uniwersytetu Medycznego / red.
Jakub Garbacki. Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2002 - 2004.; 30 cm. [Niereg.]
Nr 1, 2004 ostatni
Od 1962 pod tyt. : Nasze Sprawy
42
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***
BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W ŁODZI / red. nacz. Ryszard Żmuda. Łódź : Uniwersytet Medyczny, Biuro Promocji
i Wydawnictw, 2008-.; 30 cm.
Vol. 1, (2008)-. ISSN 1899-5810
R.1 nr 1, (2008). Od nr 4 za 2009 rok red. nacz. Tomasz Bartosiak
http://www.umed.pl/pl/

***
KRONIKARZ: semestralny biuletyn informacyjny Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi / [red. nacz. Ryszard Żmuda]. Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2002-.; 30 cm.
[Półrocz.]. R.1, nr 1/2 (2002/2003)-. ISSN 1732-9329
http://www.bg.umed.lodz.pl

Poznań
NOWINY LEKARSKIE dwumiesięcznik naukowy Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu = MEDICAL NEWS: a bimonthly
scientific journal published by University of Medical Sciences / [red. nacz. Marian
Grzymisławski]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002-.; 30 cm. Dwumies. Vol. 70 (2002)-. ISSN
0860-7397

Nr 1 (1889)
Od 1989 wyd: PWN, m/w : Warszawa
Od 1999 tyt. w jęz. ang. = Medical News
Od 2003 nr 2 = a biomonthy scientific journal published by Poznań University of Medical
Sciences.
Poprzedni Redaktorzy: Bolesław Wicherkiewicz, Heliodor Święcicki, Adam Karwowski, Stanisław
Łazarewicz, Kazimierz Dziembowski, Jan Hasik
KBN: 2,00; Index Copernicus: 3,13
http://www.nowinylekarskie.pl

***
PIELĘGNIARSTWO POLSKIE = POLISH NURSING / Akademia Medyczna
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu; [red.nacz.
Maria Danuta Głowacka]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006-.; 30 cm. [Niereg.] (2006, nr 1, 2 =
nr 21-22) -. ISSN 0860-8466

[Nr] 1 (1989)
Od 1989 podtyt.: organ Wydziałów Pielęgniarskich Akademii Medycznych finansowanych przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Od 2001 nr 2 / Akademia Medyczna im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Od 2003 nr 2 / Akademia Medyczna im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauki
o Zdrowiu.- Poznań: Wydawnictwo.Naukowe AM
Od 2007 kwartalnik
Poprzedni redaktorzy: Zygmunt Przybylski, Laura Wołonicka
KBN: 1,00; Index Copernicus: 3,18
http://www.ump.edu.pl
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

43

***
BIULETYN INFORMACYJNY/ [red. nacz. Wiesława Biczysko]. Poznań:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, 2005-. R.30 (2005); 29 cm. [4 razy w roku.].
http:// www.ump.edu.pl

***
FAKTY UM: dwumiesięcznik informacyjny / Uniwersytet Medyczny im.Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu [ red. nacz.Magdalena Knapowska-Niziołek]. Poznań:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007-.; 30 cm.
R. 8, (2007)-. ISSN 1898-0104

Od 2000.: Fakty AM: miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im.Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu = ISSN 1509-2585
Od nru 9/10 , 2002 podtyt..: dwumiesięcznik informacyjny / AM im.Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Od 2008 Fakty UMP = ISSN 1899-2978
Poprzedni redaktor : Tomasz Brańka
http://www.ump.edu.pl

***
NOWINY SZPITALNE: periodyk informacyjny dla pracowników Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu /
Poznań: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; [red. prowadzący Anna Zgórecka]., 2008-.;
30 cm. [Niereg.] Nr 1 (44) R. 8, (Styczeń/ Marzec 2008)-. ISSN 1643-0980

R.1, nr 1(1), (2001)
Od 2000 podtyt.: dwumiesięcznik informacyjny dla pracowników Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej w Poznaniu
http://www.usoms.poznan.pl

***
PULS UM: gazeta studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / [red. nacz.
Aleksandra Suchecka]. Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Medycznego
im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007-.; 26 cm. [Mies.] Nr 94 styczeń
(2007)-.

Nr 1, styczeń (1996)
Od 1996 podtyt.: pismo studentów AM w Poznaniu
Poprzedni redaktorzy: Renata Kurzępa-Adamek, Agata Juskowiak, Norbert Kwella, Anna Mania,
Dorota Wesół, Daria Martenka, Dorota Karmowska,
http://www.pulsum.pl

Szczecin

ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE =
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS = / [red. nacz. Irenusz Kojder].
Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2007- .; 30
cm. Kwart. T. 53, (2007)-. ISSN 1427-440X
44
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T.37 (1991)
Ukazują się Suplementy do Roczników PAM (ISSN 1427-4930) zawierające rozprawy
habilitacyjne
Poprzedni redaktor: Eugeniusz Miętkiewski
KBN: 3,00; Index Copernicus: 9,00
http:// www.ams.edu.pl

***
BIULETYN INFORMACYJNY: Pismo Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie / red. Dagmara Budek. Szczecin: Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie, 2008 -.; 30 cm. [Niereg.] Nr 1(58) Marzec (2008)-. ISSN 1425-1671
nr 1 (listopad 1995)
Poprzedni redaktor: Waldemar Pomorski
http:// www.ams.edu.pl

Wa r s z a w a
BIULETYN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO [Dokument elektroniczny] / red. nacz.
Andrzej Zimniak. Czasopismo elektroniczne. Warszawa: Wydział Farmaceutyczny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2008- .; [Niereg.] [ nr] 1 (2008) -. ISSN
2080-1602
[nr] 1, (2003)
Od sierpnia 2003: Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie – Tyt.
z ekranu tytułowego
KBN : 2,00 ; Index Copernicus : http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl

***
MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE: Z życia Akademii Medycznej
w Warszawie / [red.nacz. Izabela Strużycka]. Warszawa: Warszawski Uniwersytet
Medyczny, 2007- .; 30 cm. Mies. R.38 [i.e 39], nr 1 (2007)-. ISSN 0137-6543

Poprz. tyt.: Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie
Od 1971: Kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie
Od 1977: Medycyna Dydaktyka Wychowanie. Kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie. Od
2003 obecny tytuł
R.9, nr 1 (1977)
Poprzedni redaktorzy : Piotr Fiedor, Stefan Kruś, Mirosław Łuczak
KBN: 1,0; Index Copernicus : 1,62
http://mdw.wum.edu.pl

***
Z ŻYCIA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE / Akademia Medyczna
w Warszawie [red. nacz. Bogdan Ciszek]. Warszawa: Akademia Medyczna Senacka
Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw, 2001.; 30 cm. Mies. Nr 1 (104),
(2001)-. ISSN 1427-8316
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nr 1 , (1991)
Od 2003 tyt. ten wchłonęło czasopismo Medycyna Dydaktyka Wychowanie
Poprzedni redaktor : Piotr Fiedor, Mariusz Foryś
http://www.bibl.amwaw.edu.pl

Wrocław

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE / Silesian Piasts
University of Medicine in Wrocław; ed. In chief Leszek Paradowski. Wrocław: SPUM,
2007-. ; 30 cm. Dwumies. Vol. 16 (2007) -. ISSN 1230-025X

Od 1992 pod tyt.: Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej , numeracja pierwszego zeszytu:
T.1, z.1 (1992)
Vol.7, nr 1 (1998)
Poprzedni redaktorzy: Bogumił Halawa, Rajmund Adamiec, Leszek Paradowski, Antonina
Harłozińska-Szmyrka, od 2009 : Maria Podolak -Dawidziak
Czasopismo posiada dodatek: Biuletyn
Czasopismo on-line z bezpłatnym dostępem do pełnych testów
KBN: 4,00; Index Copernicus: 5,62

***
DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS: kwartalnik / Wrocław Medical University,
Polish Stomatological Assoctiation /[red. nacz.Tomasz Konopka]. Wrocław: Medical
University, 2002 -. ; 30 cm. [R. ](39), (2002) - ISSN 1644-387X
Od 1976 pod tyt.: Wrocławska Stomatologia = ISSN 0239-4596
Od vol 41 (2004) podtyt.: quarterly
Poprzedni redaktorzy: Stanisław Potoczek, Bogumił Płonka
Czasopismo on-line z bezpłatnym dostępem do pełnych tekstów
KBN: 2,00; Index Copernicus : 5,37
http://www.dmp.stom.am.wroc.pl

***
POLIMERY W MEDYCYNIE = POLYMERS IN MEDICINE: kwartalnik /
Akademia Medyczna we Wrocławiu / [red. nacz. Roman Rutowski]. Wrocław:
Akademia Medyczna we Wrocławiu, 2008 - .; 30 cm. T. 37 (2007)-. ISSN 03700747

T. 1, no 1/2 ,(1971)
Od 2002 / Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów. Katedra Chirurgii Urazowej
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Od 2003 / Akademia Medyczna we Wrocławiu
Poprzedni redaktor: Henryk Kuś
Czasopismo on-line z bezpłatnym dostępem do pełnych tekstów
KBN: 3,00; Index Copernicus : 4,50
http://www.polimery.am.wroc.pl

***
GAZETA UCZELNIANA: miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wrocław: Akademia Medyczna, 2009-.; 30 cm.
[R. ] 15, nr 10(145) lipiec-sierpień (2009)-. ISSN 1429-5822
nr 1 (1995)
http://www.gazeta.am.wroc.pl
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II. Instytuty naukowo-badawcze
Lublin
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodżki
AAEM ANNALES OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL
MEDICINE/ Institute of Agricultural Medicine in Lublin [ed. in chief Jolanta
Szymańska]. Lublin: Instytut Medycyny Wsi, 2008.-; 28 cm. Półrocz. [Vol.] 15, No
2 (2008) -. ISSN 1232-1966 (online) 1998-2263
Vol.1, No 1, (1994)
Czasopismo on-line z bezpłatnym dostępem do pełnych tekstów
KBN : 8,00; Index Copernicus : 20,90
http://www.aaem.pl

***
MEDYCYNA OGÓLNA: kwartalnik Instytutu Medycyny Wsi im.W. Chodźki
i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Rodzinnej / Instytut Medycyny Wsi
im.W.Chodźki w Lublinie; [red. nacz. Jerzy Zagórski]. Lublin: Instytut Medycyny
Wsi im.Witolda Chodźki, Polskie Towarzystwo Medycyny Ogólnej i Rodzinnej, 2001
-.; 24 cm. T.7, nr 1-3/4 = T.36 (2001)-. ISSN 1234-8856
Stanowi kontynuację: Medycyna Wiejska
T.1, nr 1 (1995)= T.30
Od 2006 brak podtyt.: / Instytut Medycyny Wsi
Poprzedni redaktorzy: Maciej Latalski, od nr3/4 2006 Leszek Wdowiak
KBN: 1,00 ; Index Copernicus : 1,84
http://www.imw.lublin.pl

***
ZDROWIE PUBLICZNE / Instytut Medycyny Wsi, Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia = [Public Health] / Institute of Agricultural
Medicine in Lublin; [ red. nacz. Mirosław Jarosz ]. Lublin: Instytut Medycyny Wsi ,
2001-.; 29 cm. Dwumies. T.111 nr 1 (2001)-. ISSN 0044-2011

Od 1885 pod tyt. Zdrowie, od 1934-1939 pod tyt. Zdrowie Publiczne, od 1945 kont. tyt.
R.49 nr 1 (1934)
Od 2002 / Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Od nru 1, 2004 Kwart.,
Od nr 3 / [ Instytut Medycyny Wsi w Lublinie = Institute of Agriculture Medicine in Lublin
Od 2005 /[ Akademia Medyczna im.prof.Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie = Medcial University
of Lublin
Poprzedni redaktorzy: Marcin Kacprzak, Emilia Niereńska, Bogusław Kożusznik, Marian Śliwiński,
Tadeusz Szelachowski, Krzysztof Kuszewski, Marian Miśkiewicz
KBN: 3,00; Index Copernicus : 3,25
http://www.zdrowiepubliczne.pl
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Łódź
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera
ACTA TOXICOLOGICA / Polish Society of Toxicology; [ed. Jan Stetkiewicz].
Warszawa: Nofer Institute of Occupational Medicine Publishing House, 2006-.; 30
cm. Półrocz. Vol.14, nr 1/2 (2006)- . ISSN 1731-6383
Od 1993 pod tyt. :. Acta Poloniae Toxicologica = ISSN 1230-6967
vol.11, nr 1 (2003)
Poprzedni redaktor: Jacek Brzeziński
KBN: 4,00; Index Copernicus: 5,30
http://www.imp.lodz.pl

***
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND
ENVIRONMENTAL HEALTH /Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź
and Polish Association of Occupational Medicine; [ed. In chief Konrad Rydzyński].
Łódź: Nofer Institute of Occupational Medicine, 2006 - .; 30 cm. [ Kwart.]. Vol 19
(2007) -. ISSN 1232-1087

Od 1988 pod tyt.: Polish Journal of Occupational Medicine = ISSN 0860-6536
Od Vol.4, (1991) zm. tyt.: Polish Journal of Occupational Medicine and Environmental Health =
ISSN 0860-6536
Vol.7, nr 1 (1994)
Indeksowane przez: Index Medicus, EMBASE Excerpta Medica, EBSCO/MEDLINE, CIS
Bulletin
Poprzedni redaktor : Janusz Indulski
KBN: 5,00; Index Copernicus: 9,00
http://www.imp.lodz.pl

***
MEDYCYNA PRACY/ Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy; [red. nacz. Irena Szadkowska- Stańczyk].
Łódź: IMP, PTMP, 2001-.; 28 cm. Dwumies. T. 52, (2001) -. ISSN 0465-5893

R.1, nr 1 (1950).
Równoległy podtyt.: this journal is the official organ of the Board of the Polish Association of the
Occupational Medicine and the Nofer Institute of Occupational Medicine,
Indeksowane przez: Index Medicus, EMBASE Excerpta Medica, EBSCO/MEDLINE
Poprzedni redaktorzy: Emil Paluch, Maria Boguszewska, Jerzy Nofer, Zbigniew Kowalski,
KBN: 5,00; Index Copernicus: 9,00
http://www.imp.lodz.pl

***
OSTRE ZATRUCIA: informacja ekspresowa / Krajowe Centrum Informacji
Toksykologicznej Instytutu Medycyny Pracy ; [red. Małgorzata Kotwica]. Łódź 2001
– 2006; 24 cm. [2 razy w roku]. nr 1 = nr 58 (2001)-. ISSN 1425 - 2120
nr 2= 31.(1994) . - Tyt. wg nagł.
Przestało się ukazywać, ostatni zeszyt : nr 2 = 69 (2006)
Poprzedni redaktorzy: Sławomir Czerczak, Wiesława Jaraczewska, Barbara Malczewska
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Sosnowiec
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
MEDYCYNA ŚRODOWISKOWA = Environmental Medicine: czasopismo
Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej / red. nacz. Zbigniew Rudkowski.
Sosnowiec: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 2007-.; 28 cm.
Półrocz. T.10 (2007)-.ISSN 1505-7054
Tyt. okł.: MŚ Medycyna Środowiskowa
T.1, nr 1 (1998).- Tyt. wg nagł.
Poprzedni redaktorzy: Jan Zejda, Kazimierz Marek
KBN: 2,00; Index Copernicus : 9,00
http://www.imp.sosnowiec.pl

Wa r s z a w a

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
BIULETYN CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO/
[red.odpowiedzialny Michał Krauss]. [Warszawa: CMKP], 2001- 2007 -.; 30 cm.
Niereg. Nr 4 (wrzes.2001) – nr 9 (grudz. 2005)-. ISSN 1640-1859
Nr 1 (luty 2000). – Tyt. wg nagł.
Przestało się ukazywać, ostatni zeszyt Nr 10 (2006/2007)

***
POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH: kwartalnik poświęcony dokształcaniu
i udostępnianiu aktualnego stanu wiedzy medycznej / [pod patronatem Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego; red. nacz. Ryszard Brzozowski].
Warszawa: „Borgis”, 2005 -.; 29 cm. T.18, nr 4 (2005)-. ISSN 0860-6196
T.1, nr 1 (1988)
KBN:4,00 ; Index Copernicus: 4,81
http://www.pnmedycznych.pl

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
NOWOTWORY: [dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
Centrum Onkologii - Instytut im.Marii Skłodowskiej-Curie / red. nacz. Edward
Towpik. Warszawa: PTO ; CO, 2001-.; 30 cm. Dwumies. T. 51 (2001). ISSN 0029540X

Kontynuacja tyt. od 1923 początkowo jako: Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka
Od 1928 pod tyt.: Nowotwory
T.1 (1950).- Tyt. wg okł.
Od 1998 dwumiesięcznik
Od 2001 nr 4 = Journal of Oncology: [official organ of the Polish Oncological Society, Maria
Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology]
Od 2003 nr 3 drugi podyt.: [journal of the Polish Society of Surgical Oncology].
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Poprzedni redaktorzy: Stefan Sterling-Okuniewski, Bronisław Wejnert, Franciszek Łukaszczyk,
Witold Rudowski, Hanna Kołodziejska, Jerzy Meyza
Indeksowane w: EMBASE/Exerpta Medica
KBN: 5,00; Index Copernicus : 6,04
http://www.nowotwory.edu.pl

Główna Biblioteka Lekarska
BIULETYN GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ / [Główna Biblioteka
Lekarska im.Stanisława Konopki, Centrum Naukowej Informacji Medycznej; red.
nacz. Edward Pigoń]. Warszawa: Główna Biblioteka Lekarska, 2001- 2002.; 25 cm.
Niereg. R.48, nr 366 (2002)-. ISSN 0373-174X

Tyt. okł.: Biuletyn GBL
R.1, nr 1 (1952)
Przestało się ukazywać, ostatni zeszyt R.48, nr 366,(2002)
Poprzedni redaktorzy: Stanisław Konopka, Feliks Widy-Wirski, Janusz Kapuścik, Irena
Kwaśniewska
http://www.gbl.waw.pl

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
POLISH JOURNAL of GYNAECOLOGICAL INVESTIGATIONS : has obtained
an official accreditation of the Polish Gynaecological Society, the Polish Society of
Ultrasound and the Polish Mother’s Memorial Hospital – Research Institute / [ed.
In chief Marian Szamatowicz]. Poznań: “Termedia”, 2001 – 2005. ; 30 cm. Kwart.
Vol.3, nr 3 (mar.2001) – Vol.8, nr 4 (Dec.2005)-. ISSN 1506-4794

vol.1 , nr 1 (Sept. 1998)
Od 2004: PJGI: [ the official journal of the Polish Gynacological Society, the Polish Society of
Ultrasound, Polish Mother’ s Memorial Hospital – Research Institute / ed. In chief Artur Jakimiuk]. –
[Warszawa]; Medical Science International. – Tyt. wg okł.
Od 2005: PJGI: [ the official journal of the Polish Gynaecological Society ].
KBN: 3,00 ; Index Copernicus : 6,0

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
SŁYSZĘ: dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy / [Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek Człowiekowi”, Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu , Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu
i Komunikacji Językowej; red. nacz. Henryk Skarżyński] . [Warszawa] : SPONiNCC
[etc.], 2007 -.; 30 cm. Dwumies. [nr] 1-6 (stycz/luty-list/grudz) = 93-98, (2007) -.
ISSN 1429-5040
nr 1 (list.) (1997)
http://www.sponin.org.pl
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Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA / Polskie Towarzystwo Hematologów
i Transfuzjologów i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii / [red. nacz. Tadeusz
Robak]. Warszawa: PTHiT; IHiT, 2007 - .; 24 cm Kwart. T.38 (2007)-. ISSN 00015814

R.1, nr 1/2 (1970)
Równolegle nazwy instytucji sprawczych : Polish Society of Haematology and Blood Transfusion,
Instiute of Haematology and Blood Transfusion
Poprzedni redaktorzy: Józef Japa, Jerzy Kościelniak,Stanisław Maj
KBN: 4,00; Index Copernicus : 4,73

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA / Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut
Psychiatrii i Neurologii = Alcohol and Drug Abuse / Polish Psychiatric Association,
Institute of Psychiatry and Neurology; [red. nacz. Jacek Moskalewicz]. Warszawa:
PTP ; IPiN, 2007-. ; 24 cm. Kwart. T.20 (2007)-. ISSN 0867-4361
Jesień (1988)
Poprzedni redaktorzy: Jan Karol Falewicz, Antoni Zieliński, Zenon Kulka, Bogusław Habrat
Czasopismo on-line z bezpłatnym dostępem do pełnych tekstów
KBN: 1,00; Index Copernicus : 4,15
http:// www.ipin.edu.pl

***
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII = Pharmacotherapy
in Psychiatry and Neurology / [Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sekcja Naukowa
Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; red. nacz. Janusz
Rybakowski]. Warszawa: IPiN; SNFPTP, 2007 -.; 30 cm. Kwart. T.23 (2007)-. ISSN
1234-8279
Od 1984 pod tyt.: Leki Psychotropowe
nr 1 (1995) . – Tyt. wg okł.
Poprzedni redaktorzy: Leszek Welbel, Małgorzata Rzewuska
KBN: 1,00; Index Coprenicus : 3,11
http://ipin.edu.pl/fpn
http://fpn.ipin.edu.pl/

***
POSTĘPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII = ADVANCES IN PSYCHIATRY
AND NEUROLOGY/ Instytut Psychiatrii i Neurologii ; [red. nacz. Jacek Wciórka].
Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003-.; 24 cm. Kwart. T.12 (2003)-.
ISSN 1230-2813

Od 1970 pod tyt.: Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego, od 1987 pod tyt : Biuletyn Instytutu
Psychiatrii i Neurologii = ISSN 0860-6277
T.1, nr 1 (1992).- Tyt. wg okł.
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Od 2003 = Advances in Psychiatry and Neurology
Od 2005 – 30 cm.
Poprzedni redaktorzy: Zdzisław Jaroszewski,
KBN: 4,00; Index Coprenicus : 4,64
http://www.ipin.edu.pl /ppn

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
REUMATOLOGIA : [organ Instytutu Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa
Reumatologicznego / red. nacz. Jacek Pazdur]. Warszawa: IR, 2002 - .; 24 cm. Kwart.
T. 40 (2002)-. ISSN 0034-6233
T.1, z.1 (1963)
Od 1963 wydawcą: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Od 2006 = Rheumatology.- Poznań: Termedia . – 30 cm.- Dwumies.
Poprzedni redaktorzy: Włodzimierz Bruhl, Stanisław Luft
KBN: 3,00; Index Copernicus: 4,2
http://www.termedia.pl

***
ZŁOTY ŚRODEK : magazyn chorych reumatycznie / [ Stowarzyszenie Reumatyków
i ich Sympatyków; red. nacz. Jolanta Grygielska].Warszawa: Stowarzyszenie
Reumatyków i ich Sympatyków: przy wspólpr. Instytutu Reumatologicznego, 2004- ;
29 cm. Kwart. [nr] 1-3= [ nr] 8-10 (2004)-. ISSN 1643-9430
1, (2000)
Poprzedni redaktor: Teresa Radziszewska
http://www.reuma.idn.org.pl

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM / Instytut Żywności i Żywienia =
Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism / National Food and Nutrition
Institute; [red. nacz. Mirosław Jarosz]. Warszawa: IŹiŻ, 2007-.; 24 cm. Niereg. R.34,
(2007) -. ISSN 0209-164X
R. 10, nr 1 (1983)
Od nru 5, 2007 .- Tyt. wg okł.
Poprzedni redaktorzy : Aleksander Szczygieł, Wiktor Bogdan Szostak, Światosław Ziemlański,
KBN: 3,00; Index Copernicus : 3,24
http://www.izz.waw.pl
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Narodowy Instytut Leków
BIULETYN LEKÓW / [Instytut Leków]. [Warszawa : Instytut Leków], 2001 –
2002.; 30 cm. Kwart. T.10, nr 1 (2001) -. ISSN 1230-0195
T.1, nr 1 (1992).
Przestało się ukazywać, ostatni zeszyt : nr 1-2, vol. 11 (2002)
KBN : 1,00

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA: organ Państwowego
Zakładu Higieny i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów / [red. nacz. Stanisław
Kałużewski]. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny, 2007 -.; 24 cm. Kwart. R.59,
(2007)-. ISSN 0025-8601

Od 1923 początkowo pod tytułem: Medycyna Doświadczalna i Społeczna
R.1 (1949)
Poprzedni redaktorzy: Stanisława Adomowiczowa, Ludwig Hirszfeld, Tadeusz Sporzyński, Henryk
Walecki, Edmund Wojciechowski
KBN: 5,00; Index Copernicus : 9,00
http://www.pzh.gov.pl/

***
PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY: organ Państwowego Zakładu Higieny
i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych =
[Epidemiological Review : journal of the National Institute of Hygiene and the Polish
Society of Epidemiology and Infectious Diseases / red. nacz. Andrzej Zieliński.
Warszawa: Państwowy Zakład Higieny, 2007 -.; 24 cm. Kwart. T.61 (2007)-. ISSN
0033-2100

T.1, nr 1 (1947).- Tyt. wg. nagł.
Poprzedni redaktorzy: Jan Kostrzewski, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Stanisław Tylewski, Artur
Gałązka
KBN: 4,00; Index Copernicus: 5,53
http://www.pzh.gov.pl

***
ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY: [ poświęcone naukowej
problematyce higieny środowiska, a w szczególności higienie żywności i żywienia
oraz przedmiotów użytku, toksykologii środowiskowej, higienie szkolnej, higienie
komunalnej i innym dziedzinom pokrewnym = Annales of National Institute of
Hygiena: devoted to scientific problems of environmental hygiene, particulary
hygiene of food, nutrition and articles of common use, environmental toxicology,
school and communal hygiene and related areas] / Państwowy Zakład Higieny; [red.
nacz. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka]. Warszawa: PZH, 2004 -. ; 24 cm. Kwart. T.58,
(2007)-. ISSN 0035-7715
T. 1, nr 1 (1950).- Tyt.wg okł.
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Poprzedni redaktorzy: Stanisław Krauze, Marcin Kacprzak, Aleksander Szczygieł, Jan Just, Maksym
Nikonorow, Bogumiła Urbanek-Karłowska
Indeksowane przez : Index Medicus, Medline, EBSCO
KBN: 4,00; Index Copernicus;: 5,36
http:// www.pzh.gov.pl
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Lek. Jacek Drogosz
Warszawa – AWF
biuletyn głównej biblioteki lekarskiej
(1952-2002)

Żywot Biuletynu GBL to pół wieku historii. Czasopismo zaczęło ukazywać się
w roku 1952. Funkcję redaktora naczelnego od początku do roku 1971 pełnił prof.
Stanisław Konopka – założyciel i wieloletni dyrektor GBL, a przez kolejne 10 lat –
prof. Feliks Widy-Wirski. W pierwszych latach istnienia Biuletyn nie był typowym
czasopismem bibliotekarskim. Swą treścią uzupełniał funkcję biblioteki, jaką było
rozpowszechnianie wśród czytelników (głównie lekarzy i innych osób powiązanych
z naukami biomedycznymi) informacji o bieżącej produkcji piśmienniczej. Początkowo
miał charakter wykazu nabytków biblioteki.
Z czasem jego zawartość stawała się coraz bogatsza. Z wykazu nabytków
„Biuletyn” stał się przeglądem dokumentacyjno-informacyjnym, na przestrzeni 20 lat
recenzje stawały się coraz obszerniejsze, a potem zaczęły się też pojawiać publikacje
z dziedziny bibliotekarstwa i informacji naukowej. Czasopismo wciąż jednak było
skierowane głównie do czytelników bibliotek medycznych – do lekarzy.
Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 r. Biuletyn podzielił los wielu
innych czasopism. Jego wydawanie zostało zawieszone.
W roku 1983, kiedy można było już wznowić jego wydawanie, na posiedzeniu
kolegium redakcyjnego powołanego przez ówczesnego dyrektora GBL,
bibliotekoznawcy i historyka książki – prof. Janusza Kapuścika, podjęto pierwsze
decyzje w sprawie nowej formuły czasopisma.
Pierwsze posiedzenie Kolegium odbyło się w gmachu GBL w dniu 17 I 1983 r.
Uczestniczyli w nim:
– dyrektor GBL
– dyrektorzy głównych bibliotek akademii medycznych:
– kierownik Pracowni Wydawnictw Informacyjnych GBL
– specjalista d/s oddziałów terenowych i organizacji
– kierownik Zakładu Naukowej Informacji Medycznej
– sekretarz redakcji Biuletynu GBL.
Prezentując nową koncepcję czasopisma, prof. dr hab. J. Kapuścik stwierdził,
że jego tematyka powinna być poświęcona głównie problemom bibliotekarstwa
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medycznego w Polsce. Brakowało wtedy czasopisma, które dotyczyłoby w całości tej
tematyki, stanowiłoby kronikę z życia bibliotek medycznych, odzwierciedlałoby ich
działalność, prezentowało sylwetki ludzi zasłużonych dla tej dziedziny bibliotekarstwa.
Dział krytyki lekarskiej postanowiono zlikwidować. Recenzowane miały być tylko
publikacje dotyczące zagadnień bibliotekarstwa. Bazę twórczą czasopisma stanowić
miały – poza GBL – biblioteki akademii medycznych.
Zawartość czasopisma miała być podzielona na trzy części:
– Artykuły – dotyczące różnorodnych, bieżących problemów bibliotekarstwa
medycznego jak również zagadnień historycznych.
– Kronika – dokumentowanie wydarzeń z życia bibliotek medycznych,
prezentacja sylwetek ludzi zasłużonych dla bibliotekarstwa, informacje
o zjazdach, spotkaniach itd.
– Recenzje – w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej.
Informacje o nowościach z zagranicy miały być sygnalizowane w postaci informacji
adnotowanej.
Artykuły przeznaczone do publikacji podlegać miały ocenie członków kolegium
redakcyjnego.
Wydany w następstwie decyzji dyrektora GBL i kolegium „Regulamin pracy
redakcji Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej” określał „Biuletyn” jako „organ
medycznej sieci biblioteczno-informacyjnej”. Główna Biblioteka Lekarska była
nadal instytucją sprawczą „jako Centralna Biblioteka Medycyny, Kultury Fizycznej
i Turystyki oraz jako Centrum Naukowej Informacji Medycznej”. Skład redakcji
czasopisma stanowić mieli:
– redaktor naczelny,
– sekretarz redakcji,
– redaktor stylista i korektor,
– redaktor techniczny,
– komitet redakcyjny.
Redaktor naczelny (z urzędu – dyrektor GBL) odpowiedzialny był za „całokształt
polityki wydawniczej pisma, zgodność tej polityki z zasadami określonymi
przez Komitet Redakcyjny, za gospodarkę finansową redakcji oraz za zgodność
opublikowanych tekstów z przepisami prawa prasowego i wytycznymi Głównego
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Do zadań redaktora naczelnego należało
również pozyskiwanie autorów i współpracowników, dbałość o poziom merytoryczny
publikowanych tekstów, zwoływanie posiedzeń komitetu redakcyjnego, akceptowanie
umów z autorami i opiniodawcami.
Sekretarzem redakcji miał być jeden z pracowników GBL, powoływany przez
dyrektora GBL. Odpowiadał on za prawidłowy przebieg procesów redagowania pisma
oraz jego ostateczny kształt formalny. Sekretarz redakcji zobowiązany był m. in. do:
prowadzenia korespondencji z autorami i opiniodawcami oraz przygotowywania z nimi
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

63

umów, kompletowania materiałów do publikacji i przedstawiania ich do akceptacji
redaktorowi naczelnemu i Komitetowi Redakcyjnemu, opracowania redakcyjnego
tekstów, organizowania współpracy, przygotowania rozliczeń finansowych dla Działu
Księgowości GBL. Przez prawie 20 lat – do roku 2002 pełnił tę funkcję bibliotekarz
dyplomowany mgr Bogumił Nowakowski, szczegółowo nadzorując całość procesu
wydawniczego czasopisma. Od 1992 r. do redakcji dokooptowano dra Edwarda
Pigonia.
W skład komitetu redakcyjnego wchodzić mieli z urzędu dyrektorzy GBL
i Bibliotek Głównych Akademii Medycznych oraz Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego. Posiedzenia miały się odbywać jeden raz w okresie między
publikacjami kolejnych zeszytów pisma, z inicjatywy redaktora naczelnego.
Do zadań Komitetu Redakcyjnego należało m.in.:
– ocena ostatniego opublikowanego zeszytu,
– akceptacja po ewentualnych poprawkach przedłożonego materiału do
opublikowania w następnym zeszycie,
– inicjowanie i zatwierdzanie koncepcji, projektów, zmian w zakresie polityki
wydawniczej czasopisma i jego kształtu edytorskiego,
– współpraca z redakcją w zakresie pozyskiwania autorów i tekstów do
publikacji.
Stylista, korektor i redaktor techniczny mieli być pracownikami GBL, którzy
powierzane mieliby obowiązki w ramach zakresów czynności.
Materiały nadesłane do redakcji z inicjatywy autorów podlegały ocenie
i kwalifikacji do druku według ogólnie stosowanych zasad bez zobowiązań
finansowych redakcji.
Kształt edytorski czasopisma przedstawiał się następująco: Biuletyn zawierał 92,
96 lub 100 stron w oprawie zeszytowej. Okładka drukowana z apli zawierała m. in.
tytuł, ISSN, numery rocznika, roku oraz nr ciągły zeszytu, na str. 2 - skład redakcji,
telefony, adresy, dane dotyczące kolportażu oraz notkę wydawniczą, na str. 3 – spis
treści,
Skład zawierał zasadniczo 2 części. W pierwszej zamieszczane były artykuły
merytoryczne obejmujące w zasadzie 2/3 objętości zeszytu, w drugiej – różnego
rodzaju materiały informacyjne o zmiennym składzie w zależności od aktualnych
wydarzeń i posiadanych materiałów.
W ciągu 15 lat od wzmiankowanego posiedzenia Kolegium Redakcyjnego, które
wprowadziło zmianę formuły Biuletynu GBL ukazały się 23 numery tego czasopisma.
Znakomitą część zamieszczanych w nich publikacji stanowiły materiały (referaty,
komunikaty, dyskusja ) z corocznych konferencji problemowych bibliotek akademii
medycznych i GBL. Była to dobra okoliczność, ponieważ tematykę i dobór problemów
na konferencje ustalali dyrektorzy: GBL i bibliotek uczelni medycznych, zaangażowani
w bieżące sprawy bibliotekarstwa medycznego i informacji naukowej oraz znający je.
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Materiały te jednak nie wystarczały na wypełnienie łamów czasopisma. Zamawiano
więc u różnych autorów artykuły i recenzje, w tym oczywiście u bibliotekarzy
praktyków. Jednakże kiedy w pierwszym przypadku łatwiej było uzyskać zamówione
materiały, to praktycy często o dużych osiągnięciach i doświadczeniach zawodowych
w bibliotekach, z braku czasu lub innych powodów pisali mało.
Duże problemy sprawiało zdobywanie materiałów o medycznych bibliotekach
i naukowej informacji medycznej w innych krajach. Zamawiano je okazjonalnie
u autorów polskich lub zagranicznych. Dostarczały je też konferencje międzynarodowe
organizowane również w Polsce. Uzyskiwano też sprawozdania z wyjazdów
zagranicznych polskich bibliotekarzy. Tego rodzaju materiałów nie było jednak zbyt
dużo.
W celu urozmaicenia oferty redaktorzy Biuletynu GBL okazjonalnie zamieszczali
reportaże o znanych postaciach związanych z bibliotekarstwem medycznym np.
lekarzach bibliofilach, redaktorach wydawnictw księgoznawczych, księgarzach,
hojnych ofiarodawcach książek dla bibliotek medycznych itp.
Wszelkiego rodzaju sprawozdania oraz materiały do kroniki o bieżących
wydarzeniach uzyskiwano od pracowników GBL, bibliotek akademii medycznych
oraz z innych źródeł.
Przyjęty w 1983 r. profil tematyczny czasopisma przez długi okres nie zmieniał
się. Jednak rozszerzająca się w latach dziewięćdziesiątych aktywność informacyjnonaukowa GBL i skupionych wokół niej środowisk lekarskich w dziedzinie historii
medycyny spowodowały napływ i potrzebę publikowania różnych materiałów
z tego zakresu: biografistyki, bibliofilstwa, zagadnień sztuki związanych z medycyną
itp. Włączenie tej problematyki, ukazującej wkład pracowników służby zdrowia do
ogólnopolskiego dorobku kulturowego zwiększył zasięg odbioru Biuletynu GBL
w środowisku lekarzy, historyków i osób zainteresowanych dziejami medycyny
i kultury.
Poszerzonej oferty Biuletynu GBL w latach dziewięćdziesiątych nie udało się
jednak wystarczająco zrównoważyć materiałami o współczesnych zagadnieniach
medycznego bibliotekarstwa i informacji naukowej, a zwłaszcza artykułami
o problemach praktycznych, z zakresu szkolenia bibliotekarzy itp.
Kolejnym etap w wydawaniu Biuletynu rozpoczął się w latach 1998-1999. W dniu
21 września 1998 r. na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego podjęto postanowienia
odnośnie polityki wydawniczej czasopisma od 1999 roku:
Inspiracją do zmiany formuły czasopisma oraz zasad współpracy bibliotek
w jego procesie edycyjnym stało się powołanie Konferencji Dyrektorów Akademickich
Bibliotek Medycznych, która zainteresowana była wymianą informacji i doświadczeń
na łamach organu środowiskowego. Powołanie nowego czasopisma wydawało się
zbyt kosztowne. W wyniku sugestii przedstawionych na Konferencji Problemowej
Bibliotek Medycznych w Poznaniu w czerwcu 1998 roku, przygotowano wstępne
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założenia modyfikacji już istniejącego czasopisma. Postanowiono ograniczyć
tematykę historyczno-medyczną na rzecz aktualnych problemów bibliotekarstwa,
materiałów instruktażowych i szkoleniowych oraz wymiany bieżących doświadczeń.
W wydawnictwach akademii medycznych brakowało miejsca na publikowanie tego
typu materiałów, a Główna Biblioteka Lekarska finansując i redagując w zmienionym
trybie dotychczas wydawany Biuletyn mogła wówczas przy aktywnej współpracy
całego środowiska zaspokoić wspomniane potrzeby bez nakładu dodatkowych
środków, jednocześnie wypełniając swe statutowe obowiązki jako biblioteki wiodącej
na rzecz całej sieci.
Na posiedzeniu panowała zgoda co do tego, że warunki działania członków
dotychczasowego komitetu redakcyjnego na rzecz nowej formuły Biuletynu
praktycznie się nie zmienią. Jego treść nie zawsze przystawała do potrzeb czytelników
z obiektywnych uwarunkowań, z których najistotniejsza była niechęć do posługiwania
się piórem samych bibliotekarzy praktyków. Dlatego uznano, że podstawowym
warunkiem powodzenia i wdrożenia nowych założeń programowo-wydawniczych
będzie aktywizacja członków zespołu redakcyjnego, mobilizacja wszystkich
pracowników bibliotek, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się organizacją pracy,
a zwłaszcza wdrażaniem nowych metod pracy, obsługą użytkowników informacji,
a także analizowaniem stanu i efektywności systemów biblioteczno-informacyjnych.
Ważny był każdy pomysł i informacja o nowej metodzie pracy jako źródło dalszej
inspiracji czy pretekst do wszczęcia dyskusji.
Przyjęto tryb zmian, który nie wymagał modyfikacji w zapisach rejestru prasowego
ani w numerze ISSN.
Nowy program przy zachowaniu dotychczasowych działów czasopisma, kładł
nacisk na bieżące materiały dotyczące praktyki bibliotecznej, doświadczeń, wdrożeń,
trudności i osiągnięć sieci bibliotek medycznych, wydarzeń z życia bibliotek - zarówno
polskich jak i zagranicznych oraz zagadnień współpracy międzynarodowej. Szersze
opracowania, materiały i sprawozdania w tym zakresie ukazywać się miały w dziale
„Z życia bibliotek” lub „Sprawozdania”, a tylko drobne komunikaty znalazły swe
miejsce w rubryce „Kronika”. Oprócz wspomnianych materiałów i dotychczasowych
rubryk („Artykuły”, „Materiały”, „Sylwetki”, „Nekrologi” itp.). W „Biuletynie” miały
też znaleźć się rubryki „Przegląd Piśmiennictwa” oraz „Listy do Redakcji”. W ramach
„Przeglądu” pożądane były szersze omówienia publikacji zagranicznych.
W wyniku przyjętych zmian współwydawcą „Biuletynu” (w rozumieniu „Instytucja
sprawcza”) stała się obok GBL Konferencja Medycznych Bibliotek Naukowych.
Dotychczasowy komitet redakcyjny – określony od tej chwili jako „Honorowy Komitet
Redakcyjny” – miał działać w dotychczasowym składzie – dyrektorów akademickich
bibliotek głównych (w tym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).
Do redakcji określanej jako „Kolegium Redakcyjne” dokooptowano reprezentanta
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Komitetu Honorowego w celu utrzymywania łączności między redakcją Biuletynu
a środowiskiem akademickich bibliotekarzy medycznych.
Kolegium redakcyjne miało funkcjonować permanentnie stosownie do potrzeb,
natomiast Komitet Honorowy miał się spotykać z zespołem kolegium lub jego
przedstawicielami w zasadzie raz w roku, zwykle w czasie dorocznej Konferencji
Problemowej Bibliotek Medycznych, w celu ustalenia planów wydawniczych,
przydzielania zadań, zgłaszania pomysłów i inicjatyw oraz szczegółowej oceny
działania redakcji w minionym okresie. Kolegium odpowiadało za całokształt procesu
wydawniczego jak również za kompletowanie materiałów do druku przygotowywanych
przez pracowników GBL i akademii medycznych jak i pochodzących z innych źródeł
spoza GBL i środowiska akademii medycznych. Członkowie Honorowego Komitetu
Redakcyjnego z racji swych funkcji kierowniczych mieli obowiązek mobilizowania
personelu bibliotek akademickich do nadsyłania materiałów do druku w Biuletynie.
Uczestnicy posiedzenia uznali za ważne nawiązanie współpracy ze wszystkimi
bibliotekami medycznymi w kraju, również spoza resortu zdrowia (PAN, MON, MK
itp.). W związku z tym kolegium redakcyjne zostało zobowiązane do wystąpienia
z pisemnym zaproszeniem do takiej współpracy oraz wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za współpracę redakcji z bibliotekarzami, potencjalnymi autorami
materiałów do Biuletynu GBL.
Powyższy program zakładał wydatne zwiększenie nakładu czasopisma oraz
zwiększenie częstotliwości. Czasopismo miało stać się kwartalnikiem, aby mogło
spełniać rolę organu służącego bieżącym potrzebom, drukującego zapowiedzi,
a nie tylko relacje z tego, co miało miejsce rok wcześniej i w miarę możliwości miało
publikować teksty wystąpień przed ich wygłoszeniem na konkretnej konferencji.
Uznano jednak, że mimo tego założenia brak było wówczas podstaw, by określenie
„kwartalnik” wprowadzić na okładkę Biuletynu bez praktycznego rozpoznania, jak
potoczą się losy wydawnictwa w 1999 roku.
Organizacja prac redakcyjno-technicznych oraz kolportażu pozostały bez zmian.
Plany dalszego rozwoju Biuletynu GBL nie zostały – niestety – zrealizowane. Po
śmierci dyrektora prof. Janusza Kapuścika współpraca pomiędzy GBL a bibliotekami
akademii medycznych uległa pewnemu osłabieniu, w tym także z Honorowym
Komitetem Redakcyjnym w sprawie Biuletynu. Cały ciężar wydawania czasopisma
spadł na 2 osoby: redaktora naczelnego i sekretarza redakcji. Redaktorem naczelnym
został dr Edward Pigoń.
Podjęte zostały pewne próby ożywienia publikacji. Próbowano urozmaicić treść
artykułów przez nawiązanie współpracy z instytucjami nie będącymi bibliotekami
medycznymi, próbowano pozyskać nowych czytelników, zamieszczać płatne reklamy.
Niestety – pogarszająca się sytuacja ekonomiczna nie sprzyjała rozwojowi Biuletynu.
Konieczne było znaczne podniesienie ceny, aby wyrównać koszty produkcji,
zmniejszony został nakład. Przychody ze sprzedaży były niewielkie.
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Problemy związane z materiałami poligraficznymi okazały się trudne do pokonania.
Zaczęły się kłopoty ze sfinansowaniem bieżącej działalności działu reprografii,
cóż dopiero mówić o zakupie drogich materiałów poligraficznych, konserwacji
maszyn drukarskich i utrzymaniu drukarni. Ze względu na duże koszty utrzymania
i konieczność dostosowania drukarni do nowych przepisów BHP, została ona w końcu
zlikwidowana.
Po odejściu dra E. Pigonia na emeryturę, nie został powołany nowy redaktor
naczelny. Nowy sekretarz redakcji - lek. wet. Jacek Drogosz próbował zorganizować
redakcję w celu wydawania Biuletynu w formie elektronicznej, jednak bez skutku.
Osoby odpowiedzialne za skład przeciążone były podstawowymi obowiązkami.
W efekcie – rzec by można - Biuletyn umarł śmiercią naturalną będącą efektem
cięć ekonomicznych w świecie kultury i nauki, trudnej sytuacji finansowej GBL,
a być może też w jakimś stopniu niedocenianiem czasopisma w środowisku.
Pozostaje mieć nadzieję, że Forum Bibliotek Medycznych, które wypełniło lukę po
nieistniejącym już Biuletynie GBL skuteczniej oprze się problemom ekonomicznym,
z jakimi boryka się w chwili obecnej polska nauka i kultura.
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Dr Jolanta Przyłuska
Łódź– IMP
Źródła informacji dla bibliotekarzy
medycznych – przegląd wybranych
czasopism zagranicznych

Rola czasopism w rozpowszechnianiu wiedzy
W systemie komunikacji naukowej jednym z kanałów propagowania wiedzy
jest czasopismo naukowe. Rozwój narzędzi informatycznych zmienia obecnie
w zasadniczy sposób formy i metody przekazywania informacji z analogowych
na cyfrowe. Czasopisma, zwłaszcza w postaci drukowanej, nie stanowią już tak
istotnego środka popularyzowania wiedzy jak dawniej. Rolę tę przejmują nowe media
w postaci serwisów internetowych, tematycznych portali, czasopism elektronicznych,
video czasopism, dokumentacji z przebiegu badań w czasie rzeczywistym lub
w postaci krótkich filmów, prezentacji multimedialnych. Bezpośredni kontakt
między naukowcami umożliwiają narzędzia do komunikacji w czasie rzeczywistym,
przesyłania komentarzy, zadawania pytań w trakcie badań, wideokonferencje, fora
dyskusyjne, blogi. Szeroka dostępność nowych narzędzi i łatwość korzystania
z nich przez dowolnego użytkownika sieci powoduje, że zamieszczane w nich treści
nie zawsze prezentują rzetelną wiedzę naukową. Dopóki mechanizmy internetowe,
weryfikujące wiarygodność uczestnika sieciowej wymiany komunikatów w sferze
nauki, nie wyeliminują przypadkowych, często anonimowych internautów, to
wiadomości przez nich przesyłane będą budziły zastrzeżenia. Łatwość elektronicznego
publikowania powoduje, że zawarty w nich przekaz informacji traci swoją moc,
a sam twórca traci na autorytecie i wiarygodności1. Rozpowszechniane są narzędzia
do samodzielnego publikowania tzw. self publishing bez konieczności recenzowania
i spełniania wymagań wydawcy 2. Dzięki nowej technologii powstają utwory
amatorskie udostępniane za darmo.
1

s. 25

Łukasz G o ł ę b i e w s k i: Śmierć książki. No Future Book. Biblioteka Analiz, Warszawa 2008

2
Łukasz G o ł ę b i e w s k i: E-książka/book. Szerokopasmowa kultura. Biblioteka Analiz, Warszawa
2009 s. 42
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Wobec rodzących jeszcze wiele wątpliwości publikacji za pośrednictwem nowych
mediów i dopóki nie będą działać ustalone zasady ich weryfikacji, to tradycyjne
czasopisma (w postaci drukowanej lub cyfrowej) będą nadal funkcjonować jako
dokumenty potwierdzające uwierzytelniony dorobek naukowy. Wrosły one bardzo
mocno w system komunikowania się środowiska naukowego i stanowią istotną rolę
w zakresie dokumentacji, rozpowszechniania i oceny aktywności publikacyjnej
naukowców oraz instytucji akademickich. O tak ważnej pozycji czasopism naukowych
zadecydowała w przeszłości możliwość szybszego publikowania w porównaniu
z książkami, duża częstotliwość, zwięzła forma przedstawiania tematu, różnorodność
omawianych problemów z danej dyscypliny. Czytelnik może łatwo dotrzeć do
zawartych treści, przejrzeć dodatkowe piśmiennictwo tematyczne (przypisy
i bibliografia załącznikowa). O jakości czasopism naukowych rozsądza system recenzji
przez niezależnych specjalistów w danej dziedzinie, krytyczna analiza i selekcja
tekstów przed przyjęciem ich do opublikowania. O odbiorze treści świadczy często
liczba cytowań lub pobrań wersji elektronicznej. To wszystko składa się na wielkość
różnorodnych wskaźników stosowanych do oceny czasopism naukowych np. punktacja
MNiSW, Impact Factor, Index Copernicus, indeks Hirscha3.
Powstawanie cyfrowych źródeł informacji, w tym także czasopism
elektronicznych wywodzących się z czasopism drukowanych, rewolucjonizuje metody
dokumentowania wiedzy. Automatyczne indeksowanie w bazach, rozbudowany aparat
wyszukiwawczy, możliwość zarządzania spisami publikacji, tworzenia dowolnych
formatów wydruków w zależności od potrzeb dokumentowania, z jednoczesnym
dostępem do pełnego tekstu z poziomu publikacji elektronicznej, powiązanie
artykułu z cytowanymi i cytującymi go pracami, wyświetlanie publikacji związanych
z tematem, kontakt z autorem, to niektóre z wielu funkcji jakie oferują nowe narzędzia.
Tradycyjny artykuł naukowy współegzystuje z nowym środkiem przekazu informacji
w świecie cyfrowym. Przyszłość publikacji zmierza jednak w kierunku powstawania
form dokumentu typowych wyłącznie dla środowiska elektronicznego4. Działalność
wydawnicza ewoluuje w kierunku form trudnych jeszcze do zdefiniowania w chwili
obecnej. Składają się na to zarówno nowe rozwiązania techniczne, mobilny Internet,
innowacyjne platformy programowe, jak i mechanizmy społecznego uczestnictwa
w produkcji wiedzy udostępnianej w sposób nieskrępowany. Zmieniają się też zasady
prawa autorskiego i zasady dostępu do publikacji. Obok płatnych serwisów wydawców
artykuły są udostępniane bezpłatnie lub na zasadach Open Access, gdzie koszt jest
ponoszony w procesie przyjmowania do druku a nie w momencie udostępniania.
Wolny dostęp stosowany jest również w otwartych repozytoriach, gdzie ten sam
Anna O s i e w a l s k a: Mierniki oceny czasopism i naukowców. Biuletyn EBIB [on-line].
2008, 99 [dostęp 15 lipca 2008]. http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska
4
Marek N a h o t k o: Naukowe czasopisma elektroniczne. Wydawnictwo SBP. Warszawa 2007
3
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artykuł oferowany przez wydawcę w formie płatnej, autor może zamieścić za zgodą
wydawcy, w postaci pre- lub postprintu i nie pobierać z tego tytułu żadnych opłat.
Specjalistyczne czasopisma dla bibliotekarzy medycznych
W dziedzinie bibliotekarstwa medycznego wydawane są od wielu lat
czasopisma specjalistyczne o zasięgu międzynarodowym i regionalnym. Zadaniem
ich jest rozpowszechnianie fachowej wiedzy, wspieranie bibliotekarzy medycznych
w zakresie edukacji, informowanie o nowych narzędziach i metodach pracy.
Odgrywają też ważną rolę w zakresie integracji tej grupy zawodowej, budując jej
tożsamość, dokumentując historię i tradycję. Wiele z nich indeksowanych jest przez
bazę LISTA (Library, Information Science and Technology Abstracts) udostępnianej
na platformie EBSCO. Baza ta prenumerowana jest przez większość polskich bibliotek
medycznych. Rejestruje ponad 500 czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa, wybrane
artykuły tematyczne z innych periodyków, książki, raporty i materiały konferencyjne.
Obejmuje publikacje od 1960 r. Umożliwia dostęp do abstraktów lub pełnych tekstów
z wybranych czasopism. Zawiera takie tytuły jak:
● Journal of the Medical Library Association,
● Health Information & Libraries Journal,
● Journal of Hospital Librarianship,
● Journal of Electronic Resources in Medical Libraries,
● Journal of the American Medical Informatics Association,
● Journal of the Japan Medical Library Association,
● Journal of the Canadian Health Libraries Association.
Jednym z pierwszych czasopism specjalistycznych było wydawnictwo Medical
Libraries wydawane w latach 1892-1902. Dało ono początek piśmiennictwu z
zakresu bibliotekarstwa medycznego w Stanach Zjednoczonych. Kontynuowane było
kolejno przez periodyki: Medical Library and Historical Journal (1903-1907), The
Aesculapian (1908-1909), Bulletin of the Association of Medical Librarians (1912)
i Bulletin of the Medical Library Association (1911-2001). Od 2002 r. wydawane
jest jako Journal of the Medical Library Association. Wszystkie artykuły z tych
czasopism są dostępne w bezpłatnym archiwum elektronicznym artykułów z czasopism
biomedycznych i nauk biologicznych PubMed Central (www.pubmedcentral.nih.gov)
tworzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Journal
of the Medical Library Association posiada IF2008=1,669. Publikuje prace dotyczące
zarządzania informacją w zakresie zdrowia.

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

71

Tytuł:
ISSN:
Wydawca:
Adres
internetowy:
Częstotliwość:
Recenzowane:
Tematyka:
Punktacja:

Dostępność:

Journal of the Medical Library Association
1536-5050
W B Saunders, Medical Library Association
http://www.mlanet.org/publications/jmla/
4
tak
medyczna informacja naukowa, biblioteki medyczne
IF = 1,669
MNiSW = 24
Pełne teksty: serwis PubMed Central
Opisy bibliograficzne w serwisie EBSCO baza: Library, Information Science
& Technology Abstracts
SCOPUS

Dla naukowców, pracowników bibliotek medycznych i studentów ważnym
międzynarodowym forum wymiany informacji jest czasopismo Health Information
and Libraries Journal, posiadającym IF2008 = 0,939. Problematyka publikowanych
artykułów dotyczy zarządzania informacją i wspierania postępowania medycznego
o najlepsze dostępne dane naukowe. Obejmuje też prace z zakresu identyfikacji
potrzeb informacyjnych w obszarze zdrowia, zarządzania programami i usługami
zdrowotnymi, technologii informacyjnych, edukacji i szkoleń specjalistów informacji
o zdrowiu. Wcześniej było wydawane jako Health Libraries Review.
Tytuł:
ISSN:
Wydawca:
Adres
internetowy:
Częstotliwość:
Recenzowane:
Tematyka:
Punktacja:

Dostępność:

Health Information and Libraries Journal
1471-1834
Blackwell
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1471-1834
4
tak
medyczna informacja naukowa, biblioteki medyczne
IF = 0,939
MNiSW = 15
Pełne teksty: serwis Wiley InterScience
Opisy bibliograficzne w serwisie EBSCO baza: Library, Information Science &
Technology Abstracts
SCOPUS

Szczególną rolę w zakresie wsparcia edukacyjnego, informowania o nowych
bazach i serwisach przydatnych w pracy bibliotekarzy medycznych jak też
o wydarzeniach środowiskowych i konferencjach pełni w Europie Journal of the
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European Association for Health Information and Libraries (JEAHIL). Wydawany
jest w wersji drukowanej i dostępny też w postaci elektronicznej (http://www.eahil.
net/journal/). Wcześniej, w latach 1987-2004, publikowany był jako Newsletters to
European Health Librarians.
JEAHIL jest wydawany pod patronatem European Association for Health
Information and Libraries (EAHIL). Zawiera prace oryginalne, przeglądowe, krótkie
komunikaty z zakresu informacji naukowej i bibliotek medycznych, sprawozdania
z konferencji, opinie i listy do redakcji. Niektóre zeszyty zawierają publikacje
poświęcone w całości określonemu tematowi. Celem wydawnictwa jest integracja,
pobudzanie rozwoju zawodowego, współpracy i dzielenie się doświadczeniami wśród
pracowników bibliotek medycznych i pracowników informacji naukowej z zakresu
medycyny.
Tytuł:
ISSN:
Wydawca:
Adres
internetowy:
Częstotliwość:
Recenzowane:
Tematyka:
Punktacja:

Journal of the European Association for Health Information and Libraries
1841- 0715
European Association for Health Information and Libraries
http://www.eahil.net/journal/
4
medyczna informacja naukowa, biblioteki medyczne w Europie
IF = brak
MNiSW = brak
Issue 2 Social media and collaborative networking in
2009, vol 5
libraries
Issue 1 No theme
Issue 4 Open Access: Today and Tomorrow
Issue 3 Memories from Helsinki

2008, vol 4

Issue 2 Medical libraries: Scenarios for the Future

Dostępność
na stronie
wydawcy:

Issue 1 Medical Terminologies: Access to Knowledge
Issue 4 Krakow Conference
Issue 3 20th Anniversary Issue

2007, vol 3

Issue 2 Clinical Information Services

2006, vol 2
2005, vol 1

Issue 1 The Changing of the User Environment
Issue 1 - 2 (Health Technol. Assess.) - 3 (EBM) - 4 (Cluj
Conference)
Issue 1 - 2 - 3 - 4 (Open Access)
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Pozostałe czasopisma pomocne w pracy bibliotek medycznych dostępne na
stronach wydawcy to:
Igaku Toshokan/Journal of the Japan Medical Library Association
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/kikanshi/e-contents/e-cont.html
International Information and Library Review
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622845/description
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10572317
Journal of Academic Librarianship
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620207/description#description
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333
Journal of the American Medical Informatics Association
http://www.jamia.org/
Journal of the Canadian Health Libraries Association
http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/jchla/jchla.html
Journal of Electronic Resources in Medical Libraries
http://www.haworthpress.com/journals/dds.asp
Journal of Health Communication
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10810730.html
Journal of Hospital Librarianship
http://www.haworthpress.com/journals/dds.asp
Medical Reference Services Quarterly
http://www.tandf.co.uk/journals/wmrs

Podsumowanie
Czasopisma dziedzinowe wydawane w formie drukowanej funkcjonują jeszcze
według starych zasad edytorskich. Jednak każde z nich ma odpowiednik w formie
elektronicznej, większość indeksowana jest w bazach o zasięgu międzynarodowym
(LISTA, SCOPUS, PubMed Central). Czasopismo kanadyjskie Journal of the
Canadian Health Libraries Association ukazuje się tylko w wersji elektronicznej
i na zasadach Open Access. Amerykański Journal of the Medical Library Association
udostępnia bezpłatnie pełne archiwa, dokumentując tym samym historię piśmiennictwa
związanego z bibliotekarstwem medycznym od 1892 r. Natomiast Journal of the
European Association for Health Information and Libraries chociaż nie ma jeszcze
tak długiej tradycji, ale pełni ważną rolę w informowaniu pracowników bibliotek
medycznych i informacji naukowej w Europie. Czasopisma związane z pracą
bibliotekarzy wspomagających lecznictwo szpitalne, czy periodyki prezentujące
zagadnienia informatyczne i usług elektronicznych stanowią także istotne źródło
wiedzy zawodowej.
74

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Przedstawione czasopisma specjalistyczne mają własną stronę w portalu
wydawcy, informują czytelnika o zasadach dostępu, subskrypcji, zaleceniach dla
autorów zamierzających napisać artykuł. Związane są tematycznie z witryną jakiegoś
stowarzyszenia bibliotekarskiego, integrują tym samym zainteresowane osoby, stają
się forum wymiany myśli i doświadczeń. Współistnienie starych i nowych zasad
komunikowania się bibliotekarzy medycznych na świecie stanowi jeden z etapów na
drodze zmieniających się mediów. Będą one zapewne ewoluować w kierunku nowych
form wydawniczych zwiększając dostępność do źródeł informacji zawodowej.
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Okładki czasopism
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Mgr Iwona Sójkowska
Łódź– PŁ
EBIB – Elektroniczna Biblioteka
– platforma cyfrowa SBP

Przełom społeczno-gospodarczy i polityczny lat 80. i 90. ubiegłego wieku stał
się punktem zwrotnym w rozwoju nauki. Zmiany nastąpiły także w bibliotekarstwie,
bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. Były one wynikiem komputeryzacji
bibliotek1, rozwoju elektronicznej informacji naukowej i upowszechniania się dostępu
do globalnej sieci Internet. Nowe pokolenie bibliotekarzy zaczęło traktować sprzęt
komputerowy i Internet jako rzeczywisty warsztat swojej pracy. Obecnie środowisko
bibliotekarskie nie może funkcjonować bez nowoczesnych technologii. Taka jest
nowa jakość kształtująca edukację adeptów zawodu oraz bibliotekarzy-praktyków
i teoretyków bibliotekoznawstwa.
Inicjatywa powstania elektronicznej biblioteki, jako platformy wspierającej
aktywność zawodową bibliotekarzy, pojawiła się jesienią 1998 r. na łamach listy
dyskusyjnej INFOBIB-L@man.toruń.pl2. Na początku było to elektroniczne
czasopismo adresowane do bibliotekarzy i tworzone przy ich współudziale, którego
tworzenia podjęła się dziesięcioosobowa grupa bibliotekarzy-pasjonatów, otwartych
na nowe idee, rekrutujących się z różnych ośrodków w Polsce i posiadających
doświadczenie w pracy w elektronicznym środowisku. Już w 1999 r., podczas
pierwszego spotkania redakcji, podjęto decyzje o rozbudowie serwisu tak, aby
w sposób kompleksowy zapewniał aktualną informację oraz niezbędną do
wykonywania zawodu i doskonalenia zawodowego wiedzę.
Choć o komputeryzacji bibliotek w Polsce mówiono już w latach 70., to jednak dopiero w latach
90. ze względu na powszechność tego zjawiska stała się ona odczuwalna zarówno dla bibliotekarzy,
jak i czytelników
2
Lista dyskusyjna cały czas funkcjonuje z pozytywnym dla środowiska skutkiem
1

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

77

Obecnie EBIB – Elektroniczna Biblioteka3 jest platformą bibliotekarską, która
służy całej społeczności. Każdy bibliotekarz ma prawo wysłać do redakcji serwisu4
ważny i skierowany do bibliotekarzy z całej Polski komunikat, opublikować artykuł,
książkę, a instytucje mogą zamieścić materiały konferencyjne.

Rys.1. EBIB – Elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa SBP
Źródło: http://www.ebib.info

W ciągu ostatnich 10 lat istnienia EBIB-u przy jego współtworzeniu pracowało
wielu bibliotekarzy, którzy decydując się na pracę społeczną, umieli pogodzić życie
rodzinne, pracę zawodową, własne zainteresowania z pracą w redakcji – wolontariatem.
Grupa ambitnych bibliotekarzy kreowała rozwój platformy. Skład Redakcji EBIB
wykazuje tendencję zmienną, część osób odchodzi, a w ich miejsce pojawiają się
nowi wolontariusze. Począwszy od 1999 r. do czasopisma elektronicznego dokładano
nowe serwisy, spełniając tym samym oczekiwania środowiska.
Obecnie na platformie EBIB – Elektroniczna Biblioteka posadowione są:
1. Serwis EBIB,
2. Serwis SBP,
3. Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.
Serwis EBIB zawiera:
1. Biuletyn EBIB,
2. Publikacje (materiały konferencyjne i wydawnictwa zwarte),
3. Wiadomości-aktualności,
EBIB – Elektroniczna Biblioteka [on-line]. Wrocław, Warszawa: KWE SBP, 2009 [dostęp
16 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info
3

4

Adres Redakcji EBIB redakcja.ebib@gmail.com
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4. Bazę Biblioteki,
5. Serwisy informacyjne (Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji
w Polsce; Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji na świecie;
Czasopisma bibliotekarskie w Polsce; Czasopisma bibliotekarskie na świecie;
Czasopisma – portale, serwisy, bazy; Edukacja bibliotekarzy; Firmy dla
bibliotek; Granty dla bibliotek; Katalogi OPAC; Konferencje; Open Access;
Praca; Prawo; Raporty; Rynek wydawniczy i księgarski w Polsce; Rynek
wydawniczy i księgarski na świecie, Serwisy bibliotekarskie),
6. Forum.
Idea tworzenia elektronicznego czasopisma udostępnianego w sieci Internet
zakładała, iż ma on wypełnić lukę w sferze elektronicznego dostępu do wiedzy z zakresu
bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Zakładano, iż odbiorcami
będą bibliotekarze i pracownicy ośrodków informacji naukowej i dokumentacji,
a także studenci studiów bibliologicznych. Pierwszy numer Elektronicznego Biuletynu
Informacyjnego Bibliotekarzy (ISSN 1507-7187, od 2001 r. Biuletyn EBIB) ukazał
się w kwietniu 1999 r. i poruszał problematykę środowiska bibliotekarzy. Wywołał
żywą dyskusję wokół oceny i roli bibliotekarzy w Polsce i na świecie, zyskując stałych
czytelników. Z czasem włączyli się oni w rozwój czasopisma, proponując tematy
kolejnych numerów oraz pisząc do nich artykuły.
Podejmowane na łamach Biuletynu EBIB zagadnienia odpowiadają zainteresowaniom
pracowników nowoczesnych ośrodków biblioteczno-informacyjnych i są ściśle
związane z praktyką zawodową. Aktualność tematów sprawia, że publikowane
artykuły są ciekawe, chętnie czytane i cytowane przez bibliotekarzy.
Problematyka kolejnych numerów odzwierciedla kierunki rozwoju bibliotekarstwa
i informacji naukowej w Polsce i na świecie. W 2009 r. omówiono zagadnienia:
wolnej kultury i edukacji (nr 101), open source (nr 102), architektury bibliotecznej (nr
103), e-learningu (nr 104), stażów zagranicznych bibliotekarzy (nr 105), informacji
i edukacji w bibliotekach pedagogicznych (nr 106), digitalizacji (nr 108). Do końca
roku przewidziano jeszcze temat finansów w bibliotekach (nr 109) i roli biblioteki
jako partnera w biznesie (nr 110). Tematyczność artykułów zamieszczanych w
poszczególnych numerach Biuletynu EBIB sprawia, że użytkownik ma możliwość
zapoznania się z wieloma aspektami danego tematu i punktem widzenia różnych
autorów. Dzięki temu zyskuje w miarę pełny obraz omawianego zagadnienia.
W Biuletynie EBIB poza artykułami tematycznymi prezentowane są także
informacje w stałych działach (Badania, teorie, wizje; Komunikaty; Sprawozdania),
w których publikowane są materiały podsumowujące minione wydarzenia, wyniki
badań, a także recenzje cenniejszych nowości wydawniczych. Zamieszczane
materiały poddawane są ocenie redakcyjnej, gwarantując tym samym wysoki poziom
merytoryczny oraz oryginalność treści.
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Autorami artykułów są w większości pracownicy polskich bibliotek różnego typu
(naukowych, publicznych) i ośrodków informacji, a także studenci bibliotekoznawstwa.
Adepci zawodu mogą poznać codzienne problemy pracy bibliotekarzy, a praktycy
pomysły studentów, których zaangażowanie może przyczynić się do dalszego rozwoju
profesji5.

Rys.1. Biuletyn EBIB. W: EBIB – Elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa SBP
Źródło: http://www.ebib.info

EBIB to jednak nie tylko czasopismo, ale także rozbudowana platforma, która służy
międzybibliotecznej komunikacji, to także przewodnik po internetowych zasobach
przydatnych w codziennej, aktywnej pracy bibliotekarzy. Zgromadzone informacje
podzielone są na działy, a system nawigacji hipertekstowej umożliwia swobodne
poruszanie się po poszczególnych częściach i szybkie dotarcie do interesujących
zagadnień. Platforma cechuje się intuicyjną nawigacją.
Najcenniejsze są bieżące informacje zebrane z obszaru Polski, ale także spoza kraju
i zamieszczane w dziale Wiadomości. Natomiast najwyższą wartością merytoryczną
cechują się Publikacje. Dotychczas zamieszczono tu trzy książki elektroniczne oraz
materiały z 20. ogólnopolskich lub międzynarodowych spotkań konferencyjnych,
których patronat medialny objął EBIB.
W bazie Biblioteki użytkownicy znajdą zbiór adresów stron internetowych polskich
bibliotek w kraju i za granicą. Są one uporządkowane według typu i miejscowości,
w których się znajdują.
Ewa M a ł e c k a , Justyna P i e t r o ń : Kto publikuje w EBIB-ie? Biuletyn EBIB [on-line] 2008 nr
9 [Dostęp 20.10.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/100/a.php?malecka_
pietron
5
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Natomiast w Serwisach informacyjnych znajduje się kompleksowo opracowane
zestawienie niezbędnych informacji, które sprawia, że serwis jest podstawowym kanałem
informacyjnym wykorzystywanym w pracy przez większość bibliotekarzy.
Forum zapewnia możliwość wyrażenia własnych opinii, rozważanie nurtujących
tematów. Forum dyskusyjne zawiera forum studenckie, bibliotekarzy, pracy
i archiwum.
Otwartość członków redakcji i chęć współpracy z odbiorcami sprawiła, że
czytelnicy współuczestniczą w tworzeniu planów numerów Biuletynu EBIB na kolejne
lata oraz chętnie publikują artykuły, zgłaszają do redakcji informacje o najważniejszych
wydarzeniach, które na bieżąco są zamieszczane w dziale Wiadomości, uczestniczą
w dyskusjach na tematycznych forach. To wszystko sprawia, że serwis żyje, jest
doceniany przez czytelników i odgrywa istotną rolę w rozwoju i życiu zawodowym
bibliotekarzy zarówno tych jeszcze studiujących i początkujących, jak i praktyków
z wieloletnim doświadczeniem.
W ciągu kilku lat działania, platforma stała się areną wymiany poglądów, gdzie
każdy, czy to na łamach czasopisma, czy za pośrednictwem tematycznych forów
może zainicjować interesujący wątek, licząc na kontynuację, uzupełnienie bądź
opinię fachowców. Integracja bibliotekarzy jest najprawdopodobniej największym
osiągnięciem redakcji.
Obecnie EBIB – Elektroniczną Bibliotekę tworzy 29 osób, pracujących w kilku
zespołach: korekty, technicznym, serwisów, redakcji angielskojęzycznej. Członkami
zarządu, redakcji oraz poszczególnych zespołów są pracownicy bibliotek naukowych
z całej Polski, którzy na co dzień kontaktują się za pośrednictwem wewnętrznej
listy dyskusyjnej, komunikatora typu Skype, poczty elektronicznej czy telefonii
komórkowej, podejmując w ten sposób istotne decyzje.
Od 2001 r. Redakcja EBIB działa w ramach Komisji Wydawnictw Elektronicznych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – największej organizacji w Polsce zrzeszającej
bibliotekarzy. Na platformie umieszczono odnośniki do SBP, tym samym serwis SBP
stał się elementem składowym platformy EBIB. Ponadto w roku 2008 włączony
został serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna, adresowany do nauczycielibibliotekarzy, podejmujący tematykę pracy pedagogicznej i dydaktyki w bibliotekach
szkolnych i pedagogicznych.
Redakcja EBIB organizuje cyklicznie konferencje nt. Internet w bibliotekach,
upowszechniając możliwość informacyjne i edukacyjne globalnej sieci. Konferencje
cieszą się dużym zainteresowaniem. W latach 2001-2007 zorganizowano cztery
konferencje:
● Próba bilansu i perspektywy rozwoju, Wrocław 2001,
● Łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław 2003,
● Zasoby elektroniczne: podaż i popyt, Wrocław 2005,
● Open Access, Toruń 2007.
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EBIB działa na zasadach non-profit, stąd też autorzy nie otrzymują honorarium za
opublikowane teksty, a wypełniane obowiązki redakcyjne mają charakter wolontariatu.
Członkowie zespołu EBIB nieustannie dążą do poprawy jakości serwisu w zakresie
zaspokajania potrzeb informacyjnych, uwzględniając uwagi swoich czytelników,
co najlepiej oddają słowa redaktora naczelnego – B. Bednarek-Michalskiej: Mamy
świadomość własnych niedoskonałości i tak niech zostanie, bo dzięki temu idziemy
do przodu6.
Istotnym przedsięwzięciem sukcesywnie wdrażanym jest tworzenie odpowiednika
platformy EBIB w angielskiej wersji językowej. Trudne początki związane
z czasochłonnym i kosztownym tłumaczeniem zostały już częściowo zrealizowane.
Biuletyn EBIB udostępnia streszczenia artykułów oraz oryginalne teksty artykułów
tłumaczonych na język angielski i zamieszczonych w Biuletynie. Także inne działy
platformy są już częściowo przetłumaczone. Plany zespołu EBIB zakładają pełne
tłumaczenie serwisu w celu promocji polskiego bibliotekarstwa w świecie.
Redakcja EBIB od początku włączyła się i wspierała ruch Open Access. Model
Open Access ma zmienić podejście do przekazu i komunikowania się naukowego.
Zgodnie z ideą wszystkie treści powinny być swobodnie udostępnione w Internecie,
jednakże respektując szczegółowe zasady publikowania wydawnictw7. Definicja
Open Access stanowi, iż autorzy i właściciele praw autorskich dają wszystkim
użytkownikom darmowe, nieodwołalne, szerokie i trwałe prawo dostępu do
dzieła i licencję na kopiowanie, wykorzystanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie
i publiczne odtwarzanie oraz na tworzenie i rozpowszechnianie dzieł zależnych
na wszelkich nośnikach cyfrowych, dla wszelkiego rodzaju odpowiedzialnego
użycia, z zachowaniem atrybucji autorskich (w znaczeniu podania nazwiska autora).
Użytkownicy mają prawo do wykonania niewielkiej liczby kopii dla własnego
użytku. Z definicji wynika, że użytkownik otrzymuje dość szerokie uprawnienia do
korzystania z dzieła, co dla wielu właścicieli praw autorskich (autorów, wydawców)
jest nieakceptowalnym naruszeniem ich monopolu na rozporządzanie publikacją8.
Biuletyn EBIB działa na zasadach Open Access w oparciu o licencje Creative
Commons, które charakteryzują się uzyskaniem kompromisu pomiędzy pełną
ochroną praw autorskich, a nieograniczonym (otwartym) użytkowaniem cudzej
6
Bożena B e d n a r e k - M i c h a l s k a: Felieton rocznicowy, Biuletyn EBIB [on-line] 2008
nr 9 [Dostęp 20.10.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/100/a.
php?felieton_rocznicowy
7
Bożena B e d n a r e k - M i c h a l s k a: EBIB – hybryda czy nowa forma komunikacji
elektronicznej. W: Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów
[Dokument elektroniczny]. Lublin, 2009. 1 dysk optyczny (CD-ROM)

Barbara S z c z e p a ń s k a : Prawne aspekty publikowanie obiektów cyfrowych w modelu Open
Access. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach. Open Access. Toruń, 7-8 grudnia
2007 roku. Materiał konferencyjne EBIB [on-line]. [Dostęp 17 października 2009]. Dostępny w World
Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/szczepanska.php
8
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twórczości. Licencje CC posiłkują się hasłem „pewne prawa zastrzeżone”. CC
stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym
umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania dzieł, proponując kilka rodzajów
licencji:Uznanie autorstwa,Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych,Uznanie
autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych, Uznanie autorstwa –
użycie niekomercyjne,Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – na tych samych
warunkach,Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach9.
Publikacje w Biuletynie EBIB objęte są licencją Uznanie autorstwa, która zezwala
na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu, a także
tworzenie dzieł zależnych pod warunkiem oznaczenia autora pierwowzoru. Warunek
ten stanowi minimum ochrony praw autorskich, o którego stosowanie apelują
sygnatariusze deklaracji OA.
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L i c e n c j e Creative Commons [on-line]. [Dostęp 17 października 2009]. Dostępny w World
Wide Web: http://creativecommons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons/
M a ł e c k a Elwira, P i e t r o ń Justyna: Kto publikuje w EBIB-ie? Biuletyn EBIB [on-line]
2008 nr 9 [Dostęp 20.10.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/100/a.
php?malecka_pietron
M a r c i n e k Marzena: EBIB 1999-2009 EBIB [on-line]. [Dostęp 17 października 2009]. Dostępny
w World Wide Web: http://www.ebib.info/images/file/10_lat_EBIB(1).pdf
S ó j k o w s k a Iwona, P o d g ó r s k i Filip, R o ż n i a k o w s k a Małgorzata: EBIB – The
Electronic Library, the electronic platform of the Polish Librarians Association, World Libraries [online] 2006 Vol.16 nr 1-2. [Dostęp 3 lutego 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.worlib.
org/vol16no1-2/
S z c z e p a ń s k a Barbara: Prawne aspekty publikowanie obiektów cyfrowych w modelu Open
Access. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach. Open Access. Toruń, 7-8 grudnia
2007 roku. Materiał konferencyjne EBIB [on-line]. [Dostęp 17 października 2009]. Dostępny w World
Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/szczepanska.php
9
Licencje Creative Commons [on-line]. [Dostęp 17 października 2009]. Dostępny w World
Wide Web: http://creativecommons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons/.
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Mgr Agnieszka Kupis
Łódź– UM
elektroniczne czasopisma
dostępne w bibliotekach medycznych

Medycyna jest dziedziną nauki, dla której bardzo ważną kwestią jest uzyskanie
możliwie szybko jak najbardziej aktualnych informacji. Ma to związek nie tylko
z dużym postępem badań naukowych, ale często uwarunkowane jest bieżąco
rozpatrywanym przypadkiem chorobowym. Informacje sprzed 10 lat w medycynie
uważane są niemal za wiedzę historyczną. Naukowcy i lekarze prowadzący praktykę
muszą być także przygotowani na natychmiastową reakcję w przypadku pojawienia się
nowych zagrożeń zdrowotnych np. w postaci ujawnienia się nieznanych dotychczas
chorób, czy też nowych odmian chorób już istniejących.
W dobie powszechności Internetu przekazywanie i uzyskiwanie informacji stało
się efektywne, szybkie i wydajne, niezależne od czasu i odległości oraz coraz mniej
pracochłonne. Obecnym oczekiwaniom na uzyskanie szybkiej, a jednocześnie
wiarygodnej informacji wydają się odpowiadać czasopisma elektroniczne.
Próby stworzenia tego typu publikacji podjęto już w latach 70-tych XX wieku
w USA. Pierwsze czasopismo elektroniczne na świecie „Mental Workland” ukazało się
w 1978 roku w ramach programu EIES (Electronic Information Exchange System)1.
Kolejne powstawały w latach 80-tych. Postęp technologii informatycznych, powstanie
Internetu, pojawienie się World Wide Web, upowszechnienie dostępu do sieci
komputerowych, wszystko to sprawiło, że czasopisma elektroniczne, publikowane
w Internecie stały się tak atrakcyjną formą pozyskiwania informacji.
Do niewątpliwych walorów czasopism elektronicznych oraz ich baz należą
np.:
– dostęp do publikacji przed ich ukazaniem się w druku i/lub dostęp do roczników
archiwalnych na tej samej stronie internetowej2
Wiktor G a w a r e c k i: Czasopisma elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji. Prz. Bibl.
1999 R. 67 z. 3 s. 141
2
Danuta D ą b r o w s k a – C h a r y t o n i u k: Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji
naukowej. Forum Bibl. Med. 2008 R. 1 nr 1 s. 397
1
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– wyposażenie w aparat wyszukiwawczy, pozwalający stosować różne strategie
wyszukiwania artykułów
– dołączanie do artykułów prezentacji multimedialnych (pliki dźwiękowe,
nagrania filmowe)
– „reference linking” (odsyłacze do literatury pomocniczej) działające poprzez
przekierowanie od jednego artykułu do innych, cytowanych w bibliografii,
a także odsyłanie do artykułów cytujących dany artykuł 3, co umożliwia
czytelnikowi stworzenie bazy literatury na interesujący go temat
– łatwość zapisywania i kopiowania dokumentów 4, przy jednoczesnym
rozwiązaniu problemu przechowywania niezbędnej literatury (kopie mogą być
archiwizowane na dyskach komputerów oraz pamięciach zewnętrznych)
– dostęp do publikacji możliwy z każdego miejsca na świecie, z komputerów
stacjonarnych, przenośnych, a nawet telefonów komórkowych, przez 24 godziny
na dobę, przez 7 dni w tygodniu5
– jednoczesne korzystanie z czasopisma przez wielu użytkowników
Istnieją różne typologie dokumentów elektronicznych.
Ze względu na typ publikacji wydzielamy:
– publikacje elektroniczne o charakterze wydawnictw zwartych
– czasopisma elektroniczne
– bibliografie 6
Biorąc pod uwagę nośnik, na którym został utrwalony dokument, wyróżniamy
publikacje:
– zapisane na dyskach optycznych (CD-ROM, DVD-ROM) np. płyty dołączone
do wersji drukowanych czasopism, archiwizacje baz
– udostępniane za pomocą Internetu
Wadą nośników typu „dysk optyczny” jest możliwość ich uszkodzenia oraz
dezaktualizacji oprogramowania, w którym zostały stworzone, a co za tym idzieniemożność ich odczytu w przyszłości. Bezpieczniejszym sposobem utrwalenia
3
Sam B r o o k s: Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji naukowej w oparciu
o oferowane bazy danych, czasopisma elektroniczne i nową technologię połączeń Link Servers. Biul.
EBIB [on-line] 2003 nr 9 (49) [dostęp 31 lipca 2009] Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.
pl/2003/49/brooks.php
4
Łucja M a c i e j e w s k a, Krzysztof M o s k w a: Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku
akademickim. Biul. EBIB [on-line] 2007 nr 3 (84) [dostęp 23 czerwca 2009] Dostępny w Internecie:
http://www.ebib.info/2007/84/a.php?maciejewska_moskwa
5
Danuta D ą b r o w s k a – C h a r y t o n i u k: Czasopisma elektroniczne – nowa forma... s. 397
6
Lucyna K u r o w s k a – T r u d z i k: Elektroniczne źródła informacji i biblioteki. Por. Bibl. 2006
nr 5(674) s.8
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dokumentów wydaje się zapisywanie ich w plikach udostępnianych za pomocą
Internetu.7
Obecnie wydawane czasopisma dzielimy na:
– czasopisma publikowane tylko w wersji drukowanej,
– czasopisma publikowane w wersji drukowanej i elektronicznej (tzw. model
hybrydowy czasopisma, stanowiący ponad 80% ogółu tytułów wydawanych
w Ameryce Płn. i Europie Zachodniej8)
– czasopisma, które ukazują się tylko w wersji elektronicznej9
Tak więc czasopisma elektroniczne mogą ukazywać się:
I) jako e-czasopisma, mające swój odpowiednik w wersji drukowanej
1) kompletnie odzwierciedlające dany tytuł
a) będące wiernymi kopiami elektronicznymi poszczególnych numerów
drukowanych
b) będące kopiami elektronicznymi poszczególnych numerów drukowanych,
wzbogaconymi o elementy multimediale, linki
2) nie będące w pełni odwzorowaniem treści czasopisma drukowanego
a) prezentujące mniej informacji np. spisy treści, wskazówki dla autorów,
streszczenia lub tylko niektóre artykuły
b) poszerzające treści wersji drukowanych poprzez np. dodatkowe artykuły
dostępne tylko w wersji elektronicznej
II) jako e-czasopisma będące publikacjami samoistnymi, nie mające swojego
odpowiednika w wersji drukowanej10
Jeśli chodzi o I grupę czasopism - nie zawsze jest możliwy dostęp do aktualnych
numerów.
Czasami wydawcy stosują różnej długości embarga czasowe na dostęp. Czasopisma
te uważane są jednak za bardziej renomowane, min. ze względu na wyższy Impact
Factor.
W przypadku II grupy czasopism, czytelnicy mają dostęp do bieżących tekstów, ale
są to publikacje labilne, pozbawione struktury klasycznego czasopisma (np. numeracja
zastąpiona datą ostatniej aktualizacji), ulegają często zmianie po pierwotnej publikacji.
Budzą one mniej zaufania, gdyż niewiele z nich jest indeksowanych w najbardziej
znanych bazach bibliograficznych. Czasopisma z tej grupy często też zmieniają swą
7
Aleksandra M i k o ł a j s k a, Piotr M a r c i n k o w s k i: Od tradycyjnego zasobu czasopism do
e-zasobu. Biul. EBIB [on-line] 2006 nr 4 (74) [dostęp 22 czerwca 2009] Dostępny w Internecie: http://
www.ebib.info/2006/74/mikolajska_marcinkowski.php
8
Marek N a h o t k o: Cyfrowa nauka – cyfrowe publikacje – cyfrowe biblioteki. Prz .Bibl. 2007
R. 75 z. 1 s. 8
9
Teresa G ó r n i a k, Urszula K o w l e w s k a: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach polskich
wyższych uczelni. Bibliotkarz 2003 nr 7/8 s. 22
10
Danuta D ą b r o w s k a – C h a r y t o n i u k: Czasopisma elektroniczne – nowa forma...
s. 389-390
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lokalizacje w Internecie, zawieszają swe funkcjonowanie, czy przestają być w ogóle
dostępne w sieci.
Jednym z podstawowych kryteriów prezentowania czasopism elektronicznych we
wszystkich bibliotekach medycznych jest wersja językowa tj. podział czasopism na
zagraniczne i polskie.
Drugim kryterium podziału czasopism elektronicznych na stronach internetowych
polskich bibliotek medycznych jest sposób dostępu tj. wyróżnienie czasopism, których
przejrzenie pełnych tekstów wymaga autoryzacji (poprzez adresy IP w ramach sieci
uczelnianej lub poprzez logowanie z komputerów spoza sieci), oraz takich, co do
których taka autoryzacja nie jest potrzebna (są to więc czasopisma lub bazy czasopism
ogólnodostępne).
Wielu wydawców gwarantuje dostęp do bieżących numerów pełnotekstowych
czasopism elektronicznych (także do numerów archiwalnych) przy zakupie
wersji drukowanych. Jednakże w wielu wypadkach uzyskanie e-wersji wiąże się
z dodatkowymi opłatami, bądź też udostępnienie ma miejsce dopiero po upływie
okresu karencji.
Aby zwiększyć liczbę dostępnych dla bibliotek czasopism elektronicznych,
przy jednoczesnym obniżeniu związanych z tym obciążeń finansowych powstała
koncepcja tworzenia konsorcjów.11Konsorcja mają niewątpliwie wiele zalet, dzięki
którym znalazły się w kręgu zainteresowań naukowych bibliotek medycznych. Przede
wszystkim biblioteki te uzyskały możliwość dostępu do bardzo dużej liczby tytułów
elektronicznych za niższą cenę, przy dodatkowej opcji otrzymania w niektórych
wypadkach dofinansowania. Zakup tak dużej liczby tytułów elektronicznych poza
konsorcjum byłby wielkim obciążeniem, o ile w ogóle nie przekraczałby możliwości
finansowych pojedynczej biblioteki. W ramach konsorcjów biblioteki mogą też
otrzymać dostęp do wszystkich tytułów wykupionych przez członków konsorcjum
(tzw. cross-access, tj. wzajemny dostęp) oraz wgląd w archiwa.12
Na stronach internetowych polskich bibliotek medycznych możemy zauważyć
następujące bazy pełnotekstowe w dostępie czasowym lub stałym (część z nich nabyta
jest poprzez zakup konsorcjalny):
– ACS – ponad 30 tytułów z zakresu chemii i nauk pokrewnych wydawanych
przez American Chemical Society, dostępnych z serwera wydawcy w ramach
konsorcjum koordynowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego
– ADIS – baza czasopism z zakresu nauk farmaceutycznych wydawnictwa Adis
International
Grażyna P i o t r o w i c z: Konsorcja bibliotek uczelnianych – wczoraj, dziś, jutro. Biul. EBIB
[on-line] 2002 nr 7 (36) [dostęp 31 lipca 2009] Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/
piotrowicz.php
12
Łucja M a c i e j e w s k a, Krzysztof M o s k w a: Konsorcja czasopism elektronicznych...
11
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– BMJ Journals – baza ponad 20 tytułów wydawnictwa BMJ Publishing Group
– EBSCOhost – kilkanaście baz pełnotekstowych i bibliograficznych z różnych
dziedzin w ramach projektu konsorcjalnego eIFL, koordynowanego przez
Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych
– FEMS - czasopisma firmowane przez Federation of European Microbiological
Societies (aktualnie bieżące numery dostępne przez serwis Wiley InterScience,
starsze wydania – przez bazę Science Direct)
– Karger – ponad 70 tytułów wydawnictwa Karger
– Kluwer – ok. 650 tytułów czasopism wydawanych przez Kluwer Academic
Publishers i Kluwer Law International/Aspen 13, dostępne na platformie
OvidSP
– LWW – wybrane 55 tytułów wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins
z zakresu medycyny, udostępniane na platformie OvidSP w ramach konsorcjum
koordynowanego przez firmę ABE Marketing we współpracy z ICM
– LWW Journal Definitive Archive (uprzednio LWW Journal Legacy Archive)
– dostęp do archiwów ok. 250 tytułów wydawnictwa LWW na platformie
OvidSP14
– Mary Ann Liebert – ok. 70 tytułów tego wydawcy, obejmujących różne
dziedziny nauk biomedycznych
– Nature – czasopismo elektroniczne wraz z archiwami, dostęp na platformie
OvidSP
– Nature Publishing Group – baza ok. 70 tytułów NPG, udostępnianych na
serwerze wydawcy w ramach konsorcjum koordynowanego przez firmę ABE
Marketing we współpracy z ICM
– Ovid Biomedical Collections – dostęp do archiwów pełnotekstowych ok. 45
tytułów prestiżowych czasopism medycznych na platformie OvidSP (możliwy
zakup dostępów do numerów bieżących)
– Oxford University Press Journals – kolekcja czasopism z różnych dziedzin
wiedzy (min. kolekcje Medicine, Life Sciences) dostępna na serwerze
wydawnictwa
– ProQuest Medical Library + Medline with Full Texts – serwis zawierający
pełnotekstową bazę ponad 450 tytułów czasopism medycznych oraz
bibliograficzną bazę Medline, powiązaną z bazą ProQuest ML
– ProQuest STM (Science, Technology, Medicine) – kolekcja kilkunastu baz
z różnych dziedzin wiedzy (min. z pielęgniarstwa, farmakologii, psychologii,
nauk biologicznych) udostępniana w ramach konsorcjum, koordynowanego
Bazy pełnotekstowe: Kluwer Academic Publishers [on-line] Bydgoszcz: Biblioteka Medyczna,
[2009?] [dostęp 31 lipca 2009] Dostępny w Internecie: http://biblio.cm.umk.pl/index.php?id=133
14
Rozmowy telefoniczne przeprowadzone z Panią Edytą Burczyk, Regional Sales Manager EER,
Wolters Kluwer Health Medical Research w dniach 27-28 lipca 2009 r.
13
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przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych. Wszystkie bazy firmowane
przez ProQuest umieszczone są na jednej platformie.
– Science – dostęp do czasopisma elektronicznego wydawanego przez American
Association for the Advancement of Science – numery aktualne, archiwa oraz
pełne teksty artykułów z innych tytułów, cytowanych w Science i obecnych na
platformie HighWire; jest to projekt konsorcjalny, koordynowany przez firmę
ABE Marketing we współpracy z ICM
– Science Direct – baza ok. 2000 tytułów czasopism wydawnictwa Elsevier
(obejmuje też tytuły Cell Press), udostępniana na serwerze ICM i serwerze
wydawcy, poprzez konsorcjum, którego koordynatorem jest Interdyscyplinarne
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu
Warszawskiego
– Springer – ok. 1200 tytułów czasopism wydawnictwa Springer dostępnych
z serwera ICM lub serwera wydawcy w ramach konsorcjum koordynowanego
przez ICM
– Wiley InterScience –platforma obejmująca ponad 1400 tytułów; są to czasopism
wydawnictwa Wiley wraz z dołączoną w 2008 roku bazą Blackwell Synergy,
która uprzednio funkcjonowała samodzielnie.
Drugą grupę stanowią czasopisma elektroniczne ogólnodostępne, działające na
zasadzie Open Access.
Idea „wolnego dostępu” powstała na początku lat 90-tych XX wieku w USA,
początkowo jako Open Archives Initiative. Jej rozwinięciem jest ruch Open Access,
zapoczatkowany formalnie przez Deklarację Budapesztańską w 2002 roku. Oznacza on
swobodny, bezpłatny dostęp do literatury naukowej poprzez Internet.15 Użytkownicy
Internetu mają prawo do kopiowania i wykorzystywania publikacji, także odtwarzania
publicznego, przy zachowaniu odpowiedzialnego użycia, tj. w dobrej wierze, zgodnie
z prawem, bez naruszenia interesów autora, a także z podaniem jego nazwiska.16
Barbara Szczepańska z kancelarii prawnej Lovells H. Seisler sp. komandytowa
zaproponowała następujący podział czasopism Open Access w zależności od stopnia
udostępnienia artykułów pełnotekstowych:
1) czasopisma oferujące pełny Open Access (Free Open Access) tj. bezpłatny
dostęp do wszystkich artykułów
a) dopuszczające ich komercyjne wykorzystanie
b) komercyjne wykorzystanie możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody
wydawcy,
15

s. 7-8

Bożena B e d n a r e k – M i c h a l s k a: OPEN ACCESS i biblioteki. Bibliotekarz 2006 nr 7/8

16
Barbara S z c z e p a ń s k a: Czasopisma Open Access. Relacje – wydawca – autor – czytelnik.
Prz. Bibl. 2008 R. 76 z. 2 s. 240-241
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2) czasopisma oferujące opóźniony Open Access (Embarged Open Access) –
artykuły pełnotekstowe on-line udostępniane są po upływie okresu karencji
(embargo); okresy karencji są zróżnicowane, stosowane jest też tzw. rolling
embargo, oznaczające brak dostępu do treści np. z ostatnich 12 miesięcy
3) czasopisma oferujące krótkoterminowy Open Access – artykuły udostępniane
są na krótko, bezpośrednio po publikacji
4) czasopisma oferujące Open Access do wybranych treści – bezpłatnie oferowane
są tylko niektóre, przeważnie mniej interesujące części numeru, natomiast
całość – dopiero po upływie karencji
5) czasopisma oferujące częściowy Open Access – bezpłatnie prezentowane są,
co prawda, nie całe numery, ale ich podstawowe, zawierające dane naukowe,
części
6) czasopisma oferujące zdublowany Open Access – pełne teksty artykułów
on-line są udostępnione bezpłatnie wraz z ukazaniem się wersji drukowanej,
rozpowszechnianej w sprzedaży.
Najpopularniejsze, całkowicie lub częściowo ogólnodostępne bazy czasopism
elektronicznych to:
– BioMed Central (www.biomedcentral.com/browse/journals)– ponad 200
tytułów z dziedziny biologii i medycyny
– DOAJ – Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) – baza tworzona
w bibliotece Uniwersytetu w Lund, zawiera ok. 1600 tytułów z pełnymi tekstami
artykułów
– EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – http://rzblx1.uni-regensburg.de/
ezeit)) –tzw. Lista regensburska– baza tworzona w bibliotece Uniwersytetu
w Regensburgu we współpracy z około 250 innymi bibliotekami, zawiera
dane bibliograficzne i informacje o stronach internetowych, wraz z linkami,
dotyczące naukowych czasopism elektronicznych, które udostępniają wersje
pełnotekstowe przynajmniej 50% artykułów17
– Free Electronic Journals – baza stworzona przez University of Nevada Libraries,
Reno, USA (www. knowledgecenter.unr.edu/ejournals/Default.aspx); zawiera
odnośniki do ponad 24 tys. czasopism elektronicznych z różnych dziedzin,
w tym do prawie 8 tys. medycznych; do części z nich możliwy jest dostęp na
zasadzie Open Access (www. knowledgecenter.unr.edu/ejournals/free.aspx)
– Free Medical Journals (http://freemedicaljournals.com) - serwis zawiera ponad
1200 tytułów czasopism medycznych
17
Czasopisma: Lista regensburska [on-line] Bydgoszcz: Biblioteka Medyczna, [2009?] [dostęp 31
lipca 2009] Dostępny w Internecie: http://biblio.cm.umk.pl/index.php?id=90
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– Geneva Foundation for Medical Education and Research (www.gfmer.ch/
Medical_journals/Free_medical.php) - czasopisma medyczne w układzie
dziedzinowym
– HighWire Press (http://highwire.standford.edu/lists/freeart.dtl) – baz utworzona
przez Standford University, w której ok. 350 tytułów dostępna jest na zasadzie
Open Access
– Internet Scientific Publications LLC USA (www.ispub.com) – ponad 70 tytułów
czasopism medycznych, które posiadają tylko wersję elektroniczną
– Karolinska Institutet University Library (http://search.kib.ki.se/miks/bin2/
jindex_en.exe) – baza Uniwersytetu w Sztokholmie, zawiera ponad 3,5 tys.
tytułów e-czasopism z różnych dziedzin, w tym z medycyny
– Online Dental Journals (www.martindalecenter.com/Dental.html) - kolekcja
czasopism stomatologicznych
– Open J-Gate (www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx)– ponad 5,5 tys.
czasopism Open Access z różnych dziedzin, w dziale Biomedical Sciences –
ponad 2 tys. tytułów (www.openj-gate.com/Browse/BySubject.aspx)
– Pharmacy, Pharmacology and Toxicology Journals (www.martindalecenter.com/
Pharmacy_1_Jour.html) – kolekcja czasopism z zakresu farmacji, farmakologii
i toksykologii, z których część oferowana jest w wolnym dostępie
– PloS Journals (www.plos.org/journals/index.php) - czasopisma Open Access
z zakresu medycyny i biologii wydawane przez Public Library of Science
– PubMed Central (www.pubmedcentral.nih.gov) - baza stanowiąca archiwum
elektroniczne czasopism z zakresu nauk biomedycznych i pokrewnych,
stworzona przez Narodowy Instytut Zdrowia, USA
Ogrom informacji dostarczanych przez Internet wymusił stworzenie mechanizmów
ułatwiających uzyskanie określonych danych. Samo bowiem wyszukiwanie
wiadomości nie powinno trwać zbyt długo, a jednocześnie powinny być one możliwie
precyzyjne. W związku z tym część wydawców i firm pośredniczących tworzy
bazy czasopism elektronicznych wyposażone w aparat wyszukiwawczy.18 Pozwala
on stosować różne opcje wyszukiwawcze np. wg nazwisk autorów, tytułów, słów
z tytułów, słów kluczowych w tytułach, haseł przedmiotowych, nazw wydawców,
numerów ISSN.
Polskie biblioteki medyczne zaopatrzyły się także w wyszukiwarki typu A-Z
(EBSCO, Ovid Technologies), scalające w jeden zbiór wszystkie czasopisma
elektroniczne, do których ma dostęp dana biblioteka. Umożliwia to więc wyszukiwanie
informacji, także według wielu kryteriów wyszukiwawczych, poprzez wpisanie
określonego hasła tylko w jednym miejscu, bez konieczności przeglądania po kolei
wszystkich baz. Narzędzia linkujące typu LinkSolver, LinkSource, zapewniając
18
Teresa G ó r n i a k, Urszula K o w l e w s k a: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach...
s. 22 - 23
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połączenia baz bibliograficznych, baz czasopism i innych dostępnych zasobów
elektronicznych różnych źródeł, wiążą usługi wyszukiwawcze w jeden kompleksowy
system.
Istnieją także bezpłatne wyszukiwarki, specjalizujące się w dostarczaniu danych
na temat czasopism obecnych w Internecie np.:
– Genamics JournalSeek (http://journalseek.net) - baza tworzona przez organizację
non-profit OCLC, New Jersey, USA, zawierająca opisy ok. 95 tys. tytułów
czasopism, w tym ponad 11,5 tys. z zakresu medycyny (http://journalseek.net/
med.html), skróty ich nazw, numery ISSN, wydawców, kategorie dziedzinowe
oraz linki do stron internetowych
– MedBioWorld (www.sciencekomm.at) – serwis umożliwiający m.in.
wyszukiwanie najbardziej liczących się czasopism z danej dziedziny z ponad
12,5 tys. tytułów, wśród których prawie 5 tys. jest indeksowanych w Journal
Citation Report (ułożenie tytułów w obrębie działu – od najwyższego do
najniższego wskaźnika Impact Factor, a także alfabetycznie)
– Amadeo (www.amadeo.com) – przewodnik po literaturze medycznej; czasopisma
przedstawione są w układzie dziedzinowym, a następnie alfabetycznie w obrębie
dziedziny; istnieje możliwość wyboru określonych tytułów i, po zarejestrowaniu
się, otrzymywania co tydzień bezpłatnie drogą mailową przeglądu najnowszych
artykułów z wybranych czasopism wraz z linkami do dostępnych streszczeń.
Dodatkowym ułatwieniem dla czytelników jest to, że w wersjach elektronicznych
prezentowane są np.:
– listy prenumeraty czasopism
– listy skrótów tytułów czasopism biomedycznych np. zawarta w Lekarskim
Poradniku Językowym lista nazw 8 500 czasopism biomedycznych wraz
z ich skrótami w układzie alfabetycznym, opracowana przez dr n. med. Piotra
Müldner-Nieckowskiego w oparciu o Index Medicus i Medline oraz bazy
Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (http://lpj.pl/
index.php?op=8)19
– listy czasopism indeksowanych w Index Medicus wraz z ich skrótami
– regulaminy publikowania prac w czasopismach np. ujednolocone zasady
publikowania w czasopismach biomedycznych (Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) Międzynarodowego

Piotr M ü l d n e r – N i e c k o w s k i: Lekarski Poradnik Językowy [on-line] Warszawa, 2009
[dostęp 31 lipca 2009] Nazwy 8.500 czasopism biomedycznych i ich skrótów w układzie alfabetycznym.
Dostępny w Internecie: http://lpj.pl/index.php?op=8
19
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Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE) w wersjach polskiej
i angielskiej20
– Instructions to Authors in the Health Sciences (http://mulford.meduohio.edu/
instr) – baza firmowana przez Mulford Health Science Library, University of
Toledo, oferująca linki do stron internetowych z instrukcjami dla autorów ponad
3,5 tys. czasopism związanych z medycyną i naukami biomedycznymi
– listy skrótów czasopism polskich21
Jeśli chodzi o dostęp do wersji elektronicznych pełnych tekstów polskich czasopism
biomedycznych, sytuacja zdecydowanie się polepszyła. Polscy wydawcy oferują na
stronach internetowych zwykle ogólne dane na temat czasopisma, składy redakcji,
warunki prenumeraty, instrukcje dla autorów, spisy treści numerów bieżących i
archiwalnych, a także streszczenia artykułów. Coraz większa liczba wydawców
zamieszcza na stronach e-czasopism również artykuły pełnotekstowe (jest to np.
ok. 60% tytułów w bazie „Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne –
ARIANTA”22).Dostęp do tych artykułów może być zróżnicowany:
a) bezpłatny dostęp dla wszystkich użytkowników
b) dostęp po bezpłatnym zarejestrowaniu się
c) dostęp bezpłatny tylko dla prenumeratorów wersji drukowanej(np. logowanie
się na hasło)
d) dostęp po dokonaniu opłatyPoczątkowo udział w rynku polskich czasopism,
ukazujących się tylko w formie elektronicznej od początku istnienia, lub też
po przekształceniu i rezygnacji z formy drukowanej był znikomy. W tej chwili
tendencje te wydają się zmieniać, np. w bazie ARIANTA w ciągu ostatnich 2
lat o ponad połowę wzrosła liczba periodyków, które posiadają jedynie wersję
elektroniczną.23
Wspomniana wyżej baza „Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne –
ARIANTA” tworzona jest przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego i udostępniana
na serwerze Biblioteki tegoż Uniwersytetu (www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma).
Prezentuje ona polskie czasopisma naukowe i fachowe dostępne w Internecie,
posiadające własne strony internetowe oraz przynajmniej archiwa spisów treści.
Bibiblioteka Główna. Czasopisma elektroniczne – wyszukiwarki - katalogi [on-line] Katowice:
Śląski Uniwersytet Medyczny, 2000-2009 [dostęp 31 lipca 2009] Dostępny w Internecie: http://www.
sum.edu.pl/page.php?32
21
E-czasopisma [on-line] Szczecin: Logonet; Pomorska Akademia Medyczna, 2008-2009 [dostęp
31 lipca 2009] Dostępny w Internecie: http://www.ams.edu.pl/index.php?cid=233&unroll=318
22
Na podstawie porównania danych ze stron internetowych: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/
czasopisma, http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/szukaj_czasop.asp
23
Aneta D r a b e k, Arkadiusz P u l i k o w s k i: Rozwój i funkcjonowanie baz danych Naukowe
i fachowe polskie czasopisma elektroniczne po dwóch latach doświadczeń. Biul. EBIB [on-line]
2007 nr 9 (90) [dostęp 23 czerwca 2009] Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2007/90/a.
php?drabek_pulikowski
20

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

93

Korzystając z bazy można używać formularza wyszukiwawczego oraz indeksów –
alfabetycznego i dziedzinowego.24 Na dzień 30 lipca 2009 roku baza liczy 2224 tytuły,
w tym 1325 tytułów oferuje pełne teksty. Na 271 czasopism z zakresu medycyny,
uwidocznionych w bazie, aż 192 udostępniają artykuły pełnotekstowe.25
Ogromna popularność Internetu sprawiła, że instytucje, które chcą istnieć w obecnej
rzeczywistości muszą prezentować się w globalnej sieci, a co za tym idzie, muszą
ewoluować z wcześniejszych form tradycyjnych w nowe, dostosowane do realiów
nowoczesnego i ciągle zmieniającego się współczesnego świata. Prawidłowość ta
dotyczy oczywiście także bibliotek. Obraz biblioteki klasycznej, funkcjonujący
w wyobraźni społecznej ulega zmianie, gdyż obok elementów tradycyjnych pojawiły
się nowe – elektroniczne, cyfrowe (zautomatyzowane katalogi, elektroniczne
czasopisma, książki, zdigitalizowane archiwa, zdalne udostępnianie). Powstała
więc tzw. biblioteka hybrydowa, podobnie jak dominującym w tej chwili modelem
czasopisma jest czasopismo hybrydowe – wydawane zarówno w formie drukowanej,
jak i elektronicznej, tj. łączące cechy tradycyjne z nowoczesnymi.26
Światowe trendy wskazują na to, że liczba tytułów w formie elektronicznej będzie
rosła. Związane jest to m.in. z takimi mankamentami czasopism drukowanych jak:
wysoka cena, długi cykl wydawniczy, czy ograniczenia w jednoczesnym dostępie.
Wydaje się, że z upływem czasu tytuły elektroniczne, cieszące się większym popytem,
będą dorównywać stopniowo parametrami i wskaźnikami, np. IF, tytułom tradycyjnym,
uważanym obecnie za bardziej renomowane.27 Postęp technologiczny, ale także
zmiany społeczne, dominacja „pokolenia Internetu” będą wymuszały konieczność
ewoluowania bibliotek w kierunku „biblioteki wirtualnej”. Ta tendencja, której
początki już obserwujemy, wywoła min. następujące skutki:
– bezpośredni kontakt biblioteka – czytelnik zostaje zastąpiony przez zdalne
korzystanie z zasobów bibliotek
– zasoby nie są materialnie, w rozumieniu tradycyjnym, obecne w bibliotece;
istnieją wirtualnie, pojawiają się po uruchomieniu sprzętu komputerowego jako
zasoby elektroniczne w ramach dostępnych licencji (jest, co prawda, możliwość
dokonywania archiwizacji na dyskach optycznych, lecz mogą stać się one
w przyszłości niezdatne do odczytu ze względu na postęp technologiczny)
– bibliotekarz tradycyjny staje się „bibliotekarzem cyfrowym”
24
Aneta D r a b e k, Arkadiusz P u l i k o w s k i: Baza danych „Naukowe i fachowe polskie czasopisma
elektroniczne” – stan badań. Biul. EBIB [on-line] 2006 nr 1 (71) [dostęp 22 czerwca 2009] Dostępny w
Internecie:http://www.ebib.info/2006/71/drabek.php
25
Na podstawie danych ze stron internetowych: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma, http://
www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/szukaj_czasop.asp, http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/
indeks_dziedzin.asp?id=medycyna
26
Marek N a h o d k o: Cyfrowa nauka... s. 8, 20
27
Danuta D ą b r o w s k a – C h a r y t o n i u k: Czasopisma elektroniczne – nowa forma ..
s. 390, 396

94

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

– następuje większe uzależnienie sprzętowe – konieczność stałego unowocześniania
oprogramowania, sprzętu, modernizacji sieci itp., co generuje dodatkowe
koszty
– ograniczeniu ulega wypożyczanie międzybiblioteczne, gdyż zwykle przewidują
to warunki licencji zakupu czasopism elektronicznych; spadek zapotrzebowania
na tę usługę spowodowany jest też faktem, że dużo bibliotek posiada identyczne
bazy (poprzez zakupy konsorcjalne)
Stereotyp dawnego bibliotekarstwa, powiedzmy sobie szczerze, nie jest uważany
za zbyt atrakcyjny i prestiżowy. Nowoczesność na pewno poprawi jego wizerunek.
Pamiętajmy jednak, aby nie wpaść w pułapkę „przemysłu wiedzy”28 i aby w naszym
zawodzie najbardziej liczył się „pierwiastek ludzki”.
Bibliografia
ARIANTA. Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. Aneta Drabek i Arkadiusz
Pulikowski [on-line] Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, 2009 [dostęp 30 lipca 2009]: http://
www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma
B e d n a r e k – M i c h a l s k a Bożena: OPEN ACCESS i biblioteki. Bibliotekarz 2006 nr 7/8
s. 7-12
B i b l i o t e k a Akademii Medycznej we Wrocławiu [on-line] Wrocław: Biblioteka AM, [2006-2009?]
[dostęp 2 lipca 2009]: http://www.bg.am.wroc.pl
B i b l i o t e k a Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego [on-line] Gdańsk: Biblioteka Główna
GUM, 2009 [dostęp 30 czerwca 2009]: http://biblioteka.gumed.edu.pl
B i b l i o t e k a Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie [on-line] Szczecin: Logonet;
Pomorska Akademia Medyczna, 2008-2009 [dostęp 2 lipca 2009]: http://www.ams.edu.pl/index.
php?cid=318&unroll=318
B i b l i o t e k a Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [on-line] Białystok: Biblioteka
Główna UMB, 2002-2009 [dostęp 29 czerwca 2009]: http://212.33.76.60
B i b l i o t e k a Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie [on-line] Lublin: [Biblioteka Główna
UML], [2007-2009] [dostęp 1 lipca 2009]: http://bg.am.lublin.pl
B i b l i o t e k a Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu [on-line] Poznań: [Biblioteka Główna
UMP], [2005-2009] [dostęp 1 lipca 2009]: http://www.ml.usoms.poznan.pl
B i b l i o t e k a Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [on-line] Warszawa: [Biblioteka
Główna WUM], [2009?] [dostęp 1 lipca 2009]: http://www.bibl.amwaw.edu.pl/glowna.htm
B i b l i o t e k a Medyczna. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy [on-line] Bydgoszcz: Biblioteka Medyczna, [2009?] [dostęp 29
czerwca 2009]: http://biblio.cm.umk.pl
B i b l i o t e k a Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum [on-line] Kraków:
Biblioteka Medyczna UJ-CM, [2009?] [dostęp 30 czerwca 2009]: http://www.bm.cm-uj.krakow.pl
B i b l i o t e k a Wirtualna Nauki [on-line] Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 [dostęp 1 sierpnia 2009] :
http://vls.icm.edu.pl
B r o o k s Sam: Doświadczenia EBSCO w rozpowszechnianiu informacji naukowej w oparciu
o oferowane bazy danych, czasopisma elektroniczne i nową technologię połączeń Link Servers. Biul.
EBIB [on-line] 2003 nr 9 (49) [dostęp 31 lipca 2009]: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/brooks.php
28

Helena G r u s z e c k a: Tradycja i nowoczesność bibliotek. Bibliotekarz 2005 nr 11 s. 10
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

95

D ą b r o w s k a – C h a r y t o n i u k Danuta: Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji
naukowej. Forum Bibl. Med. 2008 R. 1 nr 1 s. 389-398
D r a b e k Aneta, P u l i k o w s k i Arkadiusz: Baza danych „Naukowe i fachowe polskie czasopisma
elektroniczne” – stan badań. Biul. EBIB [on-line] 2006 nr 1 (71) [dostęp 22 czerwca 2009]:http://www.
ebib.info/2006/71/drabek.php
D r a b e k Aneta, P u l i k o w s k i Arkadiusz: Rozwój i funkcjonowanie baz danych Naukowe
i fachowe polskie czasopisma elektroniczne po dwóch latach doświadczeń. Biul. EBIB [on-line] 2007 nr
9 (90) [dostęp 23 czerwca 2009]: http://www.ebib.info/2007/90/a.php?drabek_pulikowski
G a w a r e c k i Wiktor: Czasopisma elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji. Prz. Bibl.
1999 R. 67 z. 3 s. 141-147
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki [on-line] Warszawa: Główna Biblioteka
Lekarska, 2009 [dostęp 2 lipca 2009]: http://www.gbl.waw.pl
G ó r n i a k Teresa, K o w a l e w s k a Urszula: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach polskich
wyższych uczelni. Bibliotekarz 2003 nr 7/8 s. 21-25
G r u s z e c k a Helena: Tradycja i nowoczesność bibliotek. Bibliotekarz 2005 nr 11 s. 5-11
K u r o w s k a – T r u d z i k Lucyna: Elektroniczne źródła informacji i biblioteki. Por. Bibl. 2006
nr 5(674) s. 7-12
M a c i e j e w s k a Łucja, M o s k w a Krzysztof: Konsorcja czasopism elektronicznych w
środowisku akademickim. Biul. EBIB [on-line] 2007 nr 3 (84) [dostęp 23 czerwca 2009]: http://www.
ebib.info/2007/84/a.php?maciejewska_moskwa
M i k o ł a j s k a Aleksandra, M a r c i n k o w s k i Piotr: Od tradycyjnego zasobu czasopism do
e-zasobu. Biul. EBIB [on-line] 2006 nr 4 (74) [dostęp 22 czerwca 2009]: http://www.ebib.info/2006/74/
mikolajska_marcinkowski.php
N a h o t k o Marek: Cyfrowa nauka – cyfrowe publikacje – cyfrowe biblioteki. Prz. Bibl. 2007
R. 75 z. 1 s. 7-28
P i o t r o w i c z Grażyna: Konsorcja bibliotek uczelnianych – wczoraj, dziś, jutro. Biul. EBIB [online] 2002 nr 7 (36) [dostęp 31 lipca 2009]: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/piotrowicz.php
S z c z e p a ń s k a Barbara: Czasopisma Open Access. Relacje – wydawca – autor – czytelnik.
Prz. Bibl. 2008 R. 76 z. 2 s. 240-246
Ś l ą s k i Uniwersytet Medyczny w Katowicach [on-line] Katowice: ŚUM, 2000-2009 [dostęp 30
czerwca 2009] Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. http://www.sum.edu.pl/page.
php?216
U n i w e r s y t e t Medyczny w Łodzi. Biblioteka Główna [on-line] Łódź: UMŁ – Biblioteka Główna,
2009 [dostęp 29 czerwca 2009]: http://www.bg.umed.lodz.pl

96

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Mgr Anna Ajdukiewicz-Tarkowska
Warszawa – WUM
drukowane czasopisma prenumerowane
przez biblioteki Uczelni medycznych
w 2009 roku
Czasopisma naukowe od zawsze były jednym z najważniejszych środków
rozpowszechniania wiedzy. Obecnie szacuje się, że rocznie na świecie w czasopismach
naukowych, których liczba przekracza 54 tysiącach tytułów, publikuje się ponad milion
artykułów. Postęp nauki jest ściśle związany z dostępem do najnowszych osiągnięć,
a rola bibliotek jako pośrednika między informacją a odbiorcą nabiera szczególnego
znaczenia.
Prenumerata periodyków naukowych to jedno z najważniejszych zadań każdej
biblioteki naukowej. Ale tak samo jak w każdej dziedzinie, tak i w tej zachodzą
obecnie ogromne zmiany, ponieważ nowoczesne technologie nie ominęły także rynku
wydawniczego czasopism naukowych. Do niedawna jedyną postacią czasopisma
naukowego był drukowany zeszyt, który oprócz niewątpliwie wielu zalet, posiada
zasadniczą wadę – długi proces wydawniczy i dystrybucji, co w konfrontacji
z nowoczesną postacią czasopisma on-line i ogromnym znaczeniem czasu w dobie
bardzo szybkiego postępu nauki, jest dużym minusem.
Nowoczesne technologie skracają procesy wydawnicze i dystrybucyjne, dając
znacznie większe możliwości upowszechniania wiedzy. Pomimo to czasopisma
drukowane nie zniknęły z bibliotek. Przyczyn możemy szukać na kilku płaszczyznach.
Początkowo główną barierą była niechęć środowiska naukowego do czasopism
elektronicznych, uważano bowiem, że są one mniej wiarygodne (często nawet
w przypadku elektronicznych wersji czasopism drukowanych), poza tym dużym
utrudnieniem okazywały się (nie)możliwości techniczne (komputer, dostęp do
Internetu), a także nawyki i przyzwyczajenia użytkowników oraz ich strach przed
nowym. Sytuacja jednak ulega ciągłym zmianom, bowiem użytkownik końcowy
uczy się nowych technologii i staje się coraz bardziej otwarty na nowe nośniki
informacji. Ponadto, większość czasopism elektronicznych jest odpowiednikiem
wersji drukowanej, co jest kontrargumentem dla mniejszej wiarygodności czasopisma
elektronicznego.
W perspektywie rozwoju zaplecza technicznego (coraz większa dostępność
komputerów, zdalny dostęp do zasobów sieciowych), można spodziewać się dalszego
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odchodzenia od tradycyjnej formy czasopism naukowych. W ciągu ostatnich kilku lat
proces ten nabrał szybszego tempa. Prenumerata drukowanych periodyków również
w bibliotekach medycznych spada. Pomimo to biblioteki nadal prenumerują
czasopisma drukowane, wybierając współistnienie wersji drukowanej i elektronicznej.
Przyczyną, być może jest obawa, że budżet w kolejnych latach nie zapewni ciągłości
subskrypcji baz, a co za tym idzie dostęp do elektronicznych wersji ważnych dla
użytkowników tytułów czasopism.
Fundusze odgrywają decydującą rolę w wyposażaniu bibliotek w odpowiednie
źródła informacji. Jak się okazuje biblioteki często stają się jednym z obszarów
prowadzenia gospodarki oszczędnościowej uczelni, co skutkuje ograniczaniem
środków na cele naukowo-dydaktyczne. W takiej sytuacji niewątpliwie istnieje jeszcze
większa konieczność rozważnego i przemyślanego gospodarowania powierzonymi
środkami. Rok 2009, niosący echo kryzysu, nie był sprzyjający nakładom na
działalność bibliotek. Książnice w wielu przypadkach musiały ograniczyć swoją
ofertę, redukując między innymi prenumeratę drukowaną. Być może jest to zapowiedź
zmian, które jako rozwiązania tymczasowe staną się permanentne.
Przyjrzyjmy się zatem jak wyglądała prenumerata czasopism drukowanych
w bibliotekach medycznych w 2009 roku.
W sierpniu 2009 r. skierowano do 11 bibliotek akademii i uniwersytetów
medycznych ankietę zawierającą następujące pytania:
– Udział czasopism drukowanych w ogólnej liczbie czasopism prenumerowanych
przez bibliotekę w 2009 roku.
– Stosunek liczby drukowanych czasopism polskich do drukowanych czasopism
zagranicznych (prenumerowanych w 2009 roku).
– Kryteria doboru tytułów czasopism (opinie środowiska naukowego, analiza
statystyk wykorzystania itp.)
– Jaki procent budżetu biblioteki przeznaczonego na prenumeratę czasopism
w 2009 roku, stanowią wydatki na czasopisma drukowane (ewentualnie jakie są inne źródła finansowania – budżet katedr/klinik dla prenumeraty
indywidualnej dla pracowników naukowych)?
– Jaki jest stosunek liczby czasopism drukowanych prenumerowanych
(w 2009 roku) dla bibliotek głównych do liczby czasopism w prenumeracie
indywidualnej (dla katedr/klinik, pracowników naukowych)?
– Czy istnieje problem dublowania się tytułów czasopism w prenumeracie
drukowanej i elektronicznej? Jeżeli tak to jaka może być przyczyna?
– Wykorzystanie czasopism drukowanych (w czytelniach), na tle wykorzystania
czasopism elektronicznych (w latach 2008 - 2009).
Według analizy przeprowadzonej na podstawie zebranych danych, w 2009 roku
biblioteki zaprenumerowały czasopisma drukowane w ilości stanowiącej średnio 7%
ogólnej liczby czasopism. Wydaje się to być niezwykle mało, jednak należy zwrócić
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uwagę, iż tłem dla czasopism drukowanych są tytuły dostępne w subskrybowanych
przez biblioteki bazach danych dające dostęp do ogromnej liczby tytułów – nie
zawsze przez bibliotekę zamawianych. Dzieje się tak za sprawą konieczności zakupu
całych kolekcji czasopism, tzn. aby uzyskać dostęp do pewnych tytułów należy
zakupić cały pakiet, w którym oprócz pożądanego czasopisma znajdują się także
inne tytuły. Biblioteki są niejako zmuszane do zakupu niektórych tytułów czasopism
elektronicznych, co oczywiście jest sytuacją pożądaną, bowiem zwiększają tym swoją
ofertę. Należy również zwrócić uwagę na fakt, jakim było uwzględnianie w podanych
przez biblioteki wyliczeniach, czasopism dostępnych w Open Access.
Prenumerata czasopism drukowanych, w przeciwieństwie do czasopism
elektronicznych jest niewątpliwie kosztownym źródłem informacji. Można to wykazać
biorąc pod uwagę wydatki jakie poniosły biblioteki na prenumeratę drukowaną - od
40% do 69% budżetu na wszystkie czasopisma, zyskując przy tym wspomniane
jedynie 7% ogólnej liczby czasopism. Być może jest to kolejnym powodem rezygnacji
z prenumeraty drukowanej.
Warto również zwrócić uwagę na stosunek liczbowy polskich i zagranicznych
czasopism drukowanych. Na jeden tytuł czasopisma zagranicznego przypada
średnio 2,5 tytułu czasopisma polskiego. Wpływ na taką sytuację ma z pewnością
cena. Czasopisma drukowane są zdecydowanie droższe, przewyższają pod tym
względem polskie periodyki. Ponadto czasopisma zagraniczne częściej posiadają
swój elektroniczny odpowiednik, co w przypadku rodzimych czasopism nie jest
tak powszechną praktyką, przez co biblioteki są niejako zmuszone do prenumeraty
drukowanej.
Wśród czasopism drukowanych możemy również wykazać inne zależności.
Jak wynika z praktyk stosowanych w wielu bibliotekach, oprócz czasopism
prenumerowanych i udostępnianych w czytelniach bibliotek głównych, istnieje
także tzw. prenumerata indywidualna, której odbiorcą jest kadra naukowa uczelni
(zwykle kierownicy katedr i klinik). Tematyka tych czasopism obejmuje zazwyczaj
bardzo wąskie specjalności zgodne z profilem jednostki i stanowi od 2% do 20%
całej prenumeraty. Tak duża rozpiętość może wynikać ze zróżnicowania odbiorców
indywidualnych w poszczególnych uczelniach – jak już wspomniano, część środowiska
naukowego nie przekonała się jeszcze do nowoczesnych technologii, preferując tym
samym prenumeratę drukowaną. Ponadto nie bez znaczenia są fundusze jakimi
dysponują jednostki akademickie, bowiem z nich finansowana jest prenumerata
indywidualna.
Opinia kadry naukowej jest głównym kryterium doboru tytułów prenumerowanych
czasopism. Oprócz tego pod uwagę brana jest również statystyka wykorzystania
czasopism.
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Spadek zainteresowania czasopismami drukowanymi jest oczywisty1, tak jak
oczywista jest przewaga nad nimi e-czasopism. Czasopisma elektroniczne po
swojej stronie mają potężne narzędzie jakim są nowoczesne technologie, na których
w ogromnej mierze opiera swój byt współczesne społeczeństwo. Czy to społeczeństwo
definitywnie opowie się za nimi i czasopisma drukowane znikną z naszych bibliotek
i czy rok 2009 jest tego zapowiedzią? – rozstrzygnie z pewnością przyszłość.

Żadna z ankietowanych bibliotek nie prowadzi statystyk wykorzystania czasopism
drukowanych, jednak wszystkie, na podstawie obserwacji stwierdziły spadek ich
wykorzystania.
1
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Mgr Wiesława Kurc
Warszawa – GBL
Centralny katalog czasopism
zagranicznych w polskich
bibliotekach medycznych

Krótka historia
Biblioteki medyczne w Polsce od dawna przywiązywały dużą wagę do tworzenia
zautomatyzowanych centralnych katalogów czasopism zawierających podstawowe
informacje o czasopismach oraz o ich lokalizacji w naukowych bibliotekach
naukowych całego kraju.
Już w 1977 roku Główna Biblioteka Lekarska tworzyła bazę, której drukowana
wersja pt. „Spis czasopism i wydawnictw ciągłych Głównej Biblioteki Lekarskiej,
bibliotek akademii medycznych i instytutów naukowych za rok...” ukazywało się aż
do 1992.
Na początku lat dziewięćdziesiątych w Bibliotece Akademii Medycznej
w Poznaniu przy udziale finansowym GBL tworzono bazę „Centralnego Katalogu
Czasopism Zagranicznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych w medycznych
bibliotekach naukowych”. Baza ta była prowadzona w systemie ISIS od 1990 do
1993r.
W 1995 roku Główna Biblioteka Lekarska podjęła się tworzenia bazy „Centralnego
Katalogu Czasopism Medycznych w polskich bibliotekach medycznych”
w systemie Progress. To nowoczesne środowisko programowe przeznaczone do
obsługi dużych baz danych działających w sieciach i zarządzanych przez różne
systemy operacyjne stworzyło duże możliwości dla udoskonalenia bazy CKCZ. Na
przełomie lat 1997 i 1998 kiedy Główna Biblioteka Lekarska uzyskała dostęp do
internetu i stworzyła własną stronę www, został posadowiony nowy moduł CKCZ
WWW na serwerze GBL w Warszawie. Umożliwiło to interaktywną współpracę
56 naukowych bibliotek medycznych z całego kraju współuczestniczących
w prowadzeniu bazy CKCZ. Poszczególne biblioteki mogły zdalnie za pośrednictwem
internetu wprowadzać zapisy dotyczące tytułów oraz własnych zasobów czasopism
zagranicznych, a także usuwać i zmieniać dane związane z zasobem. Każda biblioteka
logując się poprzez hasło nadane przez administratora bazy mogła robić zmiany
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w zapisach, ale tylko w obrębie swoich zbiorów. Umożliwiało to pełną kontrolę danych
przez biblioteki, a licznym użytkownikom gwarantowało ich aktualność.
CKCZ - stan aktualny
Po 10 latach istnienia „Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w Polskich
bibliotekach medycznych”, 15 czerwca 2007 r. Główna Biblioteka Lekarska wdrożyła
nową wersję bazy. CKCZ udostępniono bibliotekom medycznym, na niezmienionych
zasadach dotyczących współpracy, tzn. GBL ponosi wszelkie obciążenia związane
z finansowaniem Katalogu, natomiast biblioteki współpracujące wprowadzają
dane o swoich zasobach czasopism. CKCZ jest udostępniany bezpłatnie na stronie
www Głównej Biblioteki Lekarskiej (http://www.gbl.waw.pl) wszystkim chętnym
użytkownikom.
Uwzględnione zmiany w bazie usprawniły proces wprowadzania danych oraz ich
wykorzystania zarówno przez biblioteki jak i użytkowników indywidualnych.
Wprowadzono do rekordu bibliograficznego czasopisma dodatkowe pole dla
sygnatur bibliotecznych każdej biblioteki katalogującej. Wprowadzono dodatkowe
indeksy wyszukiwawcze: „Biblioteka”, „Skrót czasopisma”. Dodano opcję „Raport
Biblioteki”, która umożliwia bibliotekom wprowadzającym dane wygenerowanie
swoich zbiorów z bazy dla własnych potrzeb. Zmodyfikowano oprogramowanie
graficzne CKCZ. Nowa szata graficzna została zaprogramowana zgodnie z obecnymi
stanadardami dla stron internetowych. Usprawniono także działanie już istniejących
funkcjonalności: wyszukiwanie poprzez indeks tytułowy, prezentację wyników
wyszukiwania, wprowadzanie i usuwanie danych, kolejność wyświetlanych plansz
i wprowadzono inny układ informacji. Dodatkowo zostały wprowadzone aktywne
pola na adresy www i e-maile bibliotek, dzięki którym można bezpośrednio z bazy
przeglądać ich katalogi oraz wysyłać zamówienia czy też zapytania.
W bazie rejestrowane są czasopisma zagraniczne za lata 1990-2009. Niektóre
biblioteki wprowadziły całość swoich zbiorów np.:
– Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1960-2009,
– Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy 1962-2009,
– Główna Biblioteka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 1951-2009,
– Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 1960-2009,
– Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej 1980-2009,
– Biblioteka Główna Akademii Medycznej we Wrocławiu 1962-2009,
– Główna Biblioteka Lekarska 1960-2009 i 16 Oddziałów GBL
– Biblieka Wojskowego Instytutu Medyczny w Warszawie 1960-2009,
– Biblioteka Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie 1970-2009,
– Biblioteka Instytutu Psychiatrii i Neurologii 1940-2009,
– Biblioteka Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ 1950-2009.
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Na koniec roku 2008 CKCZ liczył ogółem 5 363 rekordów tytułów czasopism
i 1 678 915 rekordów zasobów oraz 1 515 tytułów suplementów i 70 759 rekordów
zasobów suplementów.
CKCZ cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców. W 2008 roku zarejestrowano
ponad 158 000 wywołań strony www CKCZ w GBL, co dzieląc przez 365 dni w roku
2008 daje ponad 400 odwiedzin strony każdego dnia. Najwięcej wejść na stronę www
CKCZ mają biblioteki akademii i uniwersytetów medycznych.
Plany na przyszłość
Biblioteki medyczne realizują zapotrzebowanie na czasopisma zagraniczne
wykupując prenumeratę na czasopisma papierowe i poprzez zakup baz z dostępem do
pełnotekstowych czasopism elektronicznych. W CKCZ rejestrowane są czasopisma
w wersji tradycyjnej czyli papierowej z pominięciem dokumentów elektronicznych
z dostępem online. W planach jest poszerzenie informacji.
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Mgr inż. Witold Kozakiewicz
Łódź– UM
świat bez czasopism?

Czy można sobie wyobrazić sytuację, w której tradycyjne czasopisma zostaną
zastąpione przez nowe media? Jakie są szanse na to, że publikacje naukowe zamiast
ukazywać się w periodykach będą funkcjonowały samodzielnie? Technicznie takie
rozwiązania są możliwe już dziś, bez uszczerbku dla jakości prac naukowych
i ich dostępności, ale czy mentalnie jesteśmy na to przygotowani? Znaleźliśmy się
w sytuacji, gdy technicznie takie rozwiązania są możliwe.
Przez czasopismo naukowe zwykło się rozumieć ukazujące się periodycznie
wydawnictwo ciągłe zawierające publikacje naukowe. Najczęściej czasopismo
naukowe zawiera publikacje ze ściśle określonego zakresu tematycznego. Rady
redakcyjne czasopism naukowych czuwają nad m.in. nad zgodnością publikacji
z tematyką czasopisma. Dzięki temu czasopisma naukowe pełnią rolę porządkującą
publikacje pod względem tematycznym. Do niedawna na podstawie kilku tytułów
czasopism poświęconych konkretnej dziedzinie nauki można było zapoznać się
z wynikami badań w tej dziedzinie. Pracownicy naukowi często ograniczali się do
czytania kilku wybranych czasopism naukowych i czerpania wiedzy tylko z publikacji
tam zamieszczanych.
Wzrost liczby czasopism spowodował konieczność tworzenia baz bibliograficznych
zbierających informacje dotyczące publikacji w poszczególnych czasopismach
naukowych.
Pierwotnie takie bazy wydawane były w formie drukowanej, jednak od czasu
upowszechnienia się komputerów praktyczne zastosowanie mają jedynie bazy
elektroniczne dostępne z lokalnych stanowisk komputerowych, a wraz z rozwojem
internetu bazy dostępne on-line.
Rosnąca popularność internetu i coraz powszechniejsze wykorzystywanie
internetowych wyszukiwarek oraz elektronicznych baz danych zaczęły zmieniać
zachowania użytkowników. Wyszukiwanie wg tytułów czasopism zostało zastąpione
wyszukiwaniem wg słów kluczowych. Użytkownicy w mniejszym stopniu wykazują
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przywiązanie do konkretnych tytułów czasopism. Korzystanie z wyszukiwarek
powoduje „odkrywanie” nowych czasopism, poszerza się przestrzeń, w której
poruszaja się użytkownicy. Zmienia to podejście do samego procesu wyszukiwania,
poszukiwanym obiektem stał się pojedynczy artykuł zamiast całego czasopisma.
Tendencja ta jest zauważalna nie tylko w odniesieniu do publikacji i czasopism. Co
raz częściej wyszukiwania dotyczą mniejszych obiektów. Ważniejszy jest artykuł niż
całe czasopismo, rozdział niż książka, tabela, wykres lub rysunek niż cała publikacja.
Z drugiej strony mechanizmy wyszukiwawcze stosowane w wyszukiwarkach
internetowych i bazach bibliograficznych dostarczają więcej wyników, dzięki czemu
informacje można łatwo skonfrontować z innymi źródłami. Co więcej, zgodnie
z raportem OCLC [15] użytkownicy przestają zwracać uwagę na format publikacji,
podstawą jest treść i nie ma znaczenia czy będzie to dokument elektroniczny,
drukowany, plik audio czy video. Zmianie zachowań użytkowników towarzyszy
zmiana warstwy prezentacyjnej. Większość czasopism obok wersji drukowanej
oferuje wersję elektroniczną, wiele z nich przechodzi tylko na format „on-line”. Ale
nadal zachowany zostaje tradycyjny podział na woluminy i roczniki, zmienia się
jedynie format. Pewną nowością jest możliwość kupna pojedynczych artykułów bez
konieczności subskrypcji całego czasopisma.
Jednak wykorzystanie mediów elektronicznych i internetu do rozpowszechniania
czasopism nie zmienia zasad publikowania i sprzedaży czasopism. Nadal nadesłany
artykuł zanim zastanie opublikowany podlega ocenie recenzentów i akceptacji
przez komitet redakcyjny danego czasopisma. Samo czasopismo naukowe zaś
jest rozprowadzane najczęściej w ramach subskrypcji. Zmienia się jedynie nośnik
z papierowego na elektroniczny.
Ten model posiada ograniczenia wynikające z uwarunkowań historycznych.
Artykuł nie zawsze zyskuje pozytywną opinię komitetu redakcyjnego i recenzentów
pomimo swojej wartości merytorycznej. Czasem autor musi poszukiwać czasopisma,
które zaakceptuje jego publikację. Nie zawsze udaje się mu opublikować swoją pracę
w wystarczająco wysoko notowanym czasopiśmie. Takie czasopisma są z kolei mniej
chętnie kupowane i mają mniejszy zasięg.
Od dawna zdawano sobie sprawę z ograniczeń, jakie niesie ze sobą taki sposób
rozpowszechniania publikacji. Stara idea swobodnej wymiany wiedzy pomiędzy
naukowcami w spotkaniu z nowoczesnymi mediami zaowocowała koncepcją
otwartego dostępu do treści publikacji za pośrednictwem internetu. Już w początku
lat 90. XX w. pojawiły się pierwsze platformy do zamieszczania publikacji (arXiv
[35]), w 1997 powstaje SPARC - the Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition [36] pierwsza koalicja bibliotek akademickich i ośrodków naukowych
na rzecz otwartego dostępu (obecnie zrzesza ponad 800 instytucji z całego świata).
Ważnymi wydarzeniami dla ruchu na rzecz otwartego dostępu była konferencja
w Budapeszcie w grudniu 2001 roku, na której powstała inicjatywa Open Access
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opisana w lutym 2002 roku (Budapest Open Access Initiative [21]), oraz konferencje
w czerwcu 2003 roku w Bethesda (Bethesda Statement on Open Access Publishing
[22]) i w październiku tego samego roku w Berlinie (The Berlin Declaration on Open
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities [23]).
Otwarty dostęp (Open Access) oznacza „wolny, powszechny, trwały
i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści
naukowych oraz edukacyjnych.”
Idea Open Access spotyka się z silnym poparciem wśród środowisk akademickich
i naukowych. Ponad 34 tysiące podpisów znalazło się pod listem otwartym do
wydawców przeciwko polityce ograniczania możliwości udostępniania własnych
prac w domenie publicznej [15]. Głównym czynnikiem na jaki zwraca się uwagę
mówiąc o ruchu Open Access jest znacznie zwiększony dostęp do treści publikacji
naukowych. Publikacje rozpowszechniane w ramach licencji Open Access są łatwiej
osiągalne dla środowiska naukowego, ale także stają się powszechniej dostępne poza
środowiskami akademickimi. Zniesienie ograniczeń wynikających z płatnego dostępu
do treści skutkuje tym, że z publikacji korzysta więcej czytelników, poszerza się krąg
odbiorców.

Źródło : John Houghton, Colin Steele & Peter Sheehan, Research Communication Costs
in Australia: ... [5]

Już nie tylko osoby związane zawodowo z danym tematem korzystają z takich
publikacji, ale stają się one dostępne dla osób zajmujących się na co dzień innymi
dziedzinami.
Powszechność dostępu do publikacji skutkuje także wzrostem liczby cytowań.
Najnowsze analizy [11] wskazują na wzrost średnio o 57%, (65% pomijając
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autocytowania), a w przypadku publikacji z dziedziny socjologii nawet o 88%
(103%).
Z kolei inne opracowanie [1] szacuje, że udostępnienie publikacji w ramach Open
Access skutkuje zwiększeniem liczby cytowań od 50 do nawet 250% w zależności od
dziedziny w porównaniu z artykułami w płatnym dostępie. Pomimo tak znaczącego
wzrostu jedynie 15% naukowców korzysta obecnie z Open Access. Barierą jak na
razie są przyzwyczajenia środowiska naukowego i bibliotecznego. Jednak z czasem
i te ograniczenia będą znikały biorąc pod uwagę zmianę zachowań internautów. Młodsi
użytkownicy internetu coraz powszechniej korzystają z treści cyfrowych, sprawnie
posługują się różnymi narzędziami wyszukiwawczymi. Odchodzenie od materiałów
drukowanych na korzyść cyfrowych będzie się nasilać. Dla dzisiejszych studentów
czy uczniów codziennością jest korzystanie ze źródeł on-line w życiu. Przykładem
może być powszechne korzystanie z internetowych wydań prasy codziennej. Można
z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że te przyzwyczajenia przeniosą się
w przyszłości na czasopisma i publikacje naukowe.

Źródło : John Houghton, Colin Steele & Peter Sheehan, Research Communication Costs
in Australia: ... [5]

Dodatkowo na popularność OA wpływają czynniki ekonomiczne związane ze
zjawiskami określanymi mianem „Serials Crisis” czyli wzrostem cen subskrypcji
czasopism przewyższający poziom inflacji, oraz „Big Deal” czyli łączeniem przez
wydawców czasopism elektronicznych w duże pakiety. Biblioteki i instytucje naukowe
chcąc utrzymać swój zasób były zmuszane do ponoszenia co raz większych kosztów
na zakup podobnego pakietu czasopism lub redukcji liczby posiadanych tytułów.
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Przykładem może być MIT, gdzie od 1986 zanotowano ponad trzykrotny wzrost
wydatków związanych z subskrypcją czasopism.[1]
Dodatkowo okazało się, że łączenie czasopism w pakiety zmusza do wykupywania
subskrypcji na tytuły, które w ogóle nie są wykorzystywane [3,8]. Stąd tendencje
w bibliotekach do odchodzenia od zakupu dużych ilości czasopism. Coraz częściej
preferowane są zakupy kilkudziesięciu najbardziej wartościowych tytułów od
najlepszych wydawców niż zakup setek czasopism sprzedawanych w pakietach.
Pozwala to zachować wydatki na prenumeratę na dotychczasowym poziomie ale
ogranicza dostępność do publikacji w czasopismach niżej notowanych. Rozwiązaniem
staje się sięgnięcie po Open Access. Analizy ekonomiczne przeprowadzane w Wielkiej
Brytanii[4] czy Australii [5] wykazują znaczną redukcję kosztów przy wyborze modelu
Open Access jako standardu publikowania. Dotyczy to zarówno modelu czasopism
Open Journals jak i otwartych repozytoriów.
W ramach Open Access można wyróżnić dwa zasadnicze modele: Gold Open Acces
i Green Open Access. Oba zakładają dostępność publikacji za darmo dowolnemu
użytkownikowi, ale różnią się sposobem publikowania i zarządzania treściami.
Pierwszy, tzw. Gold OA, w swojej formie jest bardzo zbliżony do dotychczasowego
modelu publikacji. Zakłada istnienie czasopism elektronicznych i z punktu widzenia
czytelnika nie różni się od płatnego czasopisma po wykupieniu subskrypcji.
Czasopismo jest jednak w pełni dostępne, każdy ma możliwość przeszukiwania
i korzystania z pełnych tekstów artykułów. Koszt publikacji (article processing
charge) mogą zostać przeniesione na autora, lub jednostkę badawczą. Nie wszystkie
czasopisma korzystają jednak z możliwości pobierania opłat za publikację. W ponad
połowie przypadków publikowanie w takich czasopismach jest bezpłatne. Tylko 47%
czasopism (stan na 2007 rok za [2]) pobiera opłaty pokrywające koszt recenzowania,
obsługi redakcyjnej i utrzymania stron czasopisma. Ponieważ treści są dostępne jedynie
w formie elektronicznej znikają koszty druku i dystrybucji wersji print. I choć koszt
pojedynczej publikacji kształtuje się na poziomie kilkuset EUR (w szczególnych
przypadkach dochodzi nawet do 2-3 tys. USD) to takie rozwiązanie mimo wszystko
jest korzystniejsze dla uczelni i instytutów badawczych. Koszt publikacji można
potraktować jako jeden z elementów składowych kosztów przeprowadzonych badań
i błędem byłoby traktowanie tych opłat jako koszt ponoszony bezpośrednio przez
autora publikacji. W skali całej uczelni koszty publikacji w modelu GoldOA są niższe
niż wykupienie subskrypcji często do kilkuset czasopism.
Ten model jest rozwiązaniem dla czasopism niszowych, które mają mniejsze
zainteresowanie. Czasopisma dotychczas wchodzące w skład pakietów wydawniczych
będą zmuszone zmienić swój model biznesowy i skupić się bardziej na liczbie odpłatnie
publikowanych artykułów niż na liczbie sprzedanych subskrypcji [3]
Swego rodzaju odmianą Gold OA jest rozwiązanie hybrydowe Hybrid OA
zakładające możliwość wykupienia przez instytucję „pakietu” który pozwala na
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udostępnienie w ramach licencji Open Access publikacji swoich pracowników (np.
pakiet „Open Choice” wydawnictwa Springer [38]). Dostęp do artykułów innych
autorów jest odpłatny. Ten model wydaje się korzystny z punktu widzenia autora
– publikacja w domenie publicznej, nieograniczony dostęp do treści skutkujący
zwiększoną liczbą cytowań i brak bezpośredniej opłaty za swoją publikację. Korzyści
są także po stronie wydawcy, pobierane opłaty za publikowanie treści stanowią
dochód rekompensujący spadek wpływów ze sprzedaży czasopisma. Jednak nadal
wysokie koszty pozostają po stronie uczelni czy instytutu badawczego. Koszt
takiego rozwiązania w skali uczelni nie różni są znacząco od wykupienia dostępu
pełnopłatnego[9]. Z punktu widzenia instytucji jedynym zyskiem jest upublicznienie
prac swoich pracowników.
Gold OA spotyka się z dość dużą akceptacją i popularnością. Świadczą o tym
ilości publikacji indeksowanych przez największe katalogi czasopism Open Access
np. Directory of Open Access Journals [26] zarządzany przez Bibliotekę Uniwersytetu
w Lund w Szwecji. Z zakresu nauk medycznych na uwagę zasługuje jeden
z najstarszych wydawców Open Access - BioMed Central [30] zrzeszający prawie
200 tytułów, Hindawi [31] posiadający w ofercie150 tytułów, lub czasopisma z grupy
Public Library of Science PLoS [32].
Jednakże w przypadku Gold OA nadal mamy do czynienia z czasopismem, co
prawda już tylko w wersji elektronicznej, ale jest to wciąż czasopismo zachowujące
podział na roczniki, zeszyty czy woluminy. Co prawda w przypadku czasopism
istniejących jedynie w wersji on-line taki podział wydaje się trochę sztuczny. Wynika
on bardziej z tradycji niż z uwarunkowań systemów komputerowych. Wyszukiwarki
internetowe, zewnętrzne lub własne umożliwiają bowiem szybkie znalezienie
konkretnej publikacji bez konieczności posługiwania się indeksami opartymi na
numerze rocznika, zeszytu czy stron.
Drugi modelu publikacji Open Access określanego mianem Green Open Access.
Ten model jest oparty na otwartych archiwach i repozytoriach.
Repozytorium staje się kontenerem przechowującym treść oraz metadane
opisujące publikację i pozwalające na zarządzanie dostępem. Repozytorium może
być tworzone przez uczelnie, instytuty, stowarzyszenia naukowe lub dowolne inne
podmioty, w tym także komercyjnych wydawców. Może udostępniać publikacje wg
różnych kryteriów. Najczęściej w repozytoriach gromadzone są prace pracowników
danej instytucji lub publikacje poświęcone konkretnym dziedzinom wiedzy. Takie
repozytoria dziedzinowe lub instytucjonalne oferując podobne treści jak czasopisma
drukowane czy elektroniczne nie mają struktury pozwalającej na określenie rocznika,
woluminu czy zeszytu. Publikacje umieszczane są w repozytoriach na bieżąco przez
osoby uprawnione. W szczególnych przypadkach repozytoria dopuszczają możliwość
bezpośredniego umieszczania publikacji przez autorów. Takie rozwiązania noszą
nazwę self-archiving.
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Ważną cechą repozytoriów jest możliwość przeszukiwania ich zawartości przez
wyszukiwarki internetowe dzięki upowszechnieniu Standardu Dublin Core do opisu
metadanych oraz Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAIPMH). Obecnie wszystkie znaczące systemy do budowy repozytoriów i bibliotek
cyfrowych (Dspace, Eprints, Fedora, dLibra) wspierają standard OAI-PMH, dzięki
czemu takie archiwa cyfrowe są łatwo przeszukiwalne. Nie potrzeba specjalistycznych
komercyjnych narzędzi do indeksowania zawartości tych repozytoriów, wystarczą
popularne wyszukiwarki jak Google Scholar, Scirus, OAIster. Zastosowanie selfarchiving upraszcza proces publikacji. Autor sam decyduje o opublikowaniu swojej
pracy. W zależności od repozytorium może również decydować o zakresie udzielanych
licencji na rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści (głownie stosowane są licencje
Creative Commons). Obecnie w ramach repozytoriów i mechanizmu self-archiving
najczęściej umieszczane są pre- postprinty, czasem dostęp do nich objęty jest embargiem
wynikającym z umów z wydawcą. Coraz częściej jednak na rozwiązania Green OA
decydują się całe instytucje, wymagające od swoich pracowników umieszczania prac
w publicznie dostępnych repozytoriach. Przykładem może być jedna z najsłynniejszych
uczelni na świecie, MIT który wprowadził taki obowiązek [12].
Inną zaletą takiego rozwiązania jest zgrupowanie dorobku naukowego całej uczelni
w jednym miejscu. Wielkość takiego repozytorium i publikacje tam zamieszczane
świadczą o jakości samej instytucji, im więcej i im lepsze prace się w nim pojawiają
tym większy prestiż dla jednostki. Model oparty na własnych repozytoriach poza
korzyściami naukowymi i organizacyjnymi jest także dużo tańszy w utrzymaniu.
Koszty utrzymania nawet sporej wielkości repozytorium można porównywać
z kosztami subskrypcji pojedynczych tytułów [4].
Obecnie ścierają się koncepcje i wszystkie modele mają podobne szanse na
przetrwanie. Wg niektórych opinii optymalnym rozwiązaniem jest współistnienie
Gold i Green OA, inni skłaniają się do wyboru jednolitego rozwiązania.
Zatem czy możliwy jest świat bez czasopism? Biorąc pod uwagę dostępność
narzędzi do zarządzania treściami cyfrowymi, coraz większą przychylność środowisk
naukowych, podejmowane inicjatywy organizacji rządowych i pozarządowych,
dużo niższe koszty rozwiązań Open Access można postawić tezę, że czasopisma
w tradycyjnym rozumieniu odchodzą powoli w przeszłość.
Istniejące obecnie już rozwiązania pozwalają wyobrazić sobie następujący
schemat.
Zwycięża idea Green OA, powstają instytucjonalne repozytoria, a przy
najsilniejszych ośrodkach mogą powstać repozytoria dziedzinowe. Te same treści
cyfrowe mogą być przechowywane w różnych repozytoriach. Jeśli z jakichkolwiek
powodów instytucja nie będzie miała możliwości, lub woli utworzenia własnego
repozytorium będzie mogła skorzystać z serwisów oferujących takie usługi (np.
OpenRepository [34] przy BioMed Central).
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Podstawowym mechanizmem wyszukiwawczym dla bibliograficznych baz
danych stanie się protokół OAI-PMH [35] (lub inny o podobnej funkcjonalności),
pozwalający na przeszukiwanie i indeksowanie zawartości repozytoriów. Dodatkowo
w ramach otwartych repozytoriów mogą pojawić się mechanizmy znane z portali
społecznościowych, czyli możliwość dodawania komentarzy, tworzenia forów
dyskusyjnych, tagowanie. Przykładem takiego rozwiązania są np. dodatki Social
Networking Extensions for Eprints [40] do repozytoriów opartych na Eprints lub
mechanizmy stosowane w PLoS. Daje to dodatkowe możliwości w zakresie wymiany
doświadczeń, dyskusji pomiędzy badaczami z różnych ośrodków naukowych.
O ile obecnie trudno sobie wyobrazić powszechność takiego modelu, to należy
brać pod uwagę również podejście do internetu jako miejsca swobodnej wymiany
wiedzy i informacji wśród dzisiejszych nastolatków. To pokolenie wychowane
w portalach społecznościowych, „Naszej-Klasy”, „MySpace’a”, „Facebooka”
będzie decydowało o obliczu sieci za 10 czy 15 lat. Osoby na co dzień korzystające
i współtworzące Wikipedię, będą w przyszłości autorami publikacji z dziedziny
medycyny, chemii, biologii, będą pisać rozprawy doktorskie i prowadzić badania
naukowe. Dzisiejsi autorzy blogów płynnie i bez oporów bedą korzystać z koncepcji
self-archiving i self-publishing. Dla tego pokolenia pojęcie „płatnego dostępu” jest
czymś niezrozumiałym, a czasem wręcz wrogim. Znika zatem ostatnia bariera, bariera
przyzwyczajeń użytkowników. Dzięki Open Access dostęp do treści publikacji jest
bezpłatny, natychmiastowy i nieograniczony.
Już dziś co raz więcej instytucji wręcz wymusza na swoich pracownikach
publikację w domenie publicznej, umieszczanie swoich prac w repozytoriach
instytucjonalnych.
Koncepcje GreenOA są lansowane przez środowiska rządowe i organizacje
międzynarodowe. Przykłady wspierania idei Open Access można znaleźć
w dokumentach Komisji Europejskiej [10], w powstających projektach europejskich
DRIVER – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research [39]. Czy
w działalnościach największych amerykańskich uniwersytetów (MIT, Harvard czy
Stanford [12]). Już dziś można znaleźć prawie 1400 repozytoriów z całego świata
[27, 28] i ich liczba stale wzrasta.
Korzyści z rozwiązań Green OA i otwartych repozytoriów dostrzegają też sami
naukowcy. Do najczęściej wymienianych zalet jest swoboda dostępu do treści
publikacji, możliwość łatwego kontaktu z autorem i wymiany poglądów, znaczący
spadek kosztów ponoszonych przez macierzystą instytucję, nawet zakładając
odpłatność autora za umieszczenie swojej publikacji w czasopiśmie OA. Jednym
z argumentów pojawiających się w dyskusji nad Open Access jest kwestia płacenia
wydawcom - firmom komercyjnym, za wyniki prac finansowanych z publicznych
pieniędzy. Wiele europejskich uczelni finansowanych jest w znacznym zakresie
z budżetów państwowych, a badania często uzyskują wsparcie ze środków publicznych.
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Wyniki tych badań są publikowane w płatnych czasopismach dostępnych jedynie dla
subskrybentów. W opinii prezentowanej co raz częściej w środowiskach naukowych
takie prace (bezpośrednio bądź pośrednio finansowane przez podatników) powinny
pozostać w domenie publicznej. Te głosy znajdują odbicie w aktach prawnych
i inicjatywach krajowych i unijnych [10]. Powstają także pozarządowe inicjatywy
na rzecz wolnego dostępu do publikacji finansowanych ze źródeł publicznych (The
Alliance for Taxpayer Access [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.]), a ich
działanie co raz częściej przychylnie jest przyjmowane przez organy administracji
rządowych w różnych państwach. W marcu 2009 r prezydent Stanów Zjednoczonych,
Barak Obama podpisał ustawę przyjmującą politykę National Institutes of Health
w zakresie publicznego dostępu za obowiązujące prawo. Każda publikacja finansowana
przez NIH w ciągu 12 miesięcy musi znaleźć się w domenie publicznej udostępnione
poprzez PubMed Central [33]
Czy zatem możliwy jest świat bez czasopism? W perspektywie kilkunastu lat
wydaje się, że większość obecnie istniejących tytułów zniknie. Powoli ewoluując
poprzez etap czasopisma z wolnym dostępem do modelu otwartego repozytorium
dziedzinowego lub wchodząc w skład repozytoriów uczelnianych lub publicznych
bibliotek cyfrowych typu PubMed Central. Na rynku wydawniczym być może
pozostanie kilkadziesiąt czasopism z największymi tradycjami, choć biorąc pod
uwagę np. politykę BMJ i udostępnienie pełnego archiwum od 1840 do 2006 roku
[19] można założyć, że i największe tytuły przejdą metamorfozę do postaci otwartych
repozytoriów zachowując własną nazwę. Ale niekoniecznie pozostając przy podziale
na tak charakterystyczne dla czasopism numery.
Wszystkie materiały wykorzystane w tym artykule są dostępne w ramach Open
Access.
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– sposób na choroby informacyjne?
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Mgr Anna Ajdukiewicz-Tarkowska
Mgr Paweł Tarkowski
Warszawa – WUM
Zasoby medyczne w polskich bibliotekach cyfrowych
Biblioteka cyfrowa, jako nowe źródło informacji naukowej
Rozwój technik komputerowych przypadający w Polsce na koniec XX wieku nie
pozostał bez wpływu na biblioteki i ich działalność. Oprócz rozwoju elektronicznych
katalogów bibliotecznych znaczącym efektem tych zmian było nowe zjawisko –
biblioteki cyfrowe. Zanim jednak przejdziemy do ich analizy, skupmy się przez
chwilę na kwestii terminologicznej tego zagadnienia. W Polsce powszechną
praktyką jest zamienne stosowanie nazw wirtualna i cyfrowa do wszelkich inicjatyw
udostępniających w sieci swoje zasoby dotyczące konkretnej dziedziny lub zagadnienia.
Pojawiają się jednak głosy różnicujące te pojęcia – logiczniej i ściślej historycznie
byłoby „wirtualnymi” nazwać tylko takie, w których scalanie materiału następuje
164
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jedynie w procesie wyszukiwania i nie ma mowy o żadnym materiale rezydującym
w pamięci jednego konkretnego aparatu, zaś „cyfrowym” przydać dopowiedzenie
„elektroniczne”1.Tutaj jednak będziemy używać obu terminów, ponieważ, jak
wspomnieliśmy w powszechnym użyciu funkcjonują one zamiennie.
Wśród polskich bibliotek cyfrowych prym wiodą serwisy regionalne i akademickie,
oparte na platformie dLibra, których zbiór stanowią elektroniczne wersje zasobów
bibliotek tworzących. „dLibra” to dziecko Poznańskiego Centrum SuperkomputerowoSieciowego, służące do tworzenia bibliotek cyfrowych, które oprócz tradycyjnych
funkcji bibliotek posiada także inne narzędzia takie jak na przykład kontrola dostępu.
Jest w pełni kompatybilna z różnymi schematami opisu (Dublin Core, MARC).
Domyślnym opisem systemu jest podstawowy zestaw elementów Dublin Core.
W 2002 roku Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych przy współpracy
z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym stworzyła Wielkopolską
Bibliotekę Cyfrową.
Najważniejsze założenia WBC to2:
● Zwiększenie dostępności materiałów dydaktycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego a co za tym idzie zwiększenie efektywności pracy z tymi
materiałami
● Zwiększenie dostępności prac naukowych badaczom nie tylko z kraju, ale także
spoza jego granic
● Dzięki stworzeniu cyfrowych kopii najcenniejszych źródeł (bibliotecznych
i archiwalnych) zwiększenie ich dostępności
● Obniżenie kosztów udostępniania źródeł informacji w bibliotekach
Dziś Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, na której opiera się rozwój i kierunki
zmian platformy dLibra to zbiór ponad 62 tysięcy dokumentów zawartych
w 11 kolekcjach.
Podobną politykę doboru materiałów do zasobu prezentują pozostałe regionalne
biblioteki cyfrowe wykorzystujące platformę dLibra (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa,
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Zielonogórska BC, Małopolska BC, Śląska
BC, Jeleniogórska BC, Podlaska BC, Podkarpacka BC).
Wśród instytucjonalnych bibliotek cyfrowych zbudowanych na platformie
dLibra najstarsza to Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej i Biblioteka Cyfrowa
Uniwersytetu Wrocławskiego powołane do życia w grudniu 2005 roku.
1
Henryk H o l l e n d e r [Dokument elektroniczny] (2005) Biblioteki cyfrowe w Polsce: warunki
i zagrożenia. www.ebib.oss.wroc.pl/2005/65/hollender.php
2
M. H e l i ń s k i, C. M a z u r e k, T. P a r k o ł a , M. W e r l a: Poznańskie Centrum Superkomputerowo
– Sieciowe [Dokument elektroniczny] (2006) Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium
publikacji. http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?f
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Naukowa informacja medyczna w bibliotekach cyfrowych
Zastanówmy się jednak ja wygląda dostępność zasobów związanych
z medycyną.
Liczba wyników
(wyszukiwanie przez
stronę Federacji Bibliotek
Cyfrowych)

Liczba wyników
(wyszukiwanie na
stronach bibliotek)

Federacja Bibliotek Cyfrowych (SUMA)

319

1646

Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa

153

706

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

63

116

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

32

99

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

29

31

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

10

482

Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”

9

9

Śląska Biblioteka Cyfrowa

8

149

Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW

5

5

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

4

36

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu
Wrocławskiego

3

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

2

12

Wejherowska Biblioteka Cyfrowa

1

1

Biblioteka Cyfrowa

Tabela 1. Wykaz wyników wyszukiwania dla hasła „medycyna”

Powyższe wyniki nie są do końca przekładalne, na jakość zbiorów z dziedziny
medycyny, ponieważ wyszukane rekordy to w większości:
– artykuły z czasopism medycznych będących własnością (pod względem praw
autorskich) bibliotek współdziałających w ramach danej biblioteki cyfrowej
– artykuły z czasopism starych, dla których wygasły prawa autorskie
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– stare książki, dla których wygasły prawa autorskie
– książki, które autorzy udostępnili bibliotekom cyfrowym
Tak jak w przypadku większości nauk, wartość tych pozycji jest różna. Nie
można mówić o dużej wartości naukowej – poza historyczną - artykułu z czasopisma
napisanego 70 i więcej lat temu. Jednak sama liczba wyników świadczy o tym, że
dziedzina jest zauważalnie reprezentowana w bibliotekach cyfrowych. Oczywiście
nasuwa się pytanie, czy warto tworzyć medyczną bibliotekę cyfrową lub czy warto
umieszczać zbiory z dziedziny medycyny w bibliotece cyfrowej. Celem tego referatu
nie jest odpowiadanie na to pytanie. Ale postaramy się przytoczyć argumenty za
i przeciw.
Dlaczego nie warto:
– biblioteka cyfrowa to na pewno ogromne koszty dla instytucji zakładającej ją.
Na takie przedsięwzięcie mogą sobie pozwolić tylko duże instytucje lub grupy
instytucji
– zbiory bibliotek cyfrowych to w większości pozycje, dla których wygasły prawa
autorskie – czyli stare – co w przypadku medycyny sprawia, że są to pozycje
nieaktualne
– zbiory medyczne aktualne mają zbyt dużą wartość (finansową) żeby autorzy
zgadzali się na rezygnację z praw autorskich
Dlaczego warto:
Zanim przytoczymy argumenty mogące przemawiać za tym, że warto tworzyć
biblioteki naukowe należy przeanalizować możliwości rozwoju bibliotek cyfrowych.
Można bowiem śmiało powiedzieć, że w obecnej prawno-ekonomiczej sytuacji
bibliotek, medyczna biblioteka cyfrowa nie miałaby sensu. Kilka lat temu mówiono
tak o ogólnych bibliotekach cyfrowych. Nadal jeszcze takie głosy pojawiają się i mają
naprawdę poważne argumenty po swojej stronie. A mimo to w ciągu kilku lat powstało
kilkanaście bibliotek cyfrowych i (poza jedną) bardzo dobrze się rozwijają. Nie
stanowi o tym dochód, jaki przynoszą – bo o takim nie ma nawet mowy. Można nawet
powiedzieć, że pochłaniają spore fundusze. Ale nadal świetnie funkcjonują czekając
na lepsze czasy. Postęp w informatyzacji i rozwój nauk wymusza na instytucjach
zajmujących się informacją naukową konieczność przystosowania swoich usług do
rosnących potrzeb użytkownika. Informacją ma być:
– aktualna – często już nie chodzi o to, żeby mieć dostęp do wyników badań
z ostatnich lat, ale z ostatnich miesięcy, co w przypadku czasopism i książek
drukowanych było do tej pory trudne ze względu chociażby na sam proces
wydawniczy
– szybka – proces wyszukiwania informacji musi być skrócony do minimum.
Użytkownik nie ma czasu na odwiedzanie biblioteki w celu sprawdzenia, czy
informacja, której potrzebuje jest dostępna. Domaga się zatem dostępu do
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informacji z domowego komputera, więc katalog biblioteczny on-line przestaje
wystarczać.
Można się spodziewać zatem, że sytuacja wymusi zmiany. Mogą one pójść
w dwóch kierunkach. Albo prawo zostanie zliberalizowane co umożliwi jakąś formę
dostępu do publikacji najnowszych on-line, albo biblioteki cyfrowe włączą w swoją
ofertę dostęp do najnowszych pozycji po opłaceniu tego dostępu. Oba rozwiązania
wymagają drastycznej zmiany prawa.
Mocno hamującym czynnikiem jest również przekonanie pokutujące wśród
autorów o niższości publikacji elektronicznej. Jej wartość naukowa jest oceniana niżej,
niż wartość publikacji papierowej. Zmiana tego czynnika jest zapewne tylko kwestią
czasu. Naukowiec, który coraz częściej sam korzysta z publikacji elektronicznej
uznając jej wartość naukową z czasem przekona się do czasopisma on-line jako
czasopisma publikacyjnego jego pracę.
Zatem dlaczego warto inwestować w medyczne zbiory:
– jeżeli założymy, że opisane wyżej zmiany mają dużą szansę nastąpić, to warto
jest być na nie przygotowanym. Stworzenie biblioteki cyfrowej od podstaw do
stanu, w którym zacznie spełniać w funkcjonalny sposób swoje zadania nawet
przy dużym nakładzie pieniędzy i pracy musi potrwać lata. W przypadku braku
bibliotek cyfrowych to właśnie byłby czynnik najbardziej hamujący rozwój.
– dobrze działającą biblioteka cyfrowa (tak jak każda instytucja) musi mieć
doświadczenia. Jeżeli zmiany nastąpią, polskie bibliotekarstwo mogłoby wejść
w nie z gotowymi rozwiązaniami organizacyjnymi.
– biblioteki cyfrowe mają za zadanie nie tylko czekać na mające nadejść zmiany
ale powinny lobbować za ich nadejściem. Istnienie bibliotek cyfrowych i ich
ciągły rozwój to poważny argument za tym, że są potrzebne i powinno się
działać w celu ich dalszego rozwoju.
Jak wcześniej wspomniano biblioteki cyfrowe mogłyby włączyć do swojej
oferty płatny dostęp do najnowszych pozycji, oparty na współpracy wydawcy
i biblioteki. Przykładem takiego rozwiązania jest serwis GoogleBooks i nasza rodzima
Biblioteka Wirtualna Nauki - inicjatywa Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, która znacznie
różni się od przedstawionych wcześniej bibliotek cyfrowych, które możemy uznać za
typowe (nazwijmy je „otwartymi”) – czyli oparte na platformie służącej do tworzenia
bibliotek cyfrowych i udostępniające cyfrowe wersje zasobu macierzystych instytucji.
Biblioteka Wirtualna Nauki jest wspólną platformą wielu źródeł informacji. Zasoby
stanowią różnego typu bazy danych, również bazy pełnotekstowe, co czyni BWN
biblioteką cyfrową (czyli udostępniającą pełne teksty źródeł). Są to przede wszystkim
archiwa wydawców czasopism naukowych, archiwa rozpraw naukowych, bazy
faktograficzne. Dostęp do zasobów odbywa się na zasadach licencyjnych, co stanowi
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główny aspekt różnicujący BWM od wcześniej omawianych bibliotek cyfrowych,
gdzie dostęp do zasobów był nieograniczony względami finansowymi.
Powszechnie panująca definicja bibliotek cyfrowych nie ogranicza stosowania
tego terminu jedynie do otwartych bibliotek cyfrowych, do których dostęp nie jest
obwarowany względami finansowymi, nie możemy zatem wykluczyć z tej grupy
Biblioteki Wirtualnej Nauki. Analizując zatem zawartość zasobów dotyczących
medycyny i jej nauk pokrewnych w BWN, jej przewaga nad otwartymi bibliotekami
cyfrowymi jest miażdżąca. Czy otwarte biblioteki cyfrowe będą mogły w przyszłości
konkurować z płatnymi bibliotekami, oferującymi tak duży zasób najnowszych
pozycji naukowych? Nadzieję na taki stan, daje nam przynależność Polski do struktur
Unii Europejskiej, która nakłada na państwa członkowskie konieczność zmian
w tej dziedzinie. Daje to nadzieje na zaistnienie drugiego z wyżej opisanych nurtów
ewentualnych zmian, dających otwartym bibliotekom cyfrowym możliwość włączania
coraz nowszych i bardziej aktualnych zbiorów.
Wspólnota Europejska a biblioteki cyfrowe
Dla wszystkich bibliotek cyfrowych fundamentalnym dokumentem jest
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: i2010 Biblioteki Cyfrowe3,
który w 2005 roku dał początek ogólnoeuropejskiej inicjatywie mającej na celu
digitalizację dorobku kulturowego i naukowego. Dokument porusza zarówno aspekty
finansowe, prawne, jak i organizacyjne oraz techniczne i choć ogranicza się jedynie do
digitalizacji dorobku kulturowego, informacja naukowa nie pozostaje dla autorów bez
znaczenia, bowiem jest to specyficzna dziedzina o szczególnej dynamice, wynikającej
z potrzeby przetwarzania i przechowywania wielkiej ilości danych cyfrowych, a także
gwałtownego wzrostu liczby publikacji dostępnych wyłącznie w formie cyfrowej4.
W dokumencie znajdujemy również zapowiedź dokumentu bezpośrednio odnoszącego
się to tej kwestii. Jest to Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie informacji naukowej
w epoce cyfrowej: dostęp, rozpowszechnianie i konserwacja5, opublikowany
w 2007 roku. Dokument ma na celu zasygnalizowanie wagi informacji naukowej
i rozpoczęcie procesu politycznego, dotyczącego (a) dostępu do informacji naukowej
i jej rozpowszechniania, oraz (b) strategii konserwacji informacji naukowej
w całej Unii6. W dokumencie zwrócono uwagę na problem prawa autorskiego
(m. in. profity wydawców i autorów), jako czynnika hamującego dostęp do wyników
badań naukowych. Wśród rozwiązań proponuje się między innymi system „autor
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0465:FIN:PL:PDF
Ibidem.
5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0056:FIN:PL:PDF
Ibidem.
3
4
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płaci”, który przenosi koszty publikacji z czytelnika na autora, tzn. na instytucję lub
organizację finansującą autora7. Inną możliwością jest rozwiązanie wskazane w za
leceniach Europejskiego Naukowego Gremium Doradczego – EURAB (mającego
na celu wspieranie w tworzeniu i wdrażaniu unijnej polityki badawczej) mówiących
o tym, że publikacje naukowe, będące efektem badań finansowanych z funduszy
unijnych8, powinny być jak najszybciej dostępne w publicznych (lub przynajmniej
instytucjonalnych) repozytoriach9. Jak najszybciej – czyli w ciągu sześciu miesięcy
od publikacji.
Powyższe dokumenty nie są aktami wykonawczymi, sygnalizują jedynie pewne
aspekty i problemy, nawołując do debaty politycznej i społecznej. Jedynymi
dokumentami mającymi większą moc sprawczą jest Zalecenie Komisji z dnia 24
sierpnia 2006 roku w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku
kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych10, dotyczące jednak, jak
sama nazwa mówi, jedynie dorobku kulturowego oraz Zalecenie Komisji Europejskiej
z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną
w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania
dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych11, który wśród
zasad dotyczących wewnętrznej strategii politycznej w zakresie własności
intelektualnej, zawiera punkt odnoszący się do opracowania i upowszechniania
polityki publikacji, promującej szerokie rozpowszechnianie wyników badań
i rozwoju (np. poprzez powszechne dostępne publikacje), przy jednoczesnym przyjęciu
możliwości opóźnień z uwagi na ochronę własności intelektualnej, chociaż takie
przypadki powinny być ograniczone do minimum12. Ponadto określone zostały tam
również praktyki organów publicznych, odnoszące się bezpośrednio to transferu
wiedzy, a mianowicie:
● Otwarty dostęp wprowadzany jest w życie przez publiczne instytucje finansujące
badania w zakresie publikacji naukowych poddanych wzajemnej weryfikacji
i będących wynikiem badań finansowanych ze środków publicznych
● Wspierany jest otwarty dostęp do wyników badań naukowych, zgodnie z Zasa
dami i wytycznymi dotyczącymi dostępu do wyników badań finansowanych
ze środków publicznych OECD, z uwzględnieniem ograniczeń związanych
z komercyjnym wykorzystaniem
Ibidem.
Dotyczy to Siódmego Programu Ramowego 7PR (FP7)
9
http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf
10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:236:0028:0030:PL:PDF
11
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:146:0019:0024:PL:PDF
12
Ibidem.
7
8
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● Systemy archiwizacji wyników badań (takie jak internetowe bazy danych)
są rozbudowywane z wykorzystaniem środków publicznych w powiązaniu ze
strategiami politycznymi na rzecz otwartego dostępu13.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że dalszy rozwój informacji naukowej będzie
mocno związany z rozwojem technik komputerowych i Internetu. Nie ma też
wątpliwości, że będzie on miał na celu ułatwienie dostępu do informacji i zwiększenie
jej aktualności. Biblioteka cyfrowa zdaje się być naturalną odpowiedzią na te żądania.
Dobrze by było, żeby dzisiejsze biblioteki miały nadal w przyszłości monopol na
dostarczanie nauce „dobrej” informacji naukowej.
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Mgr Bożena Bednarek-Michalska
Toruń – UMK
biblioteki cyfrowe – nową ofertą usługową
dla naukowych środowisk medycznych w polsce
Streszczenie
Autorka przedstawia istniejące w Polsce biblioteki cyfrowe, stan sieci krajowej, wielkość
i rodzaj zasobów, możliwości technologiczne i organizacyjne. Wskazuje na istniejący potencjał,
który może wspomóc gromadzenie zasobów medycznych i ich promocję w świecie. Przestawia
ruch open access, w który polskie biblioteki ze swoimi modelami się wpisują. Informuje
o miejscu naszych zasobów w europejskim kontekście. Na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej pokazuje, jak środowisko medyczne może wykorzystać digitalizację
i nowoczesne platformy do poszerzenia swojej oferty naukowej i edukacyjnej.

Polskie zasoby cyfrowe – geneza ich powstania
Digitalizacja i budowanie zasobów światowych rozpoczęło się w latach 90-tych,
głównie w krajach bogatych i zdeterminowanych do tego, by poprawić u siebie jakość
180
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dostępu do zabytkowych materiałów piśmienniczych. Pierwsze kolekcje cyfrowe
można było oglądać już w roku 1995 (American Memory), ale trzeba było aż dziesięciu
lat, by zaimplementować w Polsce podobne rozwiązania. Lata 2004-2008 były
bardzo ważnymi latami w rozwoju cyfryzacji w kraju. Przyczyny tego stanu rzeczy
były wielorakie, warto wymienić niektóre zaznaczając, że bibliotekarze i archiwiści
zdobyli przez te lata wiedzę na temat budowania kolekcji cyfrowych; dostali dobre
i niedrogie narzędzie informatyczne do tworzenia zasobów (dLibra, open source) oraz
wsparcie poznańskich informatyków; zyskali nadzieję na dodatkowe finansowanie
digitalizacji zarówno ze źródeł UE, jak i krajowych; widzą zrozumienie w MKiDN
dla tego zagadnienia; rozumieją, że przed digitalizacją nie uciekną; dostali stabilne
modele w postaci Wielkopolskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Wrocławskiej czy Śląskiej
Biblioteki Cyfrowej oraz część pragmatyki, dzięki której łatwiej podejmują decyzje;
czują ciśnienie społeczne (statystyki czytelnictwa elektronicznego, listy, komentarze);
przedyskutowali między sobą ewentualne zagrożenia i szanse.
Dzięki takim okolicznościom w latach 2002-2008 powstało w Polsce kilkanaście
bibliotek cyfrowych opartych o dLibrę [1] i nie tylko, które tworzą zwartą sieć spiętą
technologicznie przez metawyszukiwarkę PCSS pod nazwą Federacja Bibliotek
Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc. Liczba zeskanowanych i upublicznionych
utworów wynosi (stan na czerwiec 2008) 142.000 obiektów - codziennie dodaje
się po kilkanaście. Jest to ogromna liczba zważywszy na zasoby finansowe, jakimi
dysponują biblioteki. Niestety nie wszystkie polskie biblioteki spełniają standardy
i realizują dobre praktyki [2], wynika to albo z niewiedzy, albo ze zbyt swobodnego
podejścia do tej pracy bez analizy końcowych rezultatów i widzenia perspektywy
kilkunastoletniej.
Biblioteki oparte o system dLibra:
1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
2. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
3. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
4. Małopolska Biblioteka Cyfrowa
5. Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”
6. Śląska Biblioteka Cyfrowa
7. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
8. Podlaska Biblioteka Cyfrowa
9. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
10. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej
11. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
12. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
13. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
14. Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
15. Księgozbiór Wirtualny Bibliotek Kościelnych FIDES
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16. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
17. Biblioteka Cyfrowa CODN
18. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
19. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
W trakcie tworzenia są regionalne biblioteki cyfrowe w Gdańsku, Lublinie,
Szczecinie i Olsztynie.
Zasoby cyfrowe oparte o inne systemy:
20. Akademicka Biblioteka Cyfrowa Akademii Górniczo-Hutniczej
21. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
22. Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej Politechniki Gdańskiej
23. Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy ICM
24. Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC).

Liczba obiektów cyfrowych wg typu zasobu we wszystkich bibliotekach
cyfrowych sieci dLibra. Dane z maja 2008 ze stron PCSS.

Dane statystyczne z maja 2008 ze strony PCSS
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/lib-stats
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Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC)
http://kpbc.umk.pl/
Przykładową biblioteką cyfrową, które spełnia także rolę repozytorium tekstów
współczesnych, choć w bardzo małym zakresie, jest KPBC. Modelowy projekt
realizowany od roku 2003 przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu (koordynatora)
i Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Jest to pierwszy
w Polsce projekt skrupulatnie zaprojektowany i finansowany z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej, programu ZPORR (ponad 1 mln zł.). Celem projektu jest tworzenie
biblioteki cyfrowej wspierającej edukację, kulturę i turystykę regionu. Umożliwić ma
ona szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej.
Zasób KPBC podzielony został na trzy duże kolekcje zawierające:
● regionalia — cyfrowe wersje zbiorów zarówno w języku polskim, jak i nie
mieckim: ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów
życia społecznego dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; w ra
mach tej kolekcji udostępnione zostaną także Copernicana, Baltica, Vilniana
— istotne dla tradycji i historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
● materiały dydaktyczne — cyfrowe kopie wybranych lektur, podręczników
akademickich, monografii i artykułów naukowych (post- i preprintów)
tworzonych w regionie;
● dziedzictwo kulturowe — kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej
wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów
ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych pochodzących ze
zbiorów bibliotek regionu.
Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma służyć naukowcom, studentom,
uczniom i wszystkim mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego. Pozycje
umieszczone w KPBC mają uregulowany status prawny, stosuje się do ich
upublicznienia licencje uczelniane lub Creative Commons [3]. KPBC może być
doskonałym partnerem organizatorów wszelkiego typu kursów w tym także
zdalnego nauczania, ponieważ ma przygotowany zespół fachowców i rozpoznaną,
dobrze działającą technologię. W ramach KPBC można udostępniać lektury do
poszczególnych kursów zamieszczane swobodnie w zasobie, ale można także stworzyć
konkretną podkolekcję zawierającą jedynie teksty wybrane dla konkretnego kursu.
Można wyraźnie określać grupę odbiorców danego kursu czy tekstu, np. 100 studentów
zapisanych na dany wykład.
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KPBC – poszczególne kolekcje
W ramach platformy cyfrowej można upublicznić nie tylko teksty, fotografie,
mapy, czasopisma, książki, kursy, wystawy, ale także obiekty audio-video, podcasty
wytworzone dla konkretnego przedsięwzięcia. Z kolekcji KPBC można wyjść do
przeszukiwania całego polskiego zasobu, student więc ma wartość dodaną, może
zawsze znaleźć lekturę uzupełniającą w bibliotece cyfrowej. Ponieważ polskie
biblioteki cyfrowe są dostępna zawsze i nie pobierają opłat, korzyść dla studenta czy
nauczyciela jest niewymierna. Tego typu usługa w przypadku uczelni medycznych
to nowa jakość w nauczaniu i powinno się szeroko z takiej możliwości korzystać.
Bibliotekarze są społecznością otwartą na współpracę. Należałoby jedynie przekonać
dydaktyków do szerokiego, nieograniczonego upubliczniania utworów, co nie jest
wcale takie łatwe w Polsce [4].
Platformy cyfrowe, które opracowano specjalnie dla potrzeb przechowywania
obiektów cyfrowych – a tym także KPBC — są wyposażone w różnego typu
możliwości wyszukiwawcze. Mamy zatem do czynienia z wyszukiwaniem typu:
przeglądanie kolekcji (browsing), przeszukiwanie przez indeksy (indexing),
wyszukiwanie proste i zaawansowane przez okno wyszukań (simple search).
Można ograniczać przeszukiwanie tylko do metadanych (opisu bibliograficznego),
można przeszukiwać pełne teksty, zawężać zakresy dat czy kolekcje. Jest to zatem
mechanizm w pełni przygotowany do poprawnego przeszukiwania oraz przyjazny
dla użytkowników.
Znaczenie sieci dla edukacji
Jeśli obliczyć potencjał bibliotek cyfrowych, stworzonych przez poszczególne
ośrodki, podające swoje statystyki i transparentne metadane, to mamy do czynienia
z otwartym zasobem liczącym około 140.000 obiektów (w roku 2006 było to zaledwie
40100), do których wchodzono miliony razy od roku 2004.
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WBC — Łączna liczba czytelników od dnia 2004-06-10: 6.353.141
KPBC — Łączna liczba czytelników od dnia 2005-05-22: 3.595.284
ZBC — Łączna liczba czytelników od dnia 2005-10-25: 1.808.191
BCUWr — Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-21: 1.989.202
Polona — Łączna liczba czytelników od dnia 2006-09-01: 4.653.978
SBC — Łączna liczba czytelników od dnia 2006-08-01: 2.488.286
Dane z 1 kwietnia 2008-04-01 ze stron poszczególnych bibliotek
Liczby te wskazują, jak ogromne jest zapotrzebowanie społeczne za zasoby
elektroniczne (ponad 21 milionów wejść przez 4 lata). Z zasobów bibliotek cyfrowych
korzystają zarówno dorośli, jak i młodzież, świadczą o tym listy i komentarze, jakie
otrzymują instytucje tworzące biblioteki. W chwili obecnej sieć może wspomagać
nauczanie głównie nauk humanistycznych, ponieważ taki jest przekrój obecnych
kolekcji, ale politechniki i uczelnie medyczne starają się umieszczać w tych zasobach
współczesne prace. Jest ich jednak stosunkowo niewiele. W dużej mierze związane to
jest z restrykcjami prawa autorskiego i małą świadomością środowiska naukowego,
nie jest ono przekonane co do celowości takiego przedsięwzięcia.
Prawa autorskie
Pozyskiwanie praw autorskich jest żmudne a czasem niemożliwe do wykonania,
np. dla dzieł osieroconych. Konieczne jest wypracowanie nowych dróg i procedur
działania, które ominą restrykcje prawa autorskiego, pożądane byłoby szerokie
stosowanie otwartych licencji Creative Commons [3], gdzie każdy autor sam decyduje,
na jakich zasadach „wypuszcza” dzieło w sieć. Przy daleko idącej współpracy
środowiska naukowego i bibliotekarskiego można stworzyć wysokiej jakości kolekcje,
odpowiadające konkretnemu zapotrzebowaniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strona główna metawyszukiwarki FBC
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
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Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma swoją własną licencję UMK oraz
udostępniła pierwsze utwory współczesne na licencji Creative Commons (CC).
Koordynator biblioteki rozpoczęła w roku 2007 rozmowy z autorami na temat tej
prostej i jasnej dla użytkowników formy upubliczniania utworów. Za zgodą autorów
oraz wydawców udało się już udostępnić kilkanaście tekstów, głównie artykułów:
postprintów i preprintów. Rozmowy trwają, także te dotyczące pozycji książkowych,
jeśli wydawcy nie będą stwarzali problemów, forma ta ma szansę przyjąć się
szerzej. Przedstawiam przykładowe utwory (postprinty) profesora UMK Andrzeja
Majdowskiego:
● Sakralizacja miejsca i funkcji w budownictwie kościelnym
● Funkcjonalność powojennych kościołów w Polsce
● Systemy konstrukcyjne powojennych kościołów w Polsce
W opisie bibliograficznym w polu opisu: prawa pojawia się zapis o wersji licencji,
jaka została użyta i przekierowanie do pełnego jej tekstu.
Majdowski, Andrzej ; Creative Commons ; by 2.5 pl ; Więcej... ;
Czytelnik może podążać za treścią i dokładnie poznać warunki, na jakich wolno
mu skorzystać z utworu. Tym samym prawa autorskie są chronione, a użytkownik
ma pełną jasność, co do zakresu użycia utworu. Istotną rzeczą jest wyjaśnienie
autorom znaczenia treści licencji CC tak, żeby wiedzieli, jakie z tego tytułu wynikają
konsekwencje. Warto zaznaczyć przy tej okazji, że preprinty autor może udostępniać
zawsze na zasadach przez siebie określonych, bez względu na to, czy poszły one do
druku czy nie.
Utwory stare - takie, co do których wygasły prawa autorskie (70 lat po śmierci
twórcy), mogą być udostępnione bez ograniczeń - stają się dobrem publicznym
(public domain).
Repozytoria naukowe – open access
Innym typem zasobu otwartego są naukowe repozytoria – open access repositories.
Należy je zdecydowanie odróżnić od bibliotek cyfrowych. Przede wszystkim
przechowują one obiekty „urodzone” jako elektroniczne (born digital) – niczego
się tu nie skanuje. Model repozytorium opiera się także o samodzielne składowania
prac naukowych przez autorów (self-archiving), unika się dzięki temu kłopotów
z prawem autorskim. Deponowanie jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie
i udostępnianie online materiałów powierzonych repozytorium. Współczesne
repozytoria zwykle przechowują najświeższe artykuły naukowe w formatach: PDF,
Latex, PostScript - jest to dla nich charakterystyczne. Powstały dlatego, by fizycy,
biologowie, informatycy, medycy, ekonomiści, matematycy mogli szybko wymieniać
się wiedzą, bo szybka komunikacja w przypadku nauk ścisłych i medycznych
ma istotne znaczenia dla naszego życia i rozwoju. Od niej zależy innowacyjność,
wynalazki, polepszenie jakości życia. Największa na świecie metawyszukiwarka
repozytoriów OAISTER http://www.oaister.org/ pokazuje dostęp do 16,709,672 (dane
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z 16 czerwca 2008) dokumentów z 994 otwartych archiwów. Warto pamiętać, że są
wśród nich jedynie polskie biblioteki cyfrowe (nie repozytoria) i uświadomić sobie,
że polskie społeczeństwo wykorzystuje ten ogromny zasób bez żadnych restrykcji.
Wkładamy niewiele, a wykorzystujemy dużo.
Polska nie ma ani jednego modelowego repozytorium wiedzy współczesnej
wytworzonej na obszarze kraju. W chwili obecnej ambicje tworzenia takiego
repozytorium wykazuje ICM UW (DIR) http://dir.icm.edu.pl/ [5]. Wielu naszych
uczonych składuje swoje prace w zagranicznych dziedzinowych repozytoriach
naukowych tych najbardziej znanych jak: E-lis, arXiv, PubMed Central.
Wśród bibliotekarzy panuje pogląd, że należy tworzyć repozytoria krajowe,
które będą zbierały i przechowywały współczesne materiały naukowe (raporty,
postprinty, preprinty, streszczenia, skrypty, wykłady, kursy) w języku polskim.
Przed takim zadaniem polskie bibliotekarstwo naukowe nadal stoi. Pierwsze próby
już są podejmowane. Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz
z Biblioteką Politechniki Łódzkiej [6] oraz Collegium Medicum UMK należą do
projektu Ecnis (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility),
który ma swoje medyczne repozytorium naukowe: http://ecnis.openrepository.com/
ecnis/. Można w nim znaleźć kilka polskich prac, ale projekt nie jest jeszcze w pełni
rozwinięty, na większe efekty trzeba poczekać.
Medycyna w sieci
Jeśli chodzi o nauki medyczne i biologiczne, to trzeba przyznać, że wiodą one
prym w budowaniu nowego modelu komunikacji naukowej, szczególnym liderem
jest tu USA. Narodowy Instytut Zdrowia zaleca, by wszystkie teksty, które powstały
z finansowania publicznego były udostępnione w Internecie 12 miesięcy po publikacji
tradycyjnej. The NIH Public Access Policy implements Division G, Title II, Section 218
of PL 110-161 (Consolidated Appropriations Act, 2008) which states: SEC. 218. The
Director of the National Institutes of Health shall require that all investigators funded
by the NIH submit or have submitted for them to the National Library of Medicine’s
PubMed Central an electronic version of their final, peer-reviewed manuscripts upon
acceptance for publication, to be made publicly available no later than 12 months
after the official date of publication: Provided, That the NIH shall implement the
public access policy in a manner consistent with copyright law. [7]
Dzięki takim decyzjom w Internecie znajdujemy coraz więcej czasopism
medycznych i repozytoriów otwartych, które dają dostęp do rezultatów badań, także
w Europie. Wiele danych i informacji o tych zasobach można uzyskać z portalu
OpenDOAR, który pokazuje dane i statystyki dotyczące repozytoriów naukowych,
poniżej tabela niektórych europejskich zasobów wg liczby rekordów:
European Repository name

Country

UK PubMed Central

United Kingdom

Digitaal Archief UM publicaties

Netherlands

Num. Recs.
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620000
4647

Software
PMC
[Unknown]
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Medic @ Bibliothèque Numérique

France

4000

[Unknown]

DViikki at University of Helsinki
Hochschulpublikationen: Johann Wolfgang
Goethe-Universität
LSE Research Online

Finland

3559

DSpace

Germany

3268

NPS

United Kingdom

3096

EPrints

Freiburger Dokumentenserver
Landspítali University Hospital Research
Archive
Research Findings Register

Germany

2186

[Unknown]

Iceland

1361

Open Repository

United Kingdom

1289

Update Software

Documentserver Keur der Wetenschap

Netherlands

1200

Wildfire

Dane z OpenDOAR http://www.opendoar.org/index.html - czerwiec 2008

Typ obiektów w repozytoriach medycznych
Polskie środowisko medyczne pokazuje swoje prace w zagranicznych
dziedzinowych repozytoriach otwartych, ale może tworzyć własne zasoby (na
świecie jest ich 83) w konsorcjum uczelni medycznych czy samodzielnie. Każde
z tych rozwiązań będzie dobre, jedynie koszty będą inne w zależności od tego na
co się zdecydujemy. Widoczność w sieci będzie jednakowo dobra, jeśli zachowane
zostaną wszystkie międzynarodowe standardy tworzenia takich zasobów. Dawna
Akademia Medyczna w Bydgoszczy dziś Collegium Medicum UMK zdecydowała
się przystąpić w roku 2004 do projektu konsorcyjnego KPBC i wkładać swoje zasoby
do jednej regionalnej platformy. Bibliotekarze mają dużą samodzielność w kreo
waniu zasobu, sami decydują, co należy zamieścić w kolekcji (dziś jest to około 300
pozycji) i jak ją zorganizować. Dzięki temu obiekty są widoczne na całym świecie
i opracowywane zgodnie z dobrymi praktykami, jakie powinny być zachowane przy
digitalizacji i tworzeniu kolekcji elektronicznych. Nie jest to jednak to samo, kiedy
autorzy samodzielnie archiwizują swoje prace i robią to na bieżąco.
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Kolekcja medyczna KPBC
Istotną wartością udostępniania prac naukowych w każdym modelu open access
jest wielka promocja i widoczność nauki polskiej na świecie.
Model open access był w Polsce promowany od 2001 roku przez bibliotekarzy
i naukowców, teraz mamy także inne podmioty współdziałające w tym zakresie.
Warto wspomnieć, że otwarty model publikowania naukowego promuje polskie
wydawnictwo naukowe TERMEDIA, które wydaje bardzo ważne czasopisma
medyczne. By je czytać wystarczy się zalogować i zostać oficjalnym (darmowym)
subskrybentem konkretnych tytułów m.in.:
1. Kardiologia Polska
2. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
3. Kardiochirurgia i Torakochirurgia
Polska
4. Współczesna Onkologia
5. Hereditary Cancer in Clinical Practice
6. Central European Journal of Immunology
7. Neurologia i Neurochirurgia Polska
8. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
9. Folia Neuropathologica
10. Reumatologia
11. Ginekologia Praktyczna
12. Postępy Dermatologii i Alergologii
13. Postępy w chirurgii głowy i szyi
14. Archives of Medical Science
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Przykładowy opis obiektu z Wydawnictwa Termedia:
artykuł: Kardiochirurgia dorosłych. Chirurgiczne leczenie migotania
przedsionków u chorych operowanych z powodu wady aortalnej
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (1): 19–21
autorzy: Rafał Pawlaczyk, Krzysztof Szyndler, Piotr Siondalski, Maciej
Brzeziński, Dariusz Jagielak, Jan Rogowski,
pliki w formacie PDF związane z artykułem: Chirurgiczne leczenie.pdf
[0.06 MB]
Dzięki otwartej postawie zarządu tego wydawnictwa udało się otrzymać zgodę na
przeniesienie prac bydgoskich medyków do KPBC bez żadnych kosztów i dodatko
wych nakładów. Termedia zyskały zaś dzięki temu szerszą promocję i widoczność
w sieci, ponieważ każdy opis bibliograficzny ma odesłanie do wydawcy, a dziś nie
jest to bez znaczenia, kiedy za sukces uważa się liczbę odniesień, wejść, rekomendacji
i linków do danej strony.
Dwa praktyczne rozwiązania
Mając świadomość wagi udostępniania współczesnych utworów medycznych,
należy koniecznie podjąć ścisłą współpracę z już działającą biblioteką cyfrową lub
stworzyć własne repozytorium instytucjonalne. To drugie rozwiązanie jest jednak
kosztowniejsze, bo wszystko tworzy się od nowa. Przy czym należy pamiętać,
że modele repozytoriów są korzystniejsze dla medycyny, ponieważ w dłuższej
perspektywie samo-archiwizacja niweluje problemy prawno-autorskie i oszczędza czas.
Poza tym każda uczenia musi się rozliczać ze swoich prac badawczych, repozytorium
daje wgląd w cały dorobek. Żadnej z tych inicjatyw nie należy podejmować samemu,
nie jesteśmy jeszcze do tego przygotowani, mamy za mało doświadczenia i wiedzy.
Koniecznym jest współpraca z instytucjami, które posiadają know-how. Partnerstwo
może dać wymierne efekty zainteresowanym stronom: instytucjom, wydawcom,
bibliotekom.
I rozwiązanie
Praktyka zagraniczna pokazuje, że repozytorium instytucjonalne czy dziedzinowe
można bardzo szybko zbudować, należy:
a) przekonać władze o konieczności tworzenia własnego zasobu;
b) podjąć współpracę partnerską z doświadczoną instytucją;
c) wykorzystać opracowania i modele zagraniczne – jest ich dużo;
d) opracować politykę składowania artykułów;
e) przeszkolić 2 pracowników w zakresie nowych obowiązków;
f) oprzeć zasób o dotychczasowe bibliografie prac pracowników naukowych,
które ma każda uczelnia (medyczne przeważnie w Expertusie) – pobrać z nich
metadane;
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g) wykorzystać technologie open source zbudowane specjalnie dla repozytoriów
(dSpace, Fedora, e-Print) - szeroko stosowane na świecie i rekomendowane
przez znane instytucje np. CERN;
h) przerzucić na początek wszystkie prace swoich badaczy umieszczone w repozy
toriach światowych do repozytorium instytucjonalnego;
i) rekomendować i promować repozytorium we własnym środowisku i w kraju;
j) opracować model takiego repozytorium i opublikować go.
II rozwiązanie
Biblioteki cyfrowe mogą także stać się doskonałymi partnerami projektowymi
uczelni medycznych i zamieszczać na swoich platformach lektury uzupełniające,
kursy, filmy [8], wykłady [9], prezentacje, materiały audio-video, wywiady i inne.
Zapewniają one materiałom długotrwałe przechowywanie, nawet po zamknięciu
danego kursu czy zakończeniu wykładu. Trzeba pamiętać, że biblioteki cyfrowe nie
mają modułu samo-archiwizacji, a negocjacje z autorami trwają bardzo długo.
Co należy zrobić?:
1. przekonać decydentów i pracowników nauki w macierzystej uczelni do podjęcia
współpracy w zakresie współtworzenia zasobów cyfrowych;
2. wskazać na szeroką promocję polskich dzieł medycznych umieszczonych
online;
3. przygotować instytucjonalną politykę tworzenia zasobów medycznych (co, dla
kogo i gdzie digitalizujemy);
4. zlokalizować najbliższą bibliotekę cyfrową i podjąć z nią współpracę;
5. przeszkolić 2-3 pracowników w zakresie nowych obowiązków;
6. zbudować małą pracownię digitalizacji;
7. rozpocząć pozyskiwać prawa autorskie swoich pracowników naukowych;
8. zacząć umieszczać czasopisma uczelniane i prace doktorskie, kursy, wykłady;
9. przekonać lokalnych wydawców do swojej idei, wypromować ich wkład,
linkować do ich stron tytuły u nich publikowane;
10. wypromować tak zbudowany zasób.
Budowanie zasobów cyfrowych (digital collections) jest koniecznością, nie
fanaberią bibliotekarzy, coraz więcej ludzi to rozumie, naszym zadaniem jest tylko
wzmocnić to rozumienie. Nie ma innej drogi. Komunikacja naukowa opiera się
w głównej mierze o szybki i masowy przepływ pełnej i wartościowej informacji,
ci inicjatorzy, którzy rozpoczęli marszrutę w kierunku masowej wymiany wiedzy
w latach 90. osiągnęli niebywały sukces, dali nam do dyspozycji miliony prac
naukowych dostępnych online. Badania bibliometryczne pokazują też, że efekty tego
otwarcia mogą mieć poważne skutki związane z przyspieszeniem cywilizacyjnym
i innowacyjnym. Warto zastanowić się nad konsekwencjami zamkniętego, tradycyjnego
podejścia do publikowania naukowego – jakie straty z tego tytułu wynikają? Brak
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zasobów naukowych w otwartych repozytoriach wzmaga jedynie przekonania o sła
bości nauki danego kraju, a przede wszystkim unikaniu szans, jakie się pojawiły.
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Dr Jolanta Przyłuska
Łódź – IMP
repozytoria open access a dostęp do wiedzy medycznej

Streszczenie
Rozwijające się technologie informatyczne dają wiele możliwości udostępniania publikacji
naukowych poprzez elektroniczne źródła. Jednym ze sposobów jest tryb Open Access (OA) polegający
na bezpłatnym dla użytkownika końcowego dostarczaniu treści naukowych. Na zasadach OA wydawane
są całe czasopisma lub tylko wybrane publikacje. Wolny dostęp do wiedzy stosowany jest także
w repozytoriach dziedzinowych i instytucjonalnych.
W referacie zostaną omówione zasady OA oraz polityka Unii Europejskiej wobec udostępniania
wyników badań naukowych. Przedstawiona będzie też rola repozytoriów OA w organizowani dostępu do
wiedzy medycznej. W opracowaniu pomocne będą doświadczenia zdobyte przy budowaniu repozytorium
dziedzinowego dla programu unijnego ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual
Susceptibility).
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Open Access w komunikacji naukowej
Termin „Open Access” oznacza darmowy dostęp do dokumentów poprzez internet.
Pozwala on na czytanie, kopiowanie i drukowanie pełnych tekstów. Jest to ruch na
rzecz powszechnego dostępu do cyfrowych publikacji naukowych. Podstawowym
założeniem idei otwartego dostępu jest to, iż artykuły naukowe będące zwieńczeniem
procesu badawczego, często finansowanego ze środków publicznych powinny być
dostępne bezpłatnie dla innych naukowców, jak też dla zwykłych czytelników.
U podłoża ruchu OA tkwi rewolucja technologiczna i nowe możliwości dystrybucji
dokumentów cyfrowych. Usprawnienie procesu edytowania i publikowania, łatwość
dzielenia się publikacjami sprawiają, że zmieniają się sposoby komunikowania
środowiska naukowego.
Zasady OA stosowane są w niektórych czasopismach lub w repozytoriach
dokumentów cyfrowych. Tradycyjny model czasopisma drukowanego zostaje
wypierany przez nowy model dystrybucji i finansowania czasopism cyfrowych.
W czasopismach typu OA opłata wnoszona jest na etapie redakcji tekstu a nie za
udostępnianie. Wielu wydawców stosuje model OA do całych czasopism lub tylko do
wybranych publikacji elektronicznych. Tryb bezpłatnego dostarczania dla użytkownika
nie oznacza wcale, że są to publikacje o mniejszym znaczeniu. Recenzowane
czasopisma OA występują w wielu dziedzinach nauki, mają wysoki Impact Factor
i wydawane są przez znanych wydawców jak Oxford University Press, Springer, czy
Elsevier.
Inicjatywie wolnego dostępu do wiedzy, sprzyjają narzędzia do komunikowania
się ułatwiające tworzenie repozytoriów publikacji elektronicznych [1,2]. Sprawne
rozpowszechnianie wyników badań naukowych jest szczególnie ważne w dziedzinach
wiedzy szybko rozwijających się, w których wymiana publikacji i przedstawianie
najnowszych wyników są niezwykle istotne dla rozwoju prac badawczych. Główną
zaletą repozytoriów OA jest zniesienie barier w dostępie, zwiększenie skuteczności
wyszukiwania, rozpowszechniania, a co za tym idzie oddziaływania publikacji.
Autorzy mogą sami deponować swoje prace w repozytorium w trybie on-line lub też
za pośrednictwem redaktora, z zachowaniem reguł prawa własności intelektualnej.
Siłą napędową repozytoriów OA, oprócz korzyści dla rozwoju nauki i wiedzy
społeczeństwa, jest zwiększenie wykorzystania prac, rozwój kariery naukowej
i możliwości zdobywania funduszy na nowe badania [3,4]. Autoarchiwizacja prac
przed ich formalnym opublikowaniem wpływa na wzrost liczby cytowań, a także
wzrost liczby pobrań [5]. Zastosowanie w repozytoriach protokołu OAI-PMH (Open
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) umożliwia przeszukiwanie
ich przez wyszukiwarki typu Google, Yahoo, a także daje dostęp do informacji
rozproszonej w internecie.
Tworząc repozytorium, gromadzące preprinty (przed recenzją) lub postprinty
(po recenzji) prac publikowanych później przez określonych wydawców, należy
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sprawdzić obowiązujące zasady prawa autorskiego. Politykę wydawców wobec
bezpłatnego udostępniania publikacji dla użytkownika końcowego można sprawdzić
w bazie SHERPA (http://sherpa.ac.uk/romeo.php). W zależności od reguł stosowanych
przez wydawcę autor przekazuje swoją pracę do repozytorium w formie pre- lub
postprintu. Wymagana jest często konieczność podania adresu internetowego strony
wydawcy, gdzie zamieszczany jest odpowiednik publikacji w wersji firmowanej
przez redakcję. Przekazując pracę do depozytu elektronicznego autor poświadcza
oryginalność publikacji oraz udziela organizatorom repozytorium praw niewyłącznych
na udostępnianie dzieła. Jeśli zamieszczanie pracy przebiega za pośrednictwem
redaktora repozytorium, wówczas autor powiadamia redaktora o autentyczności
i wiarygodności jego pracy i wyraża zgodę na archiwizację i udostępnianie.
Rozwijające się technologie informacyjne dają możliwość upublicznienia wiedzy
w internecie szybciej niż w tradycyjnych czasopismach naukowych. Budzi to wiele
wątpliwości co do merytorycznej wartości publikowanych treści z jednej strony
i jednocześnie jest pokusą do elektronicznego rozpowszechniania publikacji
i szybszego komunikowania się w świecie nauki. Zaletą czasopism elektronicznych
jest szybkość ich rozpowszechniania, nieograniczony zasięg, łatwość indeksowania,
możliwość sprowadzania i czytania tylko wybranych artykułów oraz tworzenia
własnych kolekcji i międzytekstowych powiązań linkujących do siebie. Wadą jest ich
ulotność i słaba ochrona praw autorskich. Jednak dla komunikacji naukowej istotna
jest szybkość i swoboda dostępu, możliwość kompletowania wiedzy dziedzinowej
i szukania powiązań tematycznych. Te cechy sprawiają, że czasopisma elektroniczne
i repozytoria stają się coraz częściej stosowaną formą przekazu naukowego.
Stanowisko Unii Europejskiej wobec Open Access
Wzrost znaczenia badań naukowych i nowoczesnych technologii były impulsem
w 2000 roku do budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wynikiem wstępnych
działań grupy roboczej było opracowanie wytycznych i powołanie w czerwcu
2001 r. Europejskiego Zespołu Doradczego ds. Nauki (European Research Advisory
Board - EURAB) mającego na celu kształtowanie i wdrażanie polityki naukowej
Unii Europejskiej [6]. Według zaleceń EURAB, dotyczących polityki unijnej
wobec inicjatywy Open Access (OA) oraz zgodnie ze stanowiskiem Europejskiej
Rady ds. Badań (European Research Council ─ ERC), publikacje naukowe będące
wynikiem badań finansowanych z funduszy UE powinny być dostępne bezpłatnie dla
społeczeństwa tak szybko, jak tylko jest to możliwe (najlepiej w ciągu 6 miesięcy od
opublikowania i nie później niż w ciągu 12 miesięcy) [7,8].
Warunkiem skutecznego dzielenia się wiedzą jest zapewnienie łatwego i otwartego
dostępu do niej. Istotą prowadzonych projektów badawczych jest generowanie nowej
wiedzy poprzez rozpowszechnianie jej bez ograniczeń w całym społeczeństwie.
Jedną z form dzielenia się wiedzą może być właśnie zamieszczanie publikacji
w otwartych repozytoriach instytucjonalnych i tematycznych. Natomiast szerszy
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dostęp do wyników badań wykonywanych w Europie będzie możliwy poprzez
zintegrowanie serwisów internetowych i repozytoriów dzięki projektowi DRIVER
(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) obejmującemu
rozproszone zbiory dokumentów.
Repozytorium jako magazyn dokumentów elektronicznych
Mianem „repozytorium” nazywano dawniej miejsce służące do przechowywania
akt i ksiąg urzędowych z możliwością korzystania z nich. Obecnie rozumiane jest
coraz częściej jako magazyn, depozyt dokumentów cyfrowych gromadzonych przez
samych autorów, przy pomocy odpowiedniego interfejsu i udostępnianych sieciowo
bez ograniczeń lub tylko dla określonej grupy uprawnionych użytkowników. Materiały
zgromadzone w repozytorium mogą być częścią biblioteki cyfrowej. W zależności od
potrzeb buduje się repozytoria tematyczne (subject-specific), gromadzące publikacje
i wyniki badań z określonej dziedziny wiedzy lub też repozytoria instytucjonalne, które
służą do magazynowania różnego typu dokumentów związanych z daną instytucją.
Można też budować repozytoria osobowe do gromadzenia prac autora, repozytoria
regionalne, krajowe oraz repozytoria określonego typu dokumentów jak rozprawy
doktorskie, habilitacyjne uczelni lub wydziału. W repozytoriach można zamieszczać
preprinty, postprinty publikacji, szarą literaturę, raporty z badań, sprawozdania,
materiały konferencyjne, prezentacje multimedialne, zdjęcia, mapy, nuty, filmy.
Zasadniczym celem funkcjonowania repozytoriów w środowisku akademickim
jest udostępnianie wyników badań, raportów, sprawozdań, jak również przyśpieszenie
procesu publikacyjnego poprzez dzielnie się z innymi użytkownikami elektroniczną
wersją artykułów publikowanych w czasopismach. Repozytoria skracają proces
publicznego przedstawienia wyników prac naukowych, nie zastępują jednak
tradycyjnej formy czasopism, są narzędziem komplementarnym. Wydanie publikacji
w czasopiśmie podlega procesom oceny i recenzji, a zamieszczenie publikacji
w repozytorium jest formą magazynowania i archiwizowania pracy, chociaż może
podlegać procesowi weryfikacji przed publicznym udostępnianiem.
Repozytoria pozwalają na zakładanie określonych kolekcji dokumentów i tworzenie
hierarchicznej struktury gromadzonych danych. Dzięki temu możliwe jest budowanie
repozytoriów o strukturze odzwierciedlającej funkcjonującą w rzeczywistości
organizację. W ten sposób powstają repozytoria instytucjonalne, gdzie dokumenty
w nich gromadzone są uporządkowane w sposób zhierarchizowany zgodnie ze
strukturą organizacyjną uczelni.
Rozwój repozytoriów medycznych
Według danych z OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) od
2006 r. powstało ponad 1000 repozytoriów na świecie. Największy przyrost był
w 2006 r., a tendencja wzrostowa utrzymuje się nadal. Obserwowany jest także wzrost
repozytoriów medycznych (rys. 1). W repozytoriach medycznych składowane są różne
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typy dokumentów – od publikacji naukowych po bazy danych i oprogramowanie (rys.
2). Najczęściej archiwizowane są publikacje z czasopism – 77%, niepublikowane
raporty i dokumenty robocze – 38%, rozprawy doktorskie i dysertacje naukowe –
36%, materiały konferencyjne – 30%, książki – 28%, bibliografie – 14%, materiały
dydaktyczne – 10%, multimedia i materiały audiowizualne – 9%, bazy danych –
4%, oprogramowanie – 1%, patenty – 1%. W tworzeniu repozytoriów medycznych
przodują kraje europejskie, USA, Brazylia, Kanada i Japonia (rys. 3,4).

Rys. 1. Wzrost liczby repozytoriów medycznych (wg DOAR, 17.07.2008)

Rys. 2. Zawartość repozytoriów medycznych (wg DOAR, 17.07.2008)
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Rys. 3. Repozytoria medyczne w poszczególnych krajach (wg DOAR,
17.07.2008)

Rys. 4. Repozytoria medyczne na świecie (wg DOAR, 17.07.2008)
Repozytorium ECNIS
Działania związane z budowaniem otwartego repozytorium dziedzinowego ECNIS
podjęto w 2007 r. w celu utworzenia odpowiedniej platformy dialogu pomiędzy
kręgami naukowymi a społeczeństwem. Koordynatorem programu międzynarodowego
programu ECNIS jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi a Biblioteka Naukowa
IMP przejęła zadania związane z tworzeniem repozytorium. Repozytorium zostało
zaplanowane jako archiwum OA różnorodnych dokumentów powstających w czasie
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realizacji projektu, a następnie do dalszego gromadzenia i szerokiego udostępniania
publikacji o tematyce związanej ze środowiskowym narażeniem na raka.
Sieć Doskonałości ECNIS (http://www.ecnis.org, Environmental Cancer Risk,
Nutrition and Individual Susceptibility – Rak Środowiskowy, Dieta i Indywidualna
Wrażliwość) rozpoczęła działalność w 2005 r. w ramach Szóstego Programu Ramowego
Badań i Rozwoju Unii Europejskiej (FP6). Zrzesza ona przedstawicieli europejskich
ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad rakiem środowiskowym oraz
jego uwarunkowaniami związanymi z dietą i czynnikami genetycznymi. Celem jej
założycieli było stworzenie trwałej struktury instytucji partnerskich umożliwiającej
prowadzenie wspólnych badań nad rakiem, zwłaszcza poznanie mechanizmów
powstawania nowotworów oraz metod zapobiegania chorobie nowotworowej.
Instytucje partnerskie Sieci ECNIS:
● Nofer Institute of Occupational Medicine (coordinator)
● German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany,
● University of Copenhagen, Denmark,
● Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden,
● Institute for Scientific Interchange Foundation, Torino, Italy,
● National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece,
● University of Leicester, United Kingdom,
● National Institute of Environmental Health, Budapest, Hungary,
● Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland,
● Genetics Research Institute & Ospedale Policlinics, Milano, Italy,
● Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany,
● Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland,
● Vrije Universiteit Brussell, Belgium,
● Lund University, Sweden,
● Katholieke Universiteit Leuven, Belgium,
● Institute of Cancer Research, Sutton, United Kingdom,
● Maastricht University, Netherlands,
● Biochemical Institute for Environmental Carcinogens, Prof. dr Gernot Grimmer
- Foundation, Grosshansdorf, Germany,
● Catalan Institute of Oncology, Barcelona, Spain,
● Utrecht University, Institute of Risk Assessment Sciences, Netherlands,
● University of Dundee Biomedical Research Centre, United Kingdom,
● International Agency for Research on Cancer, Lyon, France,
● NETIX Skrzypczynski, Krzysztofowicz sp. j., Warsaw, Poland,
● Leocordia AB, Stockholm, Sweden,
● Imperial College London, United Kingdom.
W repozytorium zamieszczane są pre- i postprinty, raporty i prezentacje. Archiwum
to daje możliwość gromadzenia różnego typu materiałów takich jak wyniki badań,
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czy materiały źródłowe. Po sprawdzeniu przez redaktora, ewentualnej modyfikacji
i akceptacji prace są zamieszczane na zasadzie depozytu. Do budowy repozytorium
wykorzystano oprogramowanie DSpace. Od 2008 r. system posadowiony jest
w serwisie Open Repository prowadzonym przez BioMed Central.
Oprogramowanie
Program DSpace utworzony został w 2002 roku przez Massachusetts Institute
of Technology (MIT) przy współpracy laboratoriów Hewlett Packard. Jest
oprogramowaniem opartym na tzw. wolnej licencji (open source) służącym
głównie do tworzenia repozytoriów instytucjonalnych i bibliotek cyfrowych, w celu
uporządkowanego udostępniania i przechowywania publikacji naukowych. DSpace
zbudowany jest trójwarstwowo (Application Layer, Business Logic Layer i Storage
Layer). W warstwie magazynowania odbywa się fizyczne przechowywanie metadanych
i zawartości bazy. Warstwa Business Logic odpowiada za zarządzanie zawartością
archiwum, tworzenie kont użytkowników (e-people), autoryzację i przepływ danych.
Najwyższa warstwa aplikacji obejmuje zestaw gotowych narzędzi (np. serwer WWW,
przeglądarka internetowa czy OAI-PMH), które są wykorzystywane do przesyłania
różnego typu informacji w sieci [9]. W trakcie instalacji (samodzielna lub zlecona)
oprogramowania DSpace konfigurowane są ustawienia dla administratora systemu
(rejestracja odbywa się na podstawie własnego adresu e-mail i dowolnie wybranego
hasła). Następnym krokiem jest tworzenie indywidualnych ustawień dla danego
repozytorium. Jako pierwsze definiuje się tzw. Zespoły i Kolekcje (Communities &
Collections) poprzez wypełnianie odpowiednich formularzy edycyjnych. Program
pozwala na funkcjonowanie rozbudowanej liczby Zespołów i w każdej z nich wielu
Kolekcji. W ten sposób można stworzyć hierarchiczną strukturę odpowiadającą
strukturze danej instytucji. W Zespołach tworzone są Kolekcje, które gromadzą
odpowiednie typy dokumentów (rys.5).
Rejestracja w repozytorium
W celu dokonania rejestracji w repozytorium użytkownik na stronie głównej
wybiera zakładkę My DSpace, podaje swoje konto e-mail i definiuje własne hasło
dostępu. Efektem końcowym jest komunikat o zakończeniu rejestracji i dostępnych
uprawnieniach. Każde logowanie do systemu wymaga podania adresu e-mail oraz
wcześniej wybranego hasła. Uprawniony użytkownik może aktywować system
powiadamiania o nowo dodanych publikacjach w ramach konkretnych Kolekcji
i utworzyć własny profil zawierający podstawowe informacje o zainteresowaniach
badawczych, projektach i publikacjach naukowych.
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Rys. 5. Strona główna repozytorium ECNIS
Deponowanie publikacji
Po sprawdzeniu dostępności pełnego tekstu (pre-, postprint) i ustaleniu zasad
wydawców pozwalających na zamieszczenie dokumentu w repozytorium, publikacja
może być zamieszczona w archiwum. Kolejna czynność związana jest z przygotowaniem
opisu bibliograficznego poprzez podanie metadanych zgodnie z zastosowanym
w DSpace standardem Dublin Core (wprowadzanie danych w odpowiednie pola:
autor, tytuł, data, wydawca, URL, słowa kluczowe, abstrakt, itp.). Po szczegółowym
opracowaniu metadanych można podłączyć pełny tekst dokumentu. Najczęściej
stosowany jest format PDF. Program umożliwia archiwizowanie dokumentów
w ponad 20 różnych formatach. Pozwala także na przerwanie procesu wprowadzania
opisu, zachowanie dotychczasowych danych i dokończenia w późniejszym czasie. Do
danego opisu można podłączyć więcej niż jeden plik. Po weryfikacji wprowadzonego
opisu należy zaakceptować licencję na udostępnianie dokumentu online. Od tego
momentu artykuł widziany jest w repozytorium z możliwością wyszukiwania go
i publicznego udostępniania (rys. 6).
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Rys. 6. Przykład opisu dokumentu w repozytorium ECNIS
Zasady prawne zamieszczania prac w repozytorium
Standardowo w repozytorium DSpace dostarczana jest przykładowa wersja umowy
licencyjnej, którą można zamienić na inną, dostosowaną do własnego repozytorium.
Autor/redaktor zamieszczając pracę w repozytorium ECNIS w chwili obecnej korzysta
z umowy standardowej, na podstawie której poświadcza, że poprzez jej akceptację
udziela organizatorom repozytorium praw niewyłącznych na udostępnianie dzieła i na
zamianę na inny format w celu zabezpieczenia go. Autor potwierdza też oryginalność
zamieszczanej pracy.
Wyszukiwanie publikacji
Użytkownik końcowy może dotrzeć do zawartości repozytorium kilkoma drogami.
Jednym, ze sposobów jest wykorzystywanie przez DSpace systemu cyfrowej
identyfikacji obiektów tzw. CNRI Handle System (Corporation for National Research
Initiatives Handle System). Przydzielenie każdej pracy stałych identyfikatorów
umożliwia wyszukanie publikacji w Internecie i dostęp do pełnego tekstu.
Innym sposobem jest wyszukiwanie danych wewnątrz repozytorium poprzez:
● Search – proste i zaawansowane wyszukiwanie publikacji po podaniu
konkretnych danych (np. autor lub słowo kluczowe),
● Browse – przeglądanie zawartości bazy wg indeksów (nazw kolekcji, tytułów
publikacji, autorów, słów kluczowych, daty publikacji).
Podstawowa lista wyników wyszukiwania zawiera skrócony opis publikacji (data,
tytuł, autor). Tytuł publikacji zawiera link przekierowujący użytkownika do pełnego
opisu bibliograficznego z możliwością pobrania kompletnego dokumentu.
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Repozytoria Open Access a dostęp do wiedzy medycznej
O tym, w jaki sposób repozytoria wpływają na dostęp do wiedzy medycznej
można sądzić po stale rosnącej liczbie repozytoriów OA, w tym repozytoriów
instytucjonalnych. Chociaż największa baza biomedyczna w serwisie PubMed
zapewnia w dużym stopniu informację o najnowszej wiedzy medycznej, to nie
wyczerpuje innych możliwości otwartego dostępu do dokumentów. (PubMed
daje bezpłatny dostęp do abstraktów z możliwością linkowania - LinkOut do
pełnych tekstów w zależności od uprawnień danej instytucji, dostęp do publikacji
z repozytorium PubMedCentral i tekstów udostępnianych przez samych wydawców,
indeksuje także elektroniczne wersje publikacji zanim ukażą się w wersji drukowanej
i podaje informacje o tekstach bezpłatnych i publikacjach z czasopism OA).
Wobec sprawdzonego od lat źródła informacji o publikacjach biomedycznych jakim
jest PubMed, repozytoria medyczne stają się alternatywnym źródłem dla dokumentów
danej uczelni, raportów, wyników badań. Są narzędziem mniej sformalizowanym,
ale mocno integrującym społeczność akademicką. W społeczności tej ważny jest
wkład samych użytkowników w jej tworzenie w oparciu o interaktywny internet
i technologię Web 2.0. Prosta obsługa, włączenie użytkowników w tworzenie treści
serwisu i szeroka dostępność wpływają na zmianę roli użytkownika z biernego
odbiorcy treści na aktywną formę kreowania zawartości serwisów. Miejsce spotkań
wirtualnych oparte o aktywne uczestnictwo, gromadzenie treści zgodnie z potrzebami
odbiorcy, zamieszczanie zdjęcia i informacji o sobie, powiadamianie użytkownika
poprzez email o nowych materiałach, wykorzystanie kanałów RSS, to tylko niektóre
z elementów Web 2.0. Zastosowanie ich w serwisach dla społeczności akademickiej,
korzystającej z cyfrowych bibliotek medycznych zmierza w kierunku tworzenia
Library 2.0 i zapewnienia szerokiego, otwartego dostępu do wiedzy medycznej.
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wyszukiwanie informacji medycznej
poprzez wyszukiwarki naukowe
Internet całkowicie zrewolucjonizował nie tylko pracę bibliotekarzy, ale i ludzi
prowadzących prace badawcze i naukowe. Kiedyś problemem był ograniczony
dostęp do informacji, dziś, wprost przeciwnie, sztuką jest selekcja informacji. Wolny
dostęp do bardzo wielu źródeł sprawia, że problemem staje się wybranie informacji
najwartościowszej, najlepiej zaspokajającej nasze potrzeby. Spotykamy się z tym
wszyscy, choćby słuchając bieżących faktów z kraju i ze świata. Z przyrostem
informacji w sposób szczególny spotykają się ludzie nauki.
W jaki sposób dotrzeć do informacji najwartościowszej? Gdzie najszybciej można
znaleźć potrzebne dane?
O próbę odpowiedzi na to pytanie pokusiłyśmy się w niniejszej pracy. Zdajemy
sobie sprawę z tego, iż problem optymalnych technik wyszukiwania informacji
pozostaje otwarty. Ze swej strony chcemy przedstawić jedną z możliwości dotarcia
do danych istotnych z naukowego punktu widzenia – wyszukiwarki naukowe.
Naszym zdaniem w/w wyszukiwarki, pomijające strony nienaukowe w procesie
wyszukiwawczym, są wartościowym narzędziem, które pomaga w szybkim dotarciu
do poszukiwanych danych.
Nasza praca ma na celu zaprezentowanie ciekawych możliwości wybranych
wyszukiwarek naukowych. Wybrałyśmy te najbardziej interesujące z naszego punktu
widzenia. Nie ma możliwości ani potrzeby omawiania wszystkich wyszukiwarek
naukowych. W Internecie funkcjonuje ich wiele, jednak faktycznie tylko nieliczne
zasługują na pozytywną opinię. Opcja wyszukiwania podstawowego jest w każdej
wyszukiwarce naukowej czy popularnej taka sama. Skupiłyśmy się na tych, które
mają opcję wyszukiwania zaawansowanego i wyszukują informacje z zakresu
medycyny, czyli indeksują strony czasopism, baz danych czy instytutów związanych
z medycyną. Z założenia pominęłyśmy te wyszukiwarki, które ograniczają się
wyłącznie do wyszukiwania informacji z zakresu nauk humanistycznych, czy
matematyczno-inżynieryjnych.
SCIRUS
Scirus ma opinię najlepszej wyszukiwarki informacji naukowej. Przeszukuje ponad
450 mln. stron o tematyce naukowej, dociera do informacji o naukowcach, danych
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technicznych i medycznych, informacji o najnowszych doniesieniach naukowych,
recenzji, patentów, preprintów, repozytoriów i czasopism, również tych często
pomijanych przez inne wyszukiwarki. Na przykład indeksuje artykuły pełnotekstowe
z Biomed Central, techniczne raporty z NASA, pełnotekstowe dokumenty z Nature
Publishing Group, około miliona artykułów z PubMed Central oraz pełnotekstowe
artykuły z Royal Society Publishing.
Wyszukiwarka posiada specjalne filtry odrzucające treści nienaukowe. Tym samym
dociera do danych znajdujących się na stronach zawierających w adresie: edu, org,
gov. Scirus umożliwia zarejestrowanie własnej strony domowej, o ile spełnia ona
warunki wyszukiwarki, czyli zawiera treści naukowe. Zarejestrowana strona staje się
„bardziej widoczna” i dostępna dla społeczności naukowej na całym świecie. Jest to
cenna informacja dla wszystkich, którzy zajmują się nauką i pragną rozpowszechnić
i podzielić się swoimi dokonaniami.
Okno umożliwiające rejestrację swojej strony domowej w Scirusie

Istnieje także możliwość zarejestrowania swojego adresu mailowego, co umożli
wia otrzymywanie informacji na temat nowości i aktualizacji wyszukiwarki.
Administratorzy podkreślają, że jest to jeden mail w miesiącu. Z usługi tej w każdej
chwili można zrezygnować.
Wyszukiwarka daje możliwość tzw. wyszukiwania zaawansowanego, co pozwala
bardzo precyzyjnie sformułować pytanie wyszukiwawcze. W niniejszej pracy celowo
pomijamy wyszukiwanie proste, gdyż nie różni się ono niczym w omawianych
wyszukiwarkach i jest takie samo jak w wyszukiwarkach popularnych.
Warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie oferuje wyszukiwanie
zaawansowane, gdyż decydują one w dużym stopniu o relewantności odpowiedzi do
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pytania. Bardzo duże znaczenie ma również zakres stron, które dana wyszukiwarka
przeszukuje oraz filtry umożliwiające odrzucanie odpowiedzi pochodzących ze stron
nie zawierających treści naukowych.
Warto zwrócić uwagę na możliwość wyszukiwania exact phrase. Pozwala ona
odnaleźć dokumenty zawierające interesujące nas wyrażenie lub frazę. Dzięki tej
możliwości nie ma ryzyka, że wyszukiwarka pokaże nam dokumenty zawierające tylko
pojedyncze wyrazy z interesującej nas frazy czy wyrażenia. Zwiększa to oczywiście
szansę, iż wyszukane odpowiedzi będą relewantne do naszego zapytania.
Interesującego nas wyrażenia lub słów możemy poszukiwać w całym dokumencie,
w tytule artykułu, w tytule czasopisma, imieniu i nazwisku autora oraz w słowach
kluczowych. Istnieje też możliwość zawężenia pola wyszukiwawczego do
określonego typu publikacji: abstraktu, artykułu, książki, strony domowej, materiałów
konferencyjnych, patentów, reprintów, dysertacji. Można również zawęzić pole
wyszukiwawcze do określonego formatu: PDF, HTML, Word. Zwiększa to znacznie
szansę na dotarcie do potrzebnych danych.
Okno wyszukiwania zaawansowanego w Scirusie

Warto także zwrócić uwagę na sposób prezentacji efektów wyszukiwania
w Scirusie. Wyszukiwarka pokazuje nam, na jakiego typu stronach znaleziono
realizację naszego zapytania. Możemy się dowiedzieć, czy wyniki pochodzą z wersji
online czasopism, czy z baz danych. Scirus pokazuje także format stron (PDF,
HTML, Word).
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Efekty wyszukiwania w Scirusie
1-10 of 519 hits for Increase of exhaled nitric oxide in children exposed to low
levels of ambient ozone

Dowodem wysokiej użyteczności Scirusa są liczne nagrody. Cytując informacje
zawarte na stronie macierzystej, Scirus został nagrodzony przez Search Engine Watch
Awards – ‘’Best Speciality Serach Engine’’ w 2001 i 2002 oraz ‘’Best Directory or
Search Engine Website’’ WebAward przez Web Marketing Association w 2004, 2005
i 2006. Wyszukiwarka jest na bieżąco wzbogacana o nowe źródła informacji i bazy.
GOOGLE SCHOLAR
Inną ciekawą wyszukiwarką naukową jest Google Scholar.
Strona startowa Google Scholar
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Wyszukuje: reprinty, artykuły z czasopism, referaty konferencyjne. Informacje
zawarte pod linkiem - wszystko o wyszukiwarce Google Scholar – czyli tzw. pomoc, są
dostępne w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, a także chińskim
i koreańskim. Niestety brak na tej liście języka polskiego.
Okno wyszukiwania zaawansowanego w wyszukiwarce Google Scholar

Opcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala na przeprowadzenie bardzo
ciekawych poszukiwań. Podobnie jak w Scirusie, istnieje możliwość poszukiwania
artykułów zawierających dane wyrażenie. Warto odróżnić opcję -znajdź artykuły ze
wszystkimi słowami- od -znajdź artykuły z wyrażeniem. Opcja pierwsza wyszuka nam
artykuły zawierające dane słowa. Jednak wyszukiwarka niekoniecznie może umieścić
na pierwszym miejscu dokument zawierający interesującą nas frazę.
Google Scholar umożliwia również wyszukanie artykułów napisanych przez
wybranego autora w wybranym czasopiśmie w określonym czasie. Dzięki temu
użytkownik może sprawdzić, ile i jakich prac opublikowała konkretna osoba w danym
czasopiśmie.
Warto zwrócić uwagę na sposób prezentacji wyników wyszukiwania.
Prezentacja wyników wyszukiwania w Google Scholar (Pierwszy wynik
wyszukiwawczy)
… Between Intraocular Pressure, Central Corneal Thickness, Stage of Glaucoma, and
Demographic Patient … - wszystkie wersje: 2 »
C Kniestedt, S Lin, J Choe, M Nee, A Bostrom, J … - Journal of Glaucoma, 2006 glaucomajournal.com
... Correlation Between Intraocular Pressure, Central Corneal Thickness, Stage of
Glaucoma,
and Demographic Patient Data: Prospective Analysis of Biophysical ...
Cytowane przez 15 - Pokrewne artykuły - Wyszukiwanie w internecie
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Google Scholar ustawia efekty wyszukiwania w kolejności najnowszych artykułów.
Ma to istotne znaczenie. Dla potrzeb niniejszej pracy wyszukałyśmy artykuły
opublikowane w latach 2006-2008 w czasopiśmie Journal of Glaucoma zawierające
w tytule słowo Glaucoma. Uzyskałyśmy 146 odpowiedzi ułożonych w kolejności
ukazania się danych prac. Dzięki takiemu sposobowi porządkowania, użytkownik
widzi od razu prace najnowsze. Wyszukiwarka automatycznie pokazuje również
w ilu pracach dana publikacja była cytowana. Użytkownik ma także odnośnik do
pokrewnych artykułów.
Warto zwrócić uwagę na możliwość wybrania preferencji – preferencje
wyszukiwania.
Okno preferencji wyszukiwania w Google Scholar
Preferencje wyszukiwania

Szczególnie ciekawą opcją są linki biblioteczne. Użytkownik dowiaduje się, czy
dany artykuł jest dostępny w formie online w wybranej bibliotece. Oczywiście, jak
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podkreślają administratorzy witryny, do artykułu najczęściej można dotrzeć posługując
się komputerem należącym do kampusu uczelnianego. Użytkownik jednak wie, gdzie
udać się po dany artykuł. To duże ułatwienie.
GOOGLE BOOK SEARCH
Jest to bardzo ciekawa wyszukiwarka książek. W zależności od dostępności danej
książki pod względem praw autorskich można zobaczyć podgląd okładki, fragment,
a nawet pełny tekst. Możliwe jest także dotarcie do recenzji oraz odniesień-linków
w sieci do danej pozycji. Mamy możliwość sprawdzenia, gdzie daną książkę można
kupić lub wypożyczyć.
Dla bibliotekarzy szczególnie interesująca może być wiadomość o tzw. Library
Project. Google Book Search współpracuje z kilkoma bibliotekami, aby ich zbiory
były widoczne w Google Book Search jak w katalogu bibliotecznym. Celem jest
ułatwienie dostępu do poszukiwanych przez użytkowników książek. Do wielu książek
można dotrzeć tylko za pośrednictwem bibliotek. Nie można ich kupić z uwagi na
wyczerpany nakład. Dla wydawców Google Book Search proponuje tzw. program
partnerski. Autor lub wydawca, który zarejestruje się w serwisie, może przesyłać swoje
książki do Google Book Serach również w formie elektronicznej. Serwis tworzy do
książki indeksy tak, by dana publikacja była dodawana do odpowiednich wyników
wyszukiwania. Google Book Search stawia sobie za cel współpracę z jak największą
liczbą bibliotek oraz wydawców. Współpraca ta może przynieść obopólne korzyści.
Dla bibliotek oraz wydawców będzie to forma reklamy, a wyszukiwarka zaś będzie
wykazywała coraz pełniejsze informacje o książkach i ich dostępności.
Zaawansowane wyszukiwanie książki

278

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Wartą szczególnego podkreślenia opcją jest możliwość szukania dokumentów
zawierających w tytule bądź podtytule konkretne wyrażenie. Skorzystanie z tej opcji
znacznie zwiększa szansę na uzyskanie relewantnej odpowiedzi.
W rezultacie użytkownik znajduje nie tylko opis książki, ale i linki, pod którymi
może znaleźć bardziej szczegółowe informacje o poszukiwanej przez siebie pozycji
i możliwości jej pozyskania. Brakuje linków do polskich sieci, np. Empik, Merlin.
Google Book Search umieszcza również odnośniki do pozostałych wydań danej
książki. Należy zauważyć, że niestety żadna z polskich bibliotek nie znajduje się na
liście placówek współpracujących z Google Book Search.
DOAJ Directory of Open Access Journals
Wyszukiwarka DOAJ

Celem DOAJ jest dotarcie do jak największej ilości czasopism charakteryzujących
się naukowym kontekstem oraz otwartym dostępem dla użytkowników. Oznacza to,
że bez żadnych opłat mamy prawo do czytania, ściągania, kopiowania, drukowania,
a także dostępu do pełnych tekstów artykułów w obrębie Open Access Journals.
Wyszukiwarka zawiera katalogi czasopism dostępnych w formie open access, w tym
katalog czasopism medycznych. Wyszukiwarka umożliwia dotarcie do linku strony
www danego periodyku, a także pokazuje numer ISSN oraz informacje o tematyce,
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kraju, języku, w którym publikowane jest czasopismo, słowach kluczowych oraz
roku, w którym ukazał się pierwszy wolumin.
Warta podkreślenia jest możliwość przedmiotowego szukania czasopism.
Dotarcie do konkretnego tytułu ułatwia podział periodyków pod kątem dziedzin
naukowych. Wyszukiwarka posiada dziedzinowe drzewo, które w łatwy sposób
umożliwia zlokalizowanie czasopisma. Istnieje również możliwość wyszukiwania
prac konkretnych autorów.
Poniżej znajduje się oglnz wykaz dziedzin w DOAJ

Użytkownicy mogą także, wypełniając i wysyłając dostępny na stronie formularz,
sugerować administratorom nowe tytuły, które warto indeksować w DOAJ. Jest tylko
jeden warunek – tytuł musi być osiągalny w formie open access. Warto podkreślić, iż
DOAJ wyszukuje tylko artykuły posiadające naukową recenzję i kontrolę edytorską.
W bazie umieszczane są wyłącznie czasopisma posiadające numer ISSN.
Obecnie w indeksie znajdują się 3492 tytuły czasopism, co daje liczbę 192486
dostępnych artykułów.
SCIENCE.GOV
Science.gov przeszukuje ponad 50 mln. stron naukowych zaakceptowanych przez
agencje rządowe Stanów Zjednoczonych. Wyszukuje tylko informacje naukowe,
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głównie w formie artykułów, w tym informacje z zakresu medycyny, ochrony zdrowia,
zachorowalności, zdrowia psychicznego, odżywiania.
Tematyka zagadnień usystematyzowana jest według 12 funkcjonujących agencji,
są to: Agriculture & Food, Applied Science & Technologies, Astronomy & Space,
Biology & Nature, Computers & Communication, Earth & Ocean Science, Energy
& Energy Conservation, Environment & Environmental Quality, Health & Medicine,
Math, Physics, & Chemistry, Natural Resources & Conservation, Science Education.
Wśród nich znajduje się agencja Health & Medicine, która umożliwia dostęp do
prac stricte medycznych. Kategoria Health & Medicine rozbita jest tematycznie,
co znacznie ułatwia poszukiwania, na sekcje: Alternative Medicine, Biomedical
Technologies, Diseases and Medical Conditions, Drugs (Prescription and Over The
Counter) and Pharmacology, Exercise and Physical Fitness, Food, Nutrition, and
Metabolism, Health Care, Laboratory and Diagnostic Procedures, Medical Devices,
Mental Health and Behavior, Occupational Health and Safety, Procedures, Surgery,
and Other Therapies.
Science.gov posiada opcję wyszukiwania zaawansowanego według full record,
umożliwiającą wyszukiwanie słów czy wyrażeń w pełnotekstowych dokumentach.
Pozostałe opcje wyszukiwawcze to określenie autora, tytułu lub zakresu czasowego.
Science.gov posiada również szczegółowy indeks tematyczny.
Wyszukiwanie zaawansowane w science.gov
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Efekt wyszukiwania w science.gov

OJOSE
OJOSE (Online Journal Search Engine) jest naukową wyszukiwarką przeszukującą
ponad 60 różnych baz. Umożliwia szybkie odnalezienie, kopiowanie, a także zakupienie
naukowych publikacji (czasopisma, artykuły, raporty naukowe, książki, itd.). Po lewej
stronie interfejsu OJOSE znajdziemy pole wyszukiwawcze. Pierwszym krokiem
jest wpisanie zapytania – słów, terminu, wyrażenia przy zastosowaniu operatorów
logicznych AND, OR, NOT. Następnie wybieramy bazę, w obrębie której nastąpią
poszukiwania. Do baz OJOSE o charakterze medycznym należą m.in.: Medline/
Pubmed i SCOPUS. Kolejnym krokiem jest wybór wydawcy czasopisma ukazującego
się online, tutaj do wyboru mamy np. Blackwell, Cambridge, Springer.
Istnieje możliwość fizycznego zlokalizowania danego czasopisma, artykułu lub
książki w m.in. Swiss University Library Network, German University Library
Network czy French University Library Network. Wyszukiwarka pomoże również
w odnalezieniu danego dokumentu w jednym z sieci sklepów online - Amazon. OJOSE
może rozpocząć poszukiwania z udziałem takich ,,search engines’’ jak Athenus, Google
Scholar Beta, Scirus, Google Book. Istnieje także możliwość wyboru poszukiwań
poprzez słowniki i encyklopedie np. Brittanica, Wikipedia. Wszystkie te czynności
sprowadzają się do określenia jak największego pola wyszukiwawczego przy jak
najmniejszych zabiegach ze strony użytkownika. Wpisujemy jedynie interesujące nas
zagadnienie, a następnie dookreślamy źródła i techniki poszukiwawcze. OJOSE można
określić jako multiwyszukiwarkę korzystającą z różnych baz i innych wyszukiwarek
informacji naukowych.
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SEARCHEDU.COM
Warto zwrócić uwagę na wyszukiwarkę Searchedu.com, jakkolwiek przy
testowaniu zauważyłyśmy, że wyszukuje ona tylko strony zawierające w adresie
- .edu. Nie znajdziemy stron jednostek naukowych, które w swoim adresie - .edu nie posiadają, ale bez trudu odnajdziemy stronę Mayo Clinics, Harvard University
oraz Yale University. Ogranicza to dostęp do wielu wartościowych informacji.
Wyszukiwarka przeszukuje: strony edukacyjne, rządowe, online books, Brittanica.
Wyszukiwarka searchedu.com

Ciekawą opcją wyszukiwarki jest bezpłatny dostęp do słownika online,
mieszczącego się pod linkiem a web of online dictionaries. Hasła w słowniku należy
wpisywać w języku angielskim.
Jak wspomniałyśmy na początku pracy, nie ma możliwości omówienia
wszystkich wyszukiwarek naukowych. Wybrałyśmy te, które naszym zdaniem są
najwartościowsze i najciekawsze. Starałyśmy się pokazać interesujące możliwości
i techniki wyszukiwawcze. O jakości omawianych wyszukiwarek decydują
w dużej mierze filtry odrzucające informacje ze stron o nienaukowym charakterze.
Ta cecha jest ich główną zaletą, ale paradoksalnie i wadą. Wyszukiwarka może
odrzucić wartościową stronę, jeżeli filtry uznają ją za nienaukową. Jest to bardzo
ważna informacja dla administratorów stron. Witryny jednostek i osób związanych
z działalnością naukową należy tworzyć tak, by były widoczne dla wyszukiwarek
naukowych. W ten sposób informacje w nich zawarte będą dostępne dla społeczności
naukowej na całym świecie.
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Dr Barbara Niedźwiedzka
Kraków – CM UJ
technologia wiki jako narzędzie przydatne
do tworzenia wspólnych zasobów profesjonalnej
informacji dla bibliotekarzy medycznych
Wiki, które zaczęły powstawać w połowie lat 90’ i należą do aplikacji Web 2.0, są w coraz większym
stopniu wykorzystywane jako sposób tworzenia zasobów informacji pomocnych w określonej pracy zawodowej.
Technologia nie tylko pozwala tworzyć bazy dowolnej wiedzy i towarzyszących jej praktycznych informacji,
ale jej bardzo ważnym aspektem jest efekt społeczny. Wokół narzędzia buduje się bowiem wirtualne środowisko
profesjonalistów, dzielących się swoją wiedzą, korygujących się i wzajemnie inspirujących. Efektem pracy
takiego środowiska jest wspólne, służące wszystkim, stale aktualizowane i rozbudowywane narzędzie.
Dowodem niepodważalnym na to, że taka nie wymuszona niczym poza wspólnym dobrem działalność jest
możliwa jest znana wszystkim Wikipedia. Technologia Wiki pozwala budować źródła bardziej formalnie
urozmaicone i w dowolnie zakreślonym obszarze tematycznym. Łatwo można więc sobie wyobrazić wspólne
dla bibliotekarzy pracujących w ochronie zdrowia narzędzie pomagające im w rozmaitych aspektach ich pracy,
m.in.: w rejestrowaniu i linkowaniu źródeł internetowych, udostępnianiu materiałów edukacyjnych, tworzeniu
kalendarza wydarzeń i rozmaitego rodzaju komunikacji. Zamiast kilkudziesięciu portali gromadzących podobne
linki, zawierających podobne wyjaśnienia i informacje, można stworzyć jedną, wspólnie budowaną przez
polskich bibliotekarzy medycznych, Wiki. Wystarczy wtedy jeden link z głównej strony dowolnej biblioteki,
aby wejść do portalu przydatnej całemu środowisku wiedzy i informacji.
Społeczny wymiar internetowych źródeł działających na zasadzie Wiki wydaje się być bardzo istotną
nowością w podejściu do tego rodzaju zadań. Jest krokiem w kierunku samoorganizujących się małych
społeczeństw przyszłości. Zamiast bazy, czy portalu tworzonego przez określoną osobę lub zespół wymagających
stałego finansowania, a przy większych zadaniach – struktury organizacyjnej, mamy żywe źródło informacji
tworzonej spontanicznie przez samych zainteresowanych. Zamiast narzuconych zadań mamy dzieło
będące wyrazem bieżących potrzeb, zmieniające się wraz ze zmianami i w realnym i wirtualnym świecie
informacji.
Aby takie źródło informacji zaistniało, a spontaniczność stała się zjawiskiem permanentnym,
konieczny jest jednak etap wstępnego „rozruchu”, etap budowania rdzenia Wiki. Dopiero bowiem
pewien zasób informacji i oczywisty poziom przydatności portalu dla środowiska może spowodować
efekt śnieżnej kuli. W wystąpieniu, na bazie doświadczeń związanych z budową MIGHEALTHNET,
przedstawione zostaną konieczne etapy takiego projektu, warunki realizacji, a także możliwe zakresy
Wiki dla bibliotekarzy medycznych.
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Dr Piotr M. Dobosz
Warszawa – Blackhorse Scienctific Publishers
semiotyka komunikacji nauki,
czyli „trójkąt bermudzki” w praktyce
Semiotyka stała się jedną z najszerzej eksploatowanych dziedzin wiedzy filozoficznej. Obecne
zastosowanie wiedzy filozoficznej mogłoby okazać się zupełnie niepraktyczne, ale nie jest to
prawdą, gdyż symbolika komunikacji np. marketingowej okazała się źródłem sukcesu wielu
ważnych przedsięwzięć komercyjnych i społecznych. Komunikowanie nauki stało się w obecnej
dobie nie tylko procesem finalizacji etapu jej tworzenia (od idei do praktycznego jej zastosowania),
ale stało się odrębną metodologicznie i systemowo skonstruowaną gałęzią wiedzy, ba – nawet
nauki. Proces komunikacji nie zamykał się i nie zamyka jedynie w odkryciu określonego
zjawiska, ale obecnie wymaga w szerszym niż dotychczas zakresie, rozpowszechniania owego
odkrycia poprzez nośniki informacji. Inne sfery życia społecznego (np. gospodarka, ekonomia)
odkryły wagę komunikacji informacji, jako równorzędnego kreatora rzeczywistości, szczególnie
tej nadchodzącej, np. poprzez prognozowanie gospodarcze, plany rozwoju itp. W takim trybie
kreowane są postawy ludzkie poprzez zastosowanie symboli powszechnie rozumianych jako
pozytywne lub negatywne, albo też nadawanie istniejącym symbolom oczekiwanego znaczenia.
W komunikacji nauki, w przekazie rządzącym się odrębnymi normami, symbolika ograniczona
jest do niezbędnego minimum i przekształca te symbole w pojęcie bardziej zwarte i empirycznie
zrozumiałe, np. statystyka, metodologia badań naukowych. Pozostawia jednak sferę symboliki
filozoficznej, choćby poprzez zasady etyki nauki, bioetyki. Celem niniejszego wykładu jest
przedstawienie dynamicznego procesu komunikowania nauki, w tym wypadku wiedzy
medycznej, która rządząc się zasadami empirii porusza się w delikatnej przestrzeni zdrowia
człowieka. Już sam przedmiot badań nauk medycznych – człowiek – sprawia, że cały proces
tworzenia nauki, a następnie jej komunikacji i implementacji staje się symbolem. Podmiotem
i zarówno celem tego procesu jest człowiek w najszerszym pojęciu. Wobec powyższego na
badacza nakładane są ryzy wiarygodności, odpowiedzialności, prawdomówności, staranności
w realizacji procesu badawczego, ale również krytyczności, dystansu do otrzymanych wyników
i procesu ich interpelacji, co bezpośrednio przekłada się na proces komunikowania zdobytej
wiedzy, a następnie jej praktycznego użycia. Skupiając się jedynie na przykładzie komunikacji
nauki w formie publikacji naukowej, napotykamy na barierę jakościową i ilościową samego
przekazu, co znacznie utrudnia badaczowi przedstawienie wyników swych badań. Z tego względu
semiotyczne aspekty przekazu okazują się kluczowe: język komunikatu (semiotyka językowa),
logika przekazu (syntaktyka, pragmatyka, semantyka przekazu, a w konsekwencji warsztat,
metodologia, statystyczna analiza wyników) oraz etyka przekazu, która staje się szczególnym
przymiotem komunikacji nauki medycznej, różniącej ją choćby od nauk chemicznych czy
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astronomicznych. Zgodne jest to z krytyką wyrażaną przez Roty’ego, który w sposób zasadniczy
odrzuca teorię odkrywania prawdy poprzez badanie naukowe i uznawanie jej za pewną,
w zamian za teorię potwierdzenia potrzeby prawdy poprzez jej odkrywanie. To zawężające pojęcie
procesu „tworzenia nauki” wymaga jednak zwrócenia szczególnej uwagi środowiska lekarskiego.
Na przełomie ostatnich dziesięciu lat przykładem najbliższym jest próba pogodzenia pozornie
niekoherentnych aspektów semiotyki komunikacji nauki z „biopolityką” tego procesu, czyli jego
samoistnego funkcjonowania w społeczności, do której jest skierowany. Okazuje się bowiem, że
komunikat naukowy, szczególnie medyczny, funkcjonuje samodzielnie w oderwaniu od swego
twórcy, płaszczyzny, na której został przedstawiony (artykuł naukowy, wykład), a staje się z czasem
samodzielnym symbolem o silnej konotacji, eksploatowanym często nadmiernie, czym dewaluuje
się i w konsekwencji dogorywa na marginesie nauki zastępowany nowym, samodzielnie
wykreowanym symbolem. Owe symbole, szczególnie w naukach medycznych, nabierają
znaczenia szczególnie pozytywnego, jak np. wyniki badań epidemiologicznych (w konsekwencji
działań o charakterze społecznym), albo znaczenia negatywnego, jak np. upowszechnione
w sposób nieuzasadniony stosowanie określonego leku poprzez nadanie mu nowego, atrakcyjnego
choć spornego znaczenia (wytworzenia de facto nowego symbolu). W naukach medycznych
semiotyka jest bardzo silna i społecznie konotowana w sposób szczególny, gdyż towarzyszy jej
głębokie społeczne przekonanie o nieomylności, a w najgorszym razie wysokiej wiarygodności
lekarzy, badaczy nauk medycznych – dobry lek, skuteczny lek, dobry lekarz. Kreowane są więc
samoistnie trzy główne grupy „graczy informacją naukową”: jej twórca – lekarz, badacz, kreator,
inicjator badania naukowego, jej odbiorca – w tym wypadku również lekarz, choć niekoniecznie
badacz, oraz akredytujący komunikat naukowy – redaktor, recenzent (autorytet). W procesie
inicjowanym przez twórcę często następuje dynamiczna zamiana ról z odbiorcą lub autorytetem
poprzez włączenie ich, jako współodpowiedzialnych za jakość tworzonej informacji naukowej
(cytowanie pozytywne, negatywne, pomijanie cytowania). Abstrahując od złożonego charakteru
relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą, należy zwrócić uwagę, że proces ten toczy się na płaszczyźnie
ogólnodostępnej polemiki naukowej (czasopismo, konferencja), na której to – jak w tytułowym
Trójkącie Bermudzkim – znikają kolejno semiotyczne przymioty procesu komunikacji nauki:
zarzuty o złym doborze badanej grupy, błędach statystycznych, błędach metodologicznych,
a ostatecznie zarzut o nieprzydatności badania dla potrzeb jego podmiotu (pacjenta) lub nauki
per se. I nic nie byłoby w tym ani zaskakującego, ani tym bardziej zdrożnego, gdyby nie fakt
przesłanek kierujących krytykami, które często pozbawione są szlachetnych pobudek (dbałość
o jakość komunikatu, jego użyteczność), a częściej podsycanych niskimi pobudkami (zazdrość,
chęć zysku itp.). Rolą wszystkich włączonych w proces komunikowania nauki jest wiec refleksja
nad semiotyką tego procesu, objaśnienia samemu sobie roli symboli stanowiących kwintesencję
przekazu i nieodzieranie ich z odpowiedzialności, która ciąży na wszystkich, którzy pretendują
do bycia naukowcem.
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Mgr inż. Grzegorz Pietruszewski
Mgr Jacek Głębocki
Poznań – Splendor
expertus tree. nowoczesny sposób przeszukiwania
zintegrowanych baz danych: polski tezaurus medyczny
i polska bibliografia lekarska
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Dr Radosława Staszak-Kowalska
Bydgoszcz – BIL
zapotrzebowanie środowiska medycznego
na naukową informację medyczną
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Mgr Anna Uryga
Kraków – CMUJ
Mgr Ewa Zygadło
Wrocław – CIoL
Niezależna informacja o leku – czy idea wdrożona
w krajach europejskich ma szansę rozwinąć się
w Polsce? Spojrzenie bibliotekarza i farmaceuty

Streszczenie
Referat omawia zagadnienie informacji o lekach i próbuje zdefiniować najważniejsze aspekty kryjące
się pod pojęciem niezależnej informacji o lekach. Przedstawia krótką historię kształtowania się tego nurtu
na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji wraz z prezentacją niektórych
referencyjnych źródeł informacji wykorzystywanych w tej specjalizacji. Na tym tle przedstawiane są
działania na rzecz rozwoju niezależnej informacji o lekach w Polsce. Główna uwaga autorów skupiona
320
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jest wokół problemów, które towarzyszą rozwojowi sieci wzajemnych powiązań między instytucjami
odpowiedzialnymi za kształt wiarygodnej informacji o leku oraz warunkują skuteczny i bezpieczny
system komunikacji pomiędzy wszystkimi grupami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia oraz
pacjentem/konsumentem usług zdrowotnych.

Informacja o leku w świetle trzech wybranych dokumentów
W gąszczu artykułów zamieszczonych w polskiej i międzynarodowej prasie
medycznej wielką trudność sprawia wybranie najważniejszych i kluczowych
materiałów, które definiowałyby pojęcie niezależnej informacji o leku i omawiałyby
wszystkie aspekty tego zagadnienia. Mając do dyspozycji bogaty materiał źródłowy
zebrany w trakcie badań problematyki informacji o leku postanawiamy odnieść się do
trzech przykładów tj.: sprawozdania Komisji Wspólnot Europejskich informującego
Parlament i Radę Europejską o bieżącej praktyce w zakresie dostępności pacjentów
do informacji dotyczących produktów leczniczych1, materiału Światowej Organizacji
Zdrowia w sprawie promowania racjonalnego używania leków 2 oraz raportu
francuskich inspektorów do spraw społecznych na temat kształtowania się bieżącej
informacji na temat leków wśród lekarzy ogólnych3.
Pierwszy z tych dokumentów zwraca uwagę na konieczność wdrożenia strategii
informacyjnej mającej na celu zapewnienie dobrej jakości, obiektywnej, wiarygodnej
i nie mającej charakteru promocyjnego informacji na temat leków oraz podnosi kwestię
wiarygodności źródeł informacji. W oparciu o uzyskaną od krajów członkowskich
UE wiedzę, raport stawia następujące tezy:
● dokładne informacje o lekach dostępne są z wielu źródeł, przekazują je miedzy
innymi lekarze, farmaceuci, przedsiębiorstwa farmaceutyczne, organy regulujące
sprawy lekowe, organizacje zawodowe i naukowe zajmujące się problematyką
zdrowia oraz grupy pacjentów i konsumentów. W celu zdobycia informacji
pacjenci mogą także korzystać z bibliotek, biuletynów informacyjnych i innych
źródeł informacji online.
● państwa członkowskie różnią się najbardziej rodzajem informacji jaki może być
lub jest udostępniany społeczeństwu przez Internet. Niektóre kraje wprowadzają
bardziej surowe zasady, podczas gdy inne zezwalają na udostępnianie większej
1
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący sprawozdania w sprawie bieżącej
praktyki w zakresie dostępności dla pacjentów informacji dotyczących produktów leczniczych {SEC
(2007) 1740} http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0862:FIN:PL:PDF

Perspectives politiques de l’OMS sur les medicaments: promouvoir l’usage rationnel
des medicaments: elements principaux. WHO/EDM/2002.3. http://www.who.int/medicinedocs/
2

pdf/s4873f/s4873f.pdf
3
L’information des medecins generalistes sur le medicament. Rapport presente par P-L. Bras,
P. Ricordeau, B.Roussille et V. Saintoynat, membres de l’inspection generale des affaires sociales. Rapport
no RM 2007-136P, Septembre 2007. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000703/0000.
pdf
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ilości informacji w Internecie. Chodzi przede wszystkim o to, że tylko
w niektórych państwach udostępniana jest szczegółowa (gwarantująca większą
przejrzystość) informacja o produktach wraz z całym kontekstem dotyczącym
wskazówek terapeutycznych, informacji porównawczych odnoszących się do
skuteczności działania, streszczenia charakterystyki produktu, sprawozdań
dopuszczenia do obrotu włącznie z informacją o cenach.
Analizowany dokument mówi również o tym, że obywatele Unii Europejskiej mają
nierówny dostęp do informacji o lekach. Dostęp ten zależy nie tylko od warunków
ekonomicznych, tradycji danego państwa członkowskiego i prowadzonej polityki, ale
również od innych czynników, takich jak kompetencje informacyjne, umiejętności
techniczne, znajomość języków obcych, dochody i wiek oraz od tego, czy informa
cje są kompletne i faktycznie możliwe do odnalezienia. Z jednej strony brak pełnej
informacji o leku i brak umiejętności w zdobywaniu wiarygodnej informacji przez
pracowników ochrony zdrowia może prowadzić do nieświadomych wyborów, które
skutkują spóźnionym diagnozowaniem lub nietrafnością podjętych terapii. Z drugiej
strony brak standardów jakości w odniesieniu do informacji przekazywanych pa
cjentom zwiększa ryzyko powstawania nieprawidłowej, wprowadzającej w błąd lub
mylącej informacji, stwarzającej zagrożenie dla ich zdrowia.
Zdaniem ekspertów najlepsze praktyki stosowane w państwach członkowskich
wykazują te platformy informacyjne w Internecie i w wersji papierowej, które łączą
i wiążą specyficzne informacje o lekach z pokrewnymi dziedzinami, a więc informacje
o chorobach z możliwościami diagnostycznymi oraz z alternatywnymi i różnorodnymi
formami leczenia. Praktyki te mają na celu zarówno edukację pacjentów jak i szkolenie
pracowników służby zdrowia w wyszukiwaniu i preparowaniu wiarygodnej informacji.
Na tych przesłankach zasadza się idea niezależnej informacji o leku.
Drugi przywołany dokument mówi z kolei o tym, że informacja o leku, którą
lekarz otrzymuje podczas wizyty reprezentanta firmy farmaceutycznej nie jest bez
stronna, i że konieczne jest odpowiednie dostarczanie niezależnej informacji, która
powinna pochodzić ze specjalistycznych ośrodków informacji o leku i/lub biulety
nów farmaceutycznych. Te dwie upoważnione platformy informacyjne są najczęściej
zorganizowane w łonie instytucji rządowych, szpitali uniwersyteckich lub organizacji
pozarządowych i działają pod nadzorem lekarzy, farmaceutów oraz innych profesjona
listów związanych z ochroną zdrowia. Organizator ośrodka informacji o leku lub
biuletynu po pierwsze nie może pozostawać pod naciskiem sił zewnętrznych i ulegać
konfliktowi interesów (zwłaszcza finansowych), a po drugie powinien kierować
się zasadami medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine [EBM])
i przejrzystym wnioskowaniem w formułowanych rekomendacjach.
Trzeci materiał - raport francuskich inspektorów do spraw społecznych z 2007 roku
- ukazuje kontekst kształtowania się bieżącej informacji na temat leków wśród lekarzy
ogólnych, począwszy od analizy oczekiwań i zachowań informacyjnych, umiejętności
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gromadzenia i wyszukiwania potrzebnej wiedzy oraz wpływu tej zdobytej wiedzy na
praktykę i aktywność zawodową. Z tego obszernego raportu jasno wynika, że pomimo
wszechobecności Internetu i łatwego dostępu do niezliczonych źródeł informacyjnych
ogromną trudnością dla lekarzy jest odpowiednie zorganizowanie i zhierarchizowanie
wiedzy na temat leków. Wraz z wrażeniem nadmiaru informacji koegzystuje w coraz
większym stopniu poczucie, że informacja dostarczana przez firmy farmaceutyczne
nie jest w pełni wiarygodna. Mając tego świadomość korporacje zawodowe działające
w sektorze zdrowia publicznego poszukują takich rozwiązań, które przynoszą
lekarzom wsparcie w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Wsparciem tym jest
jasna, syntetyczna, zaadaptowana do wymagań codziennej praktyki zawodowej
informacja dostarczana przez serwisy niezależnej informacji o leku.
Podsumowując, chcemy posłużyć się trzema przygotowanymi slajdami, które
nie tylko obrazują istotne aspekty niezależnej informacji o leku, ale też otwierają
perspektywy naszej dalszej dyskusji:
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Krótka historia kształtowania się niezależnej informacji o leku, w szczególno
ści na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii 4, 5
Sama idea niezależnej informacji o leku narodziła się w Stanach Zjednoczonych.
Pierwsze oficjalne centrum informacji o leku zostało utworzone w 1962 roku,
w szpitalu uniwersyteckim w Kentucky. Od tego czasu – przy dużym wsparciu
organizacji pozarządowej American Society of Hospital Pharmacists (ASHP) – ilość
serwisów zaczęła stopniowo wzrastać i koncepcja ta, według danych z 1980 roku,
znalazła zastosowanie w 96 ośrodkach 6. Aktualnie sieć obejmuje 103 ośrodki,
z których najważniejsze sytuują się w Bostonie, Baltimore oraz Chapel Hill, Hartford
i San Antonio. Od 1974 roku jest również rozwijany ekspercki system wspierania
decyzji klinicznych i wspomagania informacji o leku Micromedex, który zawiera
różnorodne powiązane ze sobą bazy danych z zakresu wielu dziedzin medycznofarmaceutycznych.
W stosunku do Stanów Zjednoczonych rozwój ośrodków informacji o leku
w Europie jest co prawda opóźniony o prawie 10 lat, ale idea ta dzięki doświadczeniom
amerykańskim nabrała w wielu krajach europejskich szczególnie ważnego wymiaru
i obrosła wieloma standardami dotyczącymi jakości funkcjonowania tych
serwisów.
We Francji w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku, gdy w wyniku stopniowych
reform, które miały na celu kontrolę wydatków publicznych, system opieki zdrowotnej
ulegał znaczącym przekształceniom, zbudowane zostały pierwsze rozproszone
i nieformalne serwisy informacji o leku, które w łonie różnorodnych organizacji
zaczęły wykonywać usługi w oparciu o inicjatywy indywidualne lub zespołowe
(przykładem są odwiedzane przez nas ośrodki takie jak Centre Regional d’Information
sur le Medicament (CRIM) CHRU de PONTCHAILLOU w Rennes czy Centre de
Documentation Médico-Pharmaceutique de la Pharmacie Centrale des Hopitaux
w Paryżu). W 1979 roku zostały utworzone 3 niezależne czasopisma przeznaczone dla
różnych kręgów czytelniczych: 1) „La Revue Prescrire” dla lekarzy ogólnych (obecnie
czasopismo wysoko cenione w dostarczaniu obiektywnej informacji o leku w oparciu
o zasady EBM); 2) „Dossier du Centre Nationale d’Information sur les Medicament
Hospitalier” dla farmaceutów szpitalnych (obecnie specjalizujące się w wydawaniu
bazy danych interakcji lekowych Theriaque); 3) Francuski odpowiednik „The Medical
Źródła i ośrodki informacji o leku, funkcje centrum informacji i dokumentacji, prezentacja
porównawcza. Materiał opracowany przez A. Uryga przygotowany w celach dydaktycznych na potrzeby
kursu dla inspektorów nadzoru farmaceutycznego w ramach projektu TEMPUS w latach 1993-1997.
(Materiał niepublikowany)
5
Ivon N i c o l e - D e f r a n c e : Le concept de centre d’information sur le medicament. These.
Universite de Rennes I, Faculte de Pharmacie. (Praca doktorska w posiadaniu autorów)
6
Andrew B. A m e r s o n , Donald M. W a l l i n g f o r d : Twenty years’ experience with drug
information centers. Am. J. Hospital Pharmacy 1983 Vol. 40 s. 1172-1178
4
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Letter” (periodyk dzisiaj już nieistniejący) dla lekarzy praktykujących w szpitalu.
W tym samym roku powstała również sieć 16 centrów monitorowania leków, których
głównym zadaniem było sporządzanie analiz porównawczych na temat ubocznych
skutków działania leków. Od tego czasu stopniowo zaczęły powstawać takie bazy
danych jak PHARMAT (informacja o sprzęcie medycznym), BIBLIOGRAPHIF
(bibliograficzna baza danych skupiona na problemach farmakologicznych i farmacji
szpitalnej, dziś nieistniejąca, ale którą z powodzeniem zastępuje międzynarodowa
baza EMBASE) oraz PHAST (serwis działający pod patronatem stowarzyszenia
farmaceutów szpitalnych, który skierowany był na bezpłatne rozprowadzanie artykułów
naukowych, aktualnie specjalizujący się w opracowywaniu standardów medycznych.
Serwis ten grupuje producentów programów komputerowych, które wspomagają
zarządzanie obiegiem leków w szpitalu). Wszystkie wymienione tutaj, działające do
chwili obecnej, serwisy kierują się zasadą uniezależnia od wszelkiego typu reklam
oraz deklarują wiarygodną i wolną od nacisków zewnętrznych informację.
W Wielkiej Brytanii pierwsze ośrodki informacji o leku zaczęły powstawać w końcu
lat 60-tych (Royal London Hospital oraz Leeds General Infirmary). Obecnie ich sieć
obejmuje ponad 300 powiązanych ze sobą serwisów, które odpowiadają na potrzeby
informacyjne wszystkich gałęzi sektora opieki zdrowotnej. Dużymi osiągnięciami
z zakresu informacji o leku są zbiory reguł dotyczących polityki lekowej British National
Formulary (baza danych wydawana pod patronatem British Medical Association i Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain) oraz baza danych PHARMLINE skupiająca
- począwszy od 1978 roku - dorobek bibliograficzny i faktograficzny wszystkich
brytyjskich ośrodków informacji o leku. Jednak sztandarowym, rekomendowanym na
całym świecie, źródłem niezależnej informacji o lekach pozostaje MARTINDALE,
publikowany od ponad 120 lat przez Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne. To
również w Wielkiej Brytanii, z początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku, narodziła się
idea niezależnej międzynarodowej współpracy Cochrane Collaboration, której celem jest
ułatwianie podejmowania świadomych i trafnych decyzji dotyczących postępowania
medycznego. Poprzez opracowywanie dowodów w oparciu o zasady medycyny opartej
na faktach (EBM) na bazie prymarnych źródeł informacji (artykułów oryginalnych
przedstawiających rezultaty randomizowanych badań klinicznych) organizacja ta
przygotowuje przeglądy systematyczne i metaanalizy, które następnie publikowane
są w bazie „The Cochrane Library”.
Według aktualnego Międzynarodowego Rejestru Ośrodków Informacji
o Leku sieć ta umiejscowiła się w 53 krajach świata. Wśród nich, w ramach Europy
Środkowo-Wschodniej wymienić należy takie kraje jak: Czechy, Litwa, Mołdawia,
Rosja i Słowacja. Z kolei Biuletyny Farmaceutyczne, wskazane przez Światową
Organizację Zdrowia jako ważne medium niezależnej informacji o leku i zrzeszone
w International Society of Drug Bulletins (ISDB) wydawane są przez 40 krajów. Sieć
obejmuje aktualnie 80 tytułów, tylko 7 z nich (po jednym na kraj) publikowanych
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jest w następujących krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czechach, Chorwacji,
Estonii, Łotwie, Gruzji, Mołdawii i Słowenii.
Znaczący wpływ na kształt informacji o leku miał – nabierający rozpędu od początku
lat 90-tych XX wieku - rozwój nowych technologii informatycznych. Epoka cyfrowa
przyniosła w tej dziedzinie szerokie otwarcie dostępu do zgromadzonych zasobów
wiedzy, powiększenie liczby nowych źródeł referencyjnych oraz rozpowszechnienie
różnorodnych form komunikacji, które angażują w sposób bardziej interaktywny
wszystkie prawie grupy społeczne, zawodowe oraz instytucje. Zjawisko to wyznacza
nowe perspektywy i rodzi kolejne wyzwania, tak w sferze lokalnej, regionalnej,
narodowej jak i globalnej. Wśród wielu działań podejmowanych w zakresie rozwoju
europejskiego jak i międzynarodowego programu e-Health należy zwrócić uwagę
na serwisy informacji o leku, które mogą służyć wsparciem dla specjalistów
i pacjentów na całym świecie i być wzorem do naśladowania w innej skali. Do nich
należą m.in.:
● U.S. Food and Drug Administration
● UK Medicines Information website
● Clinical Knowledge Summaries
● eMC - Electronic Medicines Compendium jako przykład partnerstwa publicznoprywatnego
● WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology
● Drug Information Leaflets
● Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table.
Indiana University School of Medicine (2007)
● Centers for Disease Control and Prevention
To właśnie rozprzestrzenianie się e-zdrowia za pośrednictwem narzędzi
informatycznych i zdobywanie doświadczeń w poszukiwaniu informacji on-line
stworzyło nową jakość w podejściu do niezależnej informacji o leku. Im większa
powódź informacji płynącej z różnorodnych kanałów komunikacyjnych, tym częściej
podnosi się potrzebę segregowania i przesiewania strumieni informacyjnych oraz oceny
wiarygodności wiedzy, która trafia do wszystkich sfer i płaszczyzn funkcjonowania
społeczeństw. Wydaje się wiec, że tego typu zabiegi będą umacniać wartość serwisów
niezależnej informacji o leku i stanowić o coraz większej specjalizacji tego nurtu.
Dodatkowe aspekty kryjące się pod pojęciem niezależnej informacji o leku
W kształtowaniu się niezależnej informacji o leku znaczącą i dominującą rolę
zawsze odgrywali lekarze i farmaceuci. Świadomi byli oni faktu, że ich wkład
merytoryczny i zaangażowanie w to dzieło przyniesie z czasem lepszą jakość usług
opieki zdrowotnej.
Podejmując wyzwania związane z budową serwisów niezależnej informacji
mieli oni silne przekonanie, że preparowaniu wiarygodnej informacji zawsze
będzie towarzyszyć konieczność sięgania po referencyjne źródła informacyjne.
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Stąd wszystkie inicjatywy łączyły się poniekąd z próbami utworzenia wokół tych
serwisów trwałego zaplecza bibliotecznego oraz rozwijaniem i pielęgnowaniem
dobrych relacji z bibliotekarzami medycznymi, których umiejętności miały kapitalne
dla nich znaczenie.
Sztuka wyboru źródeł referencyjnych i interpretacja informacji w nich zawartych
to również istotny aspekt, który kryje w sobie konieczność dobrej znajomości
metod organizacji, indeksacji i identyfikacji źródeł literaturowych oraz opanowania
umiejętności w stosowaniu różnorodnych technik i strategii wyszukiwawczych7.
Systematyczne przeglądy literatury prymarnej i zasobów przetworzonej informacji
w postaci syntez, metaanaliz i raportów, bieżące czytelnictwo prasy medycznej,
włącznie z kartkowaniem najważniejszych pozycji, aktywne konsultowanie baz
danych, a następnie docieranie do pełnych tekstów źródłowych oraz ocena jakości
metodologicznej każdej publikacji niosą w sobie ogromny ładunek czasu potrzebnego
na wybór informacji użytecznej (nierzadko fragmentarycznej i wyrwanej z całego
kontekstu). Specjaliści od informacji o leku muszą więc rozwijać umiejętności
krytycznego podejścia do zagadnień zawartych w lekturze piśmiennictwa tzn.
poprawnej dedukcji i interpretacji informacji faktograficznej, identyfikacji
i rozróżnienia argumentów słabo umocowanych w praktyce, od tych które mocno
potwierdzają wnioski płynące z badań. Ta wiedza przekłada się następnie w
świadczenie usług pozwalających adekwatnie i kompetentnie odpowiadać na potrzeby
informacyjne związane z lekiem.
Stan informacji o leku w polskiej perspektywie
Od kilku lat na łamach medycznych czasopism naukowych i zawodowych toczy
się dyskusja na temat polityki lekowej państwa oraz efektów jej wdrażania w latach
2004-2008. Istotnym mottem dokumentów publikowanych z inicjatywy Ministerstwa
Zdrowia8 jest deklaracja strony rządowej, że polityka lekowa ma zapewnić pacjentom
dostęp do rzetelnej informacji i optymalną farmakoterapię. Warto przyjrzeć się
deklaratywnym zobowiązaniom Państwa w zakresie dostępności informacji naukowej
o lekach, zarówno dla specjalistów ze środowiska medycznego, jak i dla samych
pacjentów.
a) Podstawowymi źródłami informacji o leku w Polsce są:
● wykaz produktów leczniczych prowadzony zgodnie z delegacją ustawową
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, wydawany w dzienniku urzędowym Ministerstwa
Zdrowia co najmniej raz w roku;
L’art de choisir ses sources, et d’interpreter les informations. La Revue Prescrire 2008 Vol. 28
nr 298 s. 592-596
8
Polityka lekowa Państwa 2004-2008 r. (Ministerstwo Zdrowia). Aptekarz 2004 Vol.12 nr 7-8
s. 150-172
7
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● wydawane przez Urząd biuletyny zawierające informacje o nowych
produktach, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu;
● Charakterystyki Produktu Leczniczego, dostępne również z poziomu portalu
internetowego;
● Informator o lekach dostępny na stronach Ministerstwa Zdrowia, który daje
obok wielu innych zagadnień możliwość wyszukiwania interakcji między
lekami;
● Wykaz produktów leczniczych zarejestrowanych centralnie oraz informacje
o tych produktach, które są publikowane na stronach Europejskiej Agencji
Leków i prezentowane również w języku polskim.
b) Środowisko medyczne powinno posiadać dostęp do obiektywnej wiedzy, aby
podejmować decyzje kliniczne w oparciu o źródła rzetelnej informacji. Decyzję
o zakupie międzynarodowej bazy „The Cochrane Library” w postaci licencji
narodowego dostępu online Ministerstwo Zdrowia podjęło pod koniec 2006
roku. Licencja ta umożliwia nieograniczony i nieodpłatny dostęp do bazy dla
każdego obywatela Polski za pośrednictwem portalu internetowego Agencji
Oceny Technologii Medycznych. Corocznie wznawiana licencja na narodowy
dostęp do bazy Cochrane Library w Polsce jest finansowana ze środków
publicznych dzięki decyzji Ministra Zdrowia. Ponadto od wielu miesięcy
dostępna jest również faktograficzna baza z zakresu medycyny opartej na
dowodach naukowych „Dynamed”, która jest pomocą przy podejmowaniu
decyzji klinicznych.
c) Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej i przed uruchomieniem
w Polsce funduszy strukturalnych powstał ważny i strategiczny dokument
rządowy p.t.: „Narodowy Plan Zdrowotny na lata 2004-2013”. W oparciu
o zarysowane priorytety firma Kamsoft podjęła się budowy portalu internetowego
OSOZ - Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia z programem informacyjnym
o nazwie: W Trosce o Zdrowsze Społeczeństwo.
Mając na uwadze działania polskiego rządu na rzecz rozwoju informacji
o leku należy również przybliżyć i te aktywności, którym patronują inne podmioty.
Wśród najważniejszych platform informacji o leku na uwagę zasługują następujące
serwisy:
● Indeks Leków Medycyny Praktycznej – baza leków redagowana przez duży
zespół redakcyjny, dostępna dla środowiska medycznego i farmaceutycznego
po uprzednim zarejestrowaniu się. Portal firmy Wydawnictwo Medycyna
Praktyczna patronuje wielu działaniom na rzecz rozwoju medycyny opartej
na dowodach (EBM);
● Pharmindex – system fachowej informacji o lekach wydawany w formie
cyklicznych publikacji, dostępny także online, po zarejestrowaniu, wyłącznie
dla subskrybentów drukowanych wersji. Publikacje wydawane przez firmę
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CMP Medica Poland powstają we współpracy ze wszystkimi producentami
farmaceutycznymi w oparciu o oficjalnie zarejestrowaną informację
o lekach;
● Leki Współczesnej Terapii – wydawnictwo w formie drukowanej, pod redakcją
J. K. Podlewskiego i A. Chwalibogowskiej-Podlewskiej, które od ponad pół
wieku jest obecne w praktyce lekarskiej i farmaceutycznej. Jest rodzajem
encyklopedii substancji czynnych stosowanych w lecznictwie;
● Indeks Leków Centrum Informacji o Leku – baza stanowi składnik serwisu
informacji online, który od 2006 roku tworzony jest przez firmę Innopharm z
siedzibą we Wrocławiu. Baza rozwija się stopniowo, zawiera charakterystyki
produktu leczniczego i/lub ulotki o leku, indeks suplementów diety, informacje
dotyczące bezpieczeństwa leków itp. Istotną częścią serwisu jest usługa „Zapytaj
o swoje leki” przeznaczona zarówno dla pacjentów jak i dla środowiska opieki
zdrowotnej.
● Bazyl - farmaceutyczna baza rejestrująca dane handlowe produktów leczniczych,
wyrobów medycznych, kosmetyków oraz preparatów dietetycznych, która
powstała z inicjatywy firmy IMS w 1992 roku i tworzona jest we współpracy
z aptekami, hurtowniami farmaceutycznymi oraz producentami produktów.
● Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ – serwis rozwijany od 1993
roku przez firmę Kamsoft. Baza zawiera uporządkowaną informację o lekach
i środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym.
Zapewnia automatyczną wymianę informacji pomiędzy aptekami, hurtowniami,
importerami, producentami leków oraz Narodowym Funduszem Zdrowia
i lekarzami. Jest najbardziej aktualnym wykazem leków i różnych środków
farmaceutycznych obecnych w danej chwili na polskim rynku.
● Lekowy Informator Pacjenta - Informator powstały w ramach internetowego
portalu OSOZ. Zawiera bazę o lekach aktualnie refundowanych, moduł
interakcji lekowych, wyszukiwarkę nazw handlowych leków dostępnych
w Polsce oraz bazę leków unikalnych i na ratunek, ułatwiającą wymianę
informacji na temat trudno dostępnych leków i preparatów.
W Polsce istnieje również wiele czasopism medyczno-farmaceutycznych
poruszających zagadnienia związane z informacją o leku. Wśród nich należy
wymienić szczególnie te, specjalizujące się w omawianym zagadnieniu tj.: czasopismo
Terapia i Leki wydawane przez firmę OINPHARMA (której korzenie sięgają lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to powstał Ośrodek Informacji Naukowej
„Polfa” zajmujący się informacją naukową o lekach głównie produkowanych przez
krajowy przemysł farmaceutyczny), czasopismo Terapia wydawane przez Warsaw
Voice oraz czasopismo Lek w Polsce, którego właścicielem jest Wydawnictwo Medyk.
Żadne z polskich periodyków nie ma jednak statusu czasopisma niezależnej informacji
o leku zrzeszonego w ISDB.
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Informacja o lekach, która została opublikowana w polskim piśmiennictwie
naukowym i/lub popularno-naukowym jest z kolei rejestrowana, indeksowana
i dostępna poprzez serwisy bibliograficzne: Polską Bibliografię Lekarską oraz
uzupełniające ją bibliografie dorobku naukowego pracowników polskich uczelni.
Dzięki tym serwisom, za pośrednictwem medycznych bibliotek naukowych możliwe
jest dotarcie do konkretnych artykułów źródłowych, jednak dość rzadko spotykanych
w pełnych tekstach online.
Jeśli chodzi zaś o charakterystyki produktów leczniczych oraz ulotki dla pacjentów
to coraz częściej można je też znaleźć na stronach firm farmaceutycznych, co z punktu
widzenia informacji o leku ma bardzo istotne znaczenie.
Należy również podkreślić, że na obecnym etapie naukowe biblioteki medyczne
w Polsce oferują dla swoich użytkowników (kadrze naukowo-dydaktycznej, studentom
oraz wszystkim innym osobom korzystającym z zasobów na miejscu) bogactwo
serwisów informacji naukowej. Większość z nich dostępna jest za pośrednictwem
bibliotecznych portali internetowych, w tym część objęta pewnymi ograniczeniami
licencyjnymi. I tak n.p. w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego na koniec 2007 roku dostępnych było 408 tytułów czasopism polskich
oraz 149 tytułów czasopism zagranicznych w wersji drukowanej, ponad 5,5 tysiąca
czasopism światowego piśmiennictwa biomedycznego w wersji online, 14 baz
danych online oraz imponująca kolekcja podręczników i monografii referencyjnych,
która stanowi dorobek gromadzenia księgozbioru od prawie 200 lat. Rocznie
każda z polskich uczelni medycznych przeznacza kwotę ponad 1,5 miliona PLN na
zakup źródeł informacji naukowej, co wydaje się ciągle niewystarczającą praktyką
w odniesieniu do zapotrzebowań informacyjnych i w porównaniu z wydatkami na
ten cel innych, podobnych instytucji na świecie. Dla porównania warto zauważyć,
że specjalizująca się w informacji o leku organizacja „Association Mieux Prescrire”
w roku 2007 zakupiła licencje dostępu do baz danych i innych źródeł informacji na
kwotę ~598 tys. Euro (tj. ponad 2 mln PLN).
Z naszych obserwacji i badań wynika, że wiedza skumulowana w źródłach
informacji dostępnych w Polsce jest bardziej rozproszona, niż w innych krajach.
Brakuje rzetelnych i aktualnych kompendiów omawiających to zagadnienie
w języku polskim, przewodników zestawiających i hierarchizujących zasoby informacji
o leku w odniesieniu do międzynarodowej płaszczyzny oraz systemów ułatwiających
nawigowanie po tym narodowym i globalnym oceanie informacji. Tym bardziej
podniesienie kwestii umiejętnego przeszukiwania źródeł informacyjnych, jak
i oceny ich wiarygodności, adekwatności oraz bieżącej aktualności wymaga
na gruncie polskim połączenia wielu wysiłków, szczególnie organizacyjnych,
edukacyjnych i szkoleniowych. W świetle aktywności innych krajów, konieczne są
również zdecydowane działania na rzecz wspierania rozwoju wielodyscyplinarnych
przedsięwzięć służących budowie niezależnej informacji o leku.
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Na tym tle szczególnego znaczenia nabierają misje i zadania instytucji, organizacji
i firm, które podejmują różnorodne wysiłki na rzecz polepszania funkcjonowania
opieki zdrowotnej, zagospodarowując niektóre obszary niezależnej informacji o leku
w oparciu o zasady EBM. Wymienić tutaj należy:
● 4 regionalne ośrodki monitorowania działań niepożądanych, których zadania
szczególnie dobrze zdefiniował Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań
Niepożądanych Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii
CM UJ w Krakowie
● Ośrodki Informacji Toksykologicznej
● Agencję Oceny Technologii Medycznych
● Firmę HTA Consulting
● Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
● Polski Instytut Evidence Based Medicine
Obraz stanu informacji o leku w perspektywie polskiej powinny jeszcze dopełniać
przykłady podejmowane przez lokalne ośrodki informacji o leku, działające przy
szpitalach, uczelniach, stowarzyszeniach zawodowych i innych instytucjach
publicznych. Ośrodki te bowiem mogłyby stać się ważnym ogniwem w łączeniu
naukowej informacji o leku z praktyką zawodową: nie tylko prowadząc serwis
odpowiedzi na pytania zadawane przez specjalistów opieki zdrowotnej i pacjentów,
ale uczestnicząc w wydawaniu biuletynów niezależnej informacji o leku, w kształceniu
przed – i podyplomowym lekarzy i farmaceutów, przygotowywaniu eksperckich
analiz kosztów i korzyści farmakoterapii. Często podejmują się tych zadań lekarze
i farmaceuci pracujący w placówkach prywatnych i publicznych w ramach n.p.
szpitalnych komitetów terapeutycznych, wewnętrznych spotkań szkoleniowych
oraz konsultacji z pacjentami. Wiele z takich działań nie ma jednak charakteru
sformalizowanego, jest wykonywane przy okazji innych czynności zawodowych,
często bez wsparcia o aktualne bazy wiedzy oparte o referencyjne źródła informacji
naukowej czy też bez wsparcia osób wyspecjalizowanych w naukowej informacji
medycznej.
Centrum Informacji o Leku we Wrocławiu - dwa lata doświadczeń
Serwis informacji online powstał w listopadzie 2006 roku jako owoc doświadczeń
i kontaktów z innymi ośrodkami informacji o leku w Europie i w Stanach
Zjednoczonych oraz jako odpowiedź na zapotrzebowanie na tego typu usługi ze
strony polskiego środowiska farmaceutycznego i medycznego oraz pacjentów. Serwis
Centrum Informacji o Leku dysponuje obecnie zespołem czterech specjalistów:
jest to 2 farmaceutów i 2 współpracujących lekarzy. Materiały zawarte w serwisie
pochodzą z międzynarodowych rządowych agencji leków oraz instytucji naukowoszkoleniowych. Prawa autorskie do tych materiałów zostały oficjalnie udostępnione
przez te instytucje do wykorzystania przez C.I.L. w języku polskim.
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Serwis składa się z wielu modułów m.in.: indeksu leków, indeksu suplementów
diety, usługi „zapytaj o swoje leki”, materiałów zawierających istotne informacje na
temat stosowania leków oraz ogólnych informacji na temat interakcji leków. Zawiera
też wyselekcjonowane artykuły i porady przeznaczone z jednej strony dla pacjenta,
a z drugiej dla specjalistów. W serwisie znajdziemy także słownik pojęć dotyczących
leków oraz liczne odwołania do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Lekowego Informatora Pacjenta oraz decyzji
Głównego Inspektora Farmaceutycznego o lekach wstrzymanych lub wycofanych
z obrotu zebranych w dziale „Bezpieczeństwo leków”. Aktywne jest również forum,
w ramach którego zarejestrowanych jest obecnie ok. 100 użytkowników. W całym
serwisie zarejestrowanych jest ponad 1200 osób, z czego 60% stanowią pacjenci, a 40%
głównie farmaceuci i lekarze. Codziennie odwiedza serwis średnio ok. 2000 osób.
Serwis rozwija się w kierunku ułatwiania specjalistom dostępu do sprawdzonych
i użytecznych informacji, a pacjentom pomaga w zrozumieniu prowadzonej
farmakoterapii. Nadrzędnym celem serwisu jest skupianie wokół tematyki związanej
z lekiem różnych grup zawodowych działających w sektorze opieki zdrowotnej oraz
grup pacjenckich. Ważna dla CIL-u jest także edukacja tych grup w zakresie szeroko
pojętej informacji o leku i komunikacji.
Po blisko dwóch latach działalności w bazie CIL-u jest ponad 450 pytań zadanych
przez użytkowników. Większość z tych pytań pochodzi od pacjentów (ok.80%), ale
specjaliści też coraz częściej korzystają z tej możliwości, szczególnie w zakresie
leków niezarejestrowanych w Polsce lub leków niedawno wprowadzonych na rynek.
Ze wstępnej analizy wykonanej po roku działalności serwisu wynika, że najczęściej
zadawane są pytania dotyczące ogólnych informacji na temat konkretnego leku, jego
wskazań i dawkowania (50%). Na drugim miejscu plasują się pytania dotyczące
bezpieczeństwa leku, czyli dotyczące działań niepożądanych i interakcji (ok.20%),
a także stosowania leków w ciąży (ok.8%) oraz u niemowląt i dzieci (6%). Należy
dodać, że pytania dotyczące bezpieczeństwa leków są stawiane coraz częściej
i dynamika wzrostu tej grupy pytań jest największa. Najczęściej pojawiają się pytania
związane z chorobami serca, depresją oraz dolegliwościami bólowymi występującymi
w różnych jednostkach chorobowych (migreny, zwyrodnienia stawów, choroby
nowotworowe)9. Część odpowiedzi na pytania jest publikowanych w serwisie,
można więc na stronie CIL-u zapoznać się z wybranymi zagadnieniami i zobaczyć,
że często wymagają one sprawdzenia kilku różnorodnych źródeł, zanim zostanie
udzielona odpowiedź. Serwis posiada akredytację Health on The Net Foundation dla
serwisów medycznych i zdrowotnych, co oznacza, że spełnia wymogi wiarygodności,
9
Ewa Z y g a d ł o , Paweł K o z a c z u k : Centrum Informacji o Leku – rok doświadczeń.
Farmakoekonomika szpitalna 2008 Vol. 3 s. 12-13
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przejrzystości, poufności oraz profesjonalizmu w dostarczaniu informacji na temat
leków.
Konkluzje
1. W środowiskach związanych z opieką zdrowotną coraz powszechniejsze staje się
przekonanie, że dla poprawy opieki nad pacjentem konieczne jest skoordynowanie
działań wszystkich zawodów związanych z tym sektorem. Każdy z nich może
w istotny sposób przyczynić się do tej poprawy, wnosząc swoją specjalistyczną
wiedzę i umiejętności. Dla zrealizowania tego celu wszyscy powinni opanować
umiejętność wspólnej pracy w zespołach interdyscyplinarnych10.
2. Zidentyfikowani w budowaniu zrębów niezależnej informacji o leku aktorzy:
lekarze, farmaceuci, specjaliści informacji naukowej i informatycy powinni
efektywnie realizować wspólne przedsięwzięcia w praktyce, co z kolei daje im
szansę na doskonalenie i rozszerzanie swoich kompetencji. Od samych tych
grup zależy: Czy znajdą pomysły na projekty i źródła wsparcia finansowego dla
wspólnych inicjatyw? Czy odkryją w tych przedsięwzięciach jakieś korzyści?
W wielu krajach tego typu współpraca przynosi konkretne rezultaty.
3. Działaniami umożliwiającymi poznanie wartości partnerów mogą być np. prace,
których rezultatem są materiały i programy dydaktyczne do wykorzystywania
w kształceniu przed- i podyplomowym oraz ustawicznym, organizowanym przez
różnorodne organizmy. Z punktu widzenia informacji o leku prace te skupione
powinny być na metodach i technikach dokumentacyjnych, bibliograficznych,
edytorskich oraz na metodologii prowadzenia badań naukowych. Ważne są
zwłaszcza te projekty, które mogą być wykorzystane w edukacji na odległość.
4. Działania rządowe na rzecz finansowania bezpłatnego dostępu obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej do licencjonowanych medycznych baz danych
w języku angielskim należy uznać za trwałą wartość. Liczba wzajemnie
uzupełniających się baz danych objętych takim dofinansowaniem powinna
być zdecydowanie powiększona, a dostęp do nich szerszy niż tylko
środowisko uczelni medycznych. W tej sprawie ważna jest konsultacja
z przedstawicielami naukowych bibliotek medycznych i szersza debata
z udziałem zainteresowanych grup zawodowych. Należy również pracować
nad strategią szybkiej cyfryzacji zasobów medycznej informacji naukowej.
Platformy je udostępniające muszą być oparte o nowoczesne technologie
informatyczne. Klarowna polityka w zakresie otwierania archiwów polskich
czasopism medycznych w dostępie pełnotekstowym i wsparcie udzielane tym
przedsięwzięciom ze strony państwa powinny minimalizować różnorodne
obawy wydawców i autorów prac naukowych. Szeroka promocja rezultatów
10
Jerzy Ł a z o w s k i : Współpraca aptekarzy i lekarzy w opiece farmaceutycznej. Opieka
Farmaceutyczna 2007 Vol.10-11 nr 4 s. 130-147
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związan ych z rozszerzaniem zasobów i usług medycznej informacji
naukow ej przełamuje narosłe w Polsce przez kilkadziesiąt lat bariery
i nawyki komunikacyjne.
5. Serwisy oparte na wiedzy (przesianej, aktualnej i kompetentnie zredagowanej),
wyposażone w odpowiednie narzędzia technologiczne i szybko reagujące
na potrzeby klientów muszą spełniać międzynarodowe standardy i budzić
zaufanie co do poziomu ich wiarygodności, przejrzystości, poufności oraz
profesjonalizmu. Nawiązywanie roboczych kontaktów zawodowych przy
realizacji tych przedsięwzięć przez różne grupy działające w sektorze ochrony
zdrowia oraz wzajemne poszanowanie posiadanej wiedzy i kompetencji jest
nieuniknioną koniecznością.
ANNA URYGA – dyplomowany dokumentalista, dyrektor Biblioteki Medycznej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego i zastępca dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Absolwentka bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej, studia podyplomowe MBA z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami (Université de
Technologie de Lille, France). W latach 1991-1995 była zaangażowana w tworzenie Biblioteki i Centrum
Informacyjnego Szkoły Zdrowia Publicznego w Krakowie, odbyła wiele szkoleń i kursów profesjo
nalnych we Francji, w tym specjalistyczne szkolenia w zakresie informacji o leku. Jej zainteresowania
i doświadczenie zawodowe skupiają się na problemach wykorzystania teorii języków informacyjnowyszukiwawczych w dokumentacji medycznej tj.: abstraktowanie i indeksowanie, katalogowanie
i klasyfikacja oraz na zarządzaniu serwisami informacyjnymi. Była koordynatorem wielu projektów
mających na celu wdrożenie nowych technologii informacyjnych do serwisów medycznej informacji
naukowej.
EWA ZYGADŁO - magister farmacji, specjalista I-go stopnia z farmacji aptecznej, ukończone studia
podyplomowe z inspekcji farmaceutycznej (Ecole Nationale de la Sante Publique w Rennes, Francja,
Szkoła Zdrowia Publicznego w Krakowie) oraz zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 roku założyciel i współwłaściciel Centrum Informacji
o Leku, wcześniej m.in. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu (lata 1996-1999). W latach
1999–2007 była związana zawodowo z przemysłem farmaceutycznym pracując na różnych stanowiskach
kierowniczych związanych z produkcją leków oraz naukową informacją i komunikacją. Odbyła wiele
szkoleń specjalistycznych we Francji i w Hiszpanii, m.in. w zakresie farmacji szpitalnej, informacji
o leku (Regionalny Ośrodek Informacji o Leku przy Szpitalu Klinicznym w Rennes) i edukacji zdrowotnej
pacjenta (Uniwersytet Complutense w Madrycie). Od ponad 10 lat uczestniczy w prowadzeniu szkoleń
z funduszy europejskich (Tempus Phare, Leonardo da Vinci) oraz na studiach podyplomowych dla
inspekcji farmaceutycznej, farmaceutów szpitalnych i aptekarzy oraz przemysłu farmaceutycznego. Jest
ekspertem w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie szkolenia
ustawicznego farmaceutów. Jej zainteresowania zawodowe od wielu lat skupiają się na zagadnieniach
związanych z informacją o leku i komunikacją w sektorze farmaceutycznym oraz ochrony zdrowia. Jest
autorem książki „Komunikacja w pracy aptekarza”(Wydawnictwo Farmapress, Warszawa 2005).
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współpraca lekarza z biblioteką medyczną:
spojrzenie lekarza
Praca lekarza w klinice ma trzy aspekty: terapia pacjentów, działalność dydaktyczna
i praca naukowa. Te trzy aspekty są ze sobą ściśle związane i tylko jednoczesna
realizacja wszystkich trzech celów decyduje o jakości wykonywanych zadań.
Z drugiej strony, taka potrójna działalność jest niełatwa do pogodzenia, ale przecież
możliwa. Leczenie pacjentów w klinice jest związane z reguły z wyselekcjonowaną
grupą najtrudniejszych pod względem medycznym przypadków, wobec których ciągle
należy poszukiwać nowych rozwiązań terapeutycznych, stosować indywidualne
rozwiązania, prowadzić terapię wysokospecjalistyczną. Każdy pacjent jest inny
i u każdego pojawiają się nowe wyzwania. Z prowadzenia najtrudniejszych klinicznie
pacjentów wynika możliwość, potrzeba i konieczność opracowania naukowego
w celu opisania doświadczeń klinicznych, rozwoju metod terapeutycznych i porównania
swoich osiągnięć z osiągnięciami innych badaczy. Działalność dydaktyczna ma wiele
aspektów: od regularnej pracy ze studentami, poprzez studenckie koła naukowe i pracę
indywidualną ze studentami, po szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, specjalizujących się i zdających egzaminy specjalizacyjne. Żaden z tych 3 elementów nie
będzie w pełni zrealizowany bez dwóch pozostałych.
Lekarz pracujący w klinice realizuje swoje dwie podstawowe ambicje związane
z pracą: skuteczne leczenie pacjentów i awans zawodowo-naukowy. Ambicje te
są jednocześnie obowiązkami wynikającymi z miejsca pracy. Lekarz zatrudniony
w klinice ma wręcz obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji i obowiązek awansu
naukowego (doktorat i habilitacja). W obydwu tych celach lekarz musi posiłkować
się pomocą biblioteki medycznej, w bardzo szeroko rozumianym znaczeniu.
Biblioteka medyczna stanowi bardzo istotne źródło informacji zarówno przy
pracy klinicznej, a jeszcze bardziej do pracy naukowej. Aktualne wymagania
w pracy lekarza są związane ze stosowaniem zasad medycyny opartej na faktach (EBM,
evidence-based-medicine). Trzeba więc opierać się na wiadomościach udowodnionych
i opublikowanych lub je tworzyć poprzez publikowanie swoich doświadczeń, osiągnięć
i porażek. Zasady EBM stosowane są (w sposób świadomy lub intuicyjne) w sposób
ciągły w pracy klinicznej. Lekarze zdają sobie sprawę z hierarchii i wartości prac.
Coraz częściej wartościuje się wiedzę wynikającą z publikacji poprzez systemy
i skale jakości naukowej. Lekarz dokształca się, a jednocześnie szkoli swoich kolegów
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korzystając z podręczników, baz medycznych, czasopism specjalistycznych, biorąc
udział w spotkaniach szkoleniowych i konferencjach naukowych.
Miejsca, które dają najwięcej możliwości pozyskania wiedzy to biblioteka i internet
(chociaż wiedza internetowa najczęściej nie jest poddana weryfikacji typowej wg zasad
naukowych). W ostatnich latach obserwuje się trend do połączenia tych możliwości, przy
czym (na razie) jedna nie zastąpi drugiej. Coraz częściej, biblioteka medyczna staje się
instytucją wirtualną, a własny laptop (często z mobilnym dostępem do Internetu) staje
się portalem tej biblioteki, dostępnym o każdej porze, w każdym miejscu. Kluczową
sprawą staje się możliwość zdalnego dostępu do oferty biblioteki oraz zakres tej oferty.
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 opracowań. To będzie
wpływało na tempo i efektywność awansu zawodowego i naukowego (co zazwyczaj
idzie w parze i trzeba o tym pamiętać).
Podstawowa dla lekarza baza medyczna Medline jest ogólnodostępna. Biblioteki
medyczne oferują jednak znacznie większe możliwości: są to inne bazy medyczne,
bazy bibliograficzne wszystkich uczelni medycznych, bibliografię pracowników, ale
przede wszystkim oferują dostęp do pełnych tekstów czasopism specjalistycznych
i czasami również do książek.
W zależności od etapu rozwoju zawodowego, potrzeby twórcze i wymagania
są różne. Inne oczekiwania ma student (praca licencjacka, praca magisterska), inne
doktorant, inne habilitant, inne profesor, jeszcze inne lekarz praktyk. Działalność
naukowa w medycynie jest finalizowana pracami do publikacji w czasopismach
recenzowanych oraz pracami wieńczącymi poszczególne etapy rozwoju naukowego.
Kluczowe momenty w życiu polskiego lekarza-naukowca to pisanie rozprawy
doktorskiej i rozprawy habilitacyjnej.
Działalność naukowa ma coraz częściej swoje początki już w czasie studiów. Ma
to duże znaczenie praktyczne, gdyż zapoznanie się z tzw. warsztatem naukowym
i podstawowymi zasadami pisania prac naukowych wymaga nakładu czasu, z reguły 1-2
lat. Studenci, którzy zaczynają pracę naukową w ramach Studenckich Kół Naukowych,
w sposób naturalny łatwiej pokonują „przedszkole naukowe” i przygotowując swoje
pierwsze prace na konferencje studenckie, poznają zasady działalności naukowej,
co przyspiesza ich możliwości i rozwój naukowy po ukończeniu studiów. Jest to
oczywiście możliwe, jeśli studenci posiadają opiekuna naukowego (chyba najlepsze
aktualnie określenie międzynarodowe to „mentor”), który wprowadzi ich w tajniki
pracy naukowej. Dobra współpraca studentów STN z personelem naukowym klinik
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i zakładów jest warunkiem ich właściwego rozwoju naukowego w czasie studiów.
Drugim warunkiem jest umiejętność korzystania z osiągnięć innych, czyli pośrednio
– z oferty biblioteki medycznej. Tego też trzeba się nauczyć. A potem korzystać
w sposób ciągły.
Zadaniem biblioteki wobec naukowca jest ułatwić dostęp do artykułu ze
specjalistycznego czasopisma, w sposób bezpośredni lub przez bazę medyczną.
Duże znaczenie może też mieć udzielanie porad. Teoretycznie, każdy naukowiec
zna się na swojej dziedzinie, ale często – tylko na swojej dziedzinie. Istnieje
więc nieuświadomione przez wielu naukowców zapotrzebowanie na poradnictwo
biblioteczne, związane z poszukiwaniem prac opublikowanych oraz przygotowywaniu
się do publikacji własnych wyników. W tym zakresie można jeszcze dużo zrobić.
Rodzaje informacji mogą być różne, nawet forma księgowania własnych wyników,
publikacji (własnych i innych).
Osobiście cenię sobie również książki, w których znajduję uporządkowane
podstawowe (chociaż nie tylko) informacje z zakresu tematyki, która w danym
momencie jest mi potrzebna. Rozwój technologii elektronicznej spowodował, że
tradycyjna książka, podręcznik, czy drukowane czasopismo ma znaczenie „klasyczne”
(jak w bibliotece), natomiast coraz większe znaczenie ma tekst w wersji elektronicznej.
Poza opublikowanymi artykułami w wersji elektronicznej, szybko rośnie również
zapotrzebowanie na książki w wersji elektronicznej. Ideałem jest posiadanie
podręcznika w swoim laptopie, a na potrzeby „dyżurowe” – w palmtopie. Coraz więcej
książek jest sprzedawanych wraz z wersją on-line, corocznie aktualizowaną. W parze
z takimi możliwościami idą inne nowoczesne możliwości o charakterze e-medycyny.
Potrzeba szybkiego dostępu do informacji stała się normalnym elementem naszych
czasów. Właściwie jest to jedno ze znamion okresu w którym żyjemy. Tak samo jest
z pacjentami, którzy chcieliby mieć możliwość kontaktowania się z lekarzem całą dobę
(tak jak na dyżurze lekarskim). Wyrazem tego jest częste udostępnianie pacjentom
numerów swoich telefonów komórkowych.
Bazy medyczne
Rola biblioteki medycznej w udostępnianiu form drukowanych jeszcze długo będzie
bardzo mocna, ale coraz bardziej potrzebna jest forma elektroniczna, zwłaszcza w za
kresie działalności naukowej, a więc twórczej. Podstawowym elementem medycznej
informacji elektronicznej są bazy naukowe. Dla lekarzy, jest to przede wszystkim
PubMed, gromadzący ponad 17 mln rekordów z ponad 5 tysięcy czasopism z ponad
80 państw. Bazą o wiele mniejszym znaczeniu, ale również często wykorzystywaną
jest Embase. Bazą dla artykułów w języku polskim jest Polska Bibliografia Lekarska
(PBL), która jest zaskakująco dobrze oceniana przez międzynarodowych fachowców,
jako cenne uzupełnienie dostępnych danych. W PBL znajduje się ponad 350 tysięcy
rekordów od 1979 roku, z ponad 300 czasopism biomedycznych. Minusem PBL jest jej
ograniczenie funkcjonalności jako wyszukiwarki, a poza tym nie wszystkie publikacje
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są w niej dostępne. Brakuje również polskich tekstów w wersji elektronicznej.
W ten sposób to, co jest zupełnym standardem na świecie u nas jest praktycznie
niedostępne. Również, wobec rosnącej roli programów typu EndNote i Reference
Manager, niezbędnych do prawidłowego cytowania innych materiałów źródłowych
– niekompatybilność PBL z tymi programami jest istotnym ograniczeniem. PBL nie
spełnia więc roli polskiego PubMed’u.
Działalność naukowa
Działalność naukowa w pracy klinicznej najczęściej wynika z potrzeby rozwiązania
konkretnego problemu klinicznego, zarówno w znaczeniu analizy retrospektywnej
jak i prospektywnej. Pisanie każdej pracy rozpoczyna się od pojawienia się problemu
i pomysłu na jego rozwiązanie oraz ustalenie aktualnego stanu wiedzy odnoszącego się
do tego problemu. Potem jest pisanie karty tematycznej, projektowanie przebiegu pracy
naukowej, pisanie wniosku do Komisji Bioetycznej. Po przeprowadzeniu wszystkich
badań, następuje etap pisania pracy naukowej w oparciu o wstępnie stworzoną kartę
tematyczną. Jest to etap pisania abstraktu (np. do prezentacji na zebraniu wewnętrznym
lub na konferencji), a potem całości manuskryptu do publikacji. Na większości z tych
etapów nieodzowne jest korzystnie z baz medycznych i pełnych publikacji, a więc
korzystanie z możliwości biblioteki medycznej. I tak dzieje się zawsze, niezależnie czy
jest to analiza pojedynczego przypadku, czy rozwiązywanie problemów klinicznych,
czy też poszukiwanie trendów diagnostycznych i terapeutycznych. Dawniej odbywało
się to przez zamawianie kserokopii (co trwało czasami kilka dni lub tygodni), dzisiaj
dostępne są bazy medyczne i dostęp do dużej ilości czasopism i pełnych artykułów,
a co więcej - możliwy jest dostęp z domu, (dla pracowników uczelni oraz dla
lekarzy jako Regionalne Centrum Informacji Medycznej, RCIM). Oczywiście za
tymi możliwościami kryją się koszty, jakie ponosi uczelnia. Nie wszystko jest więc
dostępne. Wiele czasopism ciągle niedostępnych lub posiada „embargo” (zazwyczaj
1-roczne) na pełne teksty opublikowanych prac. Możliwa jest też defektywność
systemu dostępu domowego (tak jak każdego systemu elektronicznego).
Cytowanie prac naukowych
Każda praca naukowa wiąże się z korzystaniem z istniejącego piśmiennictwa
naukowgo. Rozpoczęcie badań wiąże się z uprzednim przejrzeniem bibliograficznych
baz danych i bibliografii w celu wyszukania literatury na ten sam lub podobny temat,
czy też wykorzystujących podobne metody badawcze. Przeszukiwania tego typu
i zapoznanie się z wybranymi pracami są niezbędne chociażby po to, aby nie powielać
badań, które ktoś już kiedyś przeprowadził. Naturalną konsekwencją zapoznania
się z literaturą przez autora jest powołanie się na nią w przypisach w postaci spisu
piśmiennictwa w każdej pracy naukowej. Istnieją 3 sposoby wykorzystania cytowań
w działalności naukowej: najczęściej stosowane przez lekarzy – wyszukiwanie
dokumentów (aspekt praktyczny), oraz ocena bibliometryczna obiektów nauki
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(uczonych, prac, instytucji, państw) i badania za pomocą cytowań struktury dziedziny
lub nauki.
Najważniejsze powody cytowania innych prac to (wg Garfield): składanie hołdu
pionierom poprzez cytowanie prac klasycznych; składanie hołdu równym sobie
poprzez cytowanie pokrewnych prac współczesnych; wykorzystywanie metod,
pojęć, idei z cudzych prac; dostarczanie tła lekturowego; poprawianie własnej
wcześniejszej pracy; poprawianie prac innych autorów; krytyka poprzedniej pracy;
konkretyzowanie lub uzasadnianie wcześniejszych twierdzeń; zapowiedź przyszłych
prac; dostarczanie informacji o pracach mało znanych, rzadko cytowanych, trudno
dostępnych; potwierdzenie danych (np. liczbowych) lub faktów; wskazanie pierwszych
publikacji omawiających daną kwestię; wskazanie publikacji tworzących eponimy
lub terminy później powszechnie używane; przeciwstawienie się cudzym ideom;
zakwestionowanie roszczeń do pierwszeństwa.
Rodzaje czasopism
Na świecie ukazuje się ok. 24 tysięcy recenzowanych czasopism (w tym prawie 9
tysięcy z Listy Filadelfijskiej, indeksowanych przez ISI, Information Sciences Institute),
publikujących rocznie ok. 2,5 miliona artykułów. Istnieją dwie możliwości darmowego
rozpowszechniania publikacji naukowych: w czasopismach o otwartym dostępie oraz
samodzielnym archiwizowaniu prac w internecie przez autorów. Należy tu podkreślić,
że mowa wciąż wyłącznie o czasopismach recenzowanych i o dostępie do pełnych
tekstów publikacji. W literaturze przedmiotu czasopisma realizujące tę pierwszą drogę
noszą zaszczytne miano „złotych”. Tylko około tysiąca czasopism zalicza się do grupy
„złotych”, w tym spośród prawie 9 tysięcy czasopism indeksowanych przez ISI,
„złotych” jest niespełna 200. I choć liczby te również wykazują tendencję wzrostową,
trudno spodziewać się istotnych zmian proporcji w najbliższej przyszłości. Należy
tu dodać, że wiele spośród owych „złotych” czasopism kosztami publikacji obciąża
autorów. Wiąże się to z interesami finansowymi poszczególnych wydawnictw.
Drugą możliwością udostępniania publikacji jest samodzielne internetowe
udostępnianie przez autorów prac publikowanych w czasopismach. Istnieje jednak
problem prawa do takiego postępowania, gdyż wiele czasopism naukowych, przyjmując
prace do druku, przejmuje jednocześnie prawa wydawnicze i opublikowanie pracy
w Internecie wymaga więc zazwyczaj uzyskania od wydawcy czasopisma pozwolenia.
Czasopisma, które owej zgody w takiej czy innej formie udzielają, zaliczane są do
grupy „zielonych”.
Jednak większość czasopism nie wyraża zgody na darmowe udostępnianie
artykułów, co oznacza, że publikowane w nich artykuły (czy to w wersji papierowej,
czy elektronicznej) są dostępne wyłącznie za opłatą. Stanowią one grupę czasopism
„szarych”, do których należy około 80% czasopism.
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Znaczenie jakości i ilości w publikacjach
Oferta biblioteki medycznej jest wykorzystywana do oceny dorobku naukowego
osób lub jednostek naukowych. Życie naukowe środowisk akademickich podlega
ciągłej ocenie w różnych aspektach. Ocena ta jest oparta głównie na analizie publikacji:
ilości i jakości (czasami wg zasady „publikuj lub giń”), ale w ostatnim okresie coraz
większe znaczenie ma również ilość cytowań danego autora. Cytowalność jest bowiem
traktowana jako bezpośrednia miara jakości lepsza niż impact factor czasopisma
w którym artykuł jest opublikowany. Oceny w dziedzinie dokonań naukowych
mierzone są punktami które posiadają czasopisma. W kwestii jakości ocenia się
głównie punktację MNiSW/KBN oraz impact factor i cytowania danego artykułu,
umieszczone w bazach cytowań, jak na przykład „Science Citation Index”. Ocenia
się również wartość tematyczną, a więc przede wszystkim oryginalne prace twórcze,
czyli wkład w twórcze rozwiązywanie problemów.
Rolę wskaźników dorobku badawczego, może spełnić np. liczba publikacji
(oddzielnie prac oryginalnych, opublikowanych w światowych czasopismach
o wysokiej renomie, prac o zasięgu lokalnym, artykułów przeglądowych itp.). Dorobek
dydaktyczny charakteryzuje również liczba wydanych podręczników, skryptów,
odbytych wykładów, wypromowanych dyplomantów itp. O reputacji naukowej
świadczą nagrody naukowe, stopnie honorowe, udział w komitetach i władzach
organizacji naukowych, liczba cytowań, a także zaproszenia do wygłaszania referatów
i wykładów plenarnych na prestiżowych konferencjach naukowych.
Łatwo zauważyć, że ocena jednowskaźnikowa nie daje wiarygodnej informacji
o dorobku naukowym badacza. Wybór decydującego wskaźnika jest w znacznym
stopniu dowolny, a uzyskany obraz jest powierzchowny i jednostronny. Zdecydowanie
lepsze są systemy wielowskaźnikowe. Zbiór dużej liczby dobrze określonych
wskaźników daje stosunkowo obiektywny obraz dorobku i reputacji. Okazuje się, że
spośród wszystkich stosowanych wskaźników ilościowych, wskaźniki bibliometryczne
(liczba publikacji i ich cytowań) w najlepszy sposób odzwierciedlają jakość
prowadzonej pracy naukowej.
Oczekiwania w stosunku do pracowników bibliotek
Coraz większe oczekiwania ze strony lekarzy, zapewne mają też stymulujący
wpływ na pracowników bibliotek medycznych. Istnieje przecież zapotrzebowanie na
różne analizy wykonywane przez biblioteki dla lekarzy. Tematów nie zabraknie, a takie
analizy mogłyby przyczynić się do ujednolicenia wymagań w różnych uczelniach,
np. dotyczących różnych awansów naukowych (doktoraty, habilitacje). Niewątpliwie
po roku 2000, zwiększyła się liczba polskich publikacji w czasopismach z Listy
Filadelfijskiej. Pojawia się pytanie, czy na tle osiągnięć innych naukowców, istnieją
szanse na to aby Polak otrzymał nagrodę Nobla, lub inne prestiżowe wyróżnienie w
dziedzinie medycyny. Istnieje zapotrzebowanie na różne analizy wykonywane przez
biblioteki dla lekarzy.
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Uważam, że istnieje zapotrzebowanie na powstawanie doktoratów z zakresu
bibliotekoznawstwa medycznego. Komputeryzacja naszego życia przyczynia się do
przyspieszenia obiegu informacji i skrócenia czasu pisania pracy oraz zwiększenia
ich ilości. Istnieje zapotrzebowanie na działalność naukową bibliotek medycznych.
Podsumowanie: przykłady z życia wzięte
Gdy pisałem moją pierwszą pracę zjazdową (1992), wystarczyło przeczytanie
1 rozdziału z książki. Gdy pisałem samodzielnie pierwszą pracę oryginalną (1994)
potrzebne mi było zapoznanie się z kilkoma pracami, skorzystałem też z Głównej
Biblioteki Lekarskiej (GBL). Gdy pisałem doktorat (1995), znalazłem wszystkie
publikacje i abstrakty polskie oraz wszystkie publikacje zagraniczne (których zdobycie
zajęło mi kilka tygodni) związane z tematem mojej pracy doktorskiej, zmieściły się
one w jednym cienkim segregatorze, złożyłem też 2 wizyty w GBL. Do napisania
pierwszej pracy za granicę (1998) potrzebny był mi 1 segregator z kserokopiami
publikacji. Przy pisaniu pierwszej „zamówionej” pracy na zachód (2001) zebrałem już
2 segregatory kserokopii. Gdy pisałem habilitację (2003-2004) zebrałem 4 segregatory
kserokopii w przeciągu ponad 2 lat, a w komputerze utworzyłem 679 plików danych
o łącznej wielkości 95 MB. Przy pisaniu rozdziału do książki amerykańskiej (2006)
potrzebne mi były materiały źródłowe o łącznej wielkości ponad 50 MB. Przykłady
te pokazują ewolucję ilości danych potrzebnych do tworzenia publikacji.
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Mgr Monika Kubiak
Bydgoszcz – CM UMK
współpraca lekarza z biblioteką medyczną:
SPOJRZENIE BIBLIOTEKARZA
Streszczenie
Omówienie relacji bibliotekarzy ze środowiskiem medycznym na przykładzie Działu InformacyjnoBibliograficznego Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK, ze szczególnym uwzględnieniem
poruszania się po uniwersum baz i czasopism elektronicznych, e-booków i bibliotek cyfrowych.
Wzmiankowanie o konieczności szkoleń użytkowników oraz usługach bibliotecznych (tworzenie
zestawień tematycznych, działalność wypożyczalni międzybibliotecznej, opracowanie bibliografii
publikacji pracowników Uczelni i problemy punktacji). Medycyna jest dziedziną wymagającą,
narzucającą konieczność ciągłego kształcenia i poszukiwania, a jednym z zadań biblioteki jest ułatwienie
użytkownikowi dostępu do specjalistycznych książek i artykułów (w druku i w postaci elektronicznej).
Obecnie zamiast poszukiwać informacji w księgach i bibliografiach drukowanych większy nacisk kładzie
się na informacje dostępne on-line, ale samo zadanie nie uległo zmianie.
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Praca bibliotekarza medycznego nie odbiega zbytnio od pracy bibliotekarskiej jako
takiej, obejmując wszystkie jej aspekty: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie
zbiorów. Jednakże są to zbiory specyficzne, nastawione na potrzeby i wymagania sze
roko pojętego środowiska medycznego, a przede wszystkim kręgu uczelni medycznej,
czyli studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Rzecz jasna, użytkowni
ków biblioteki mniej interesuje sam proces zamawiania czy opracowywania zbiorów,
a bardziej efekt finalny – dostęp do książek, czasopism i multimediów. Studenci
pierwszych lat poszukują podręczników, skryptów i artykułów w języku polskim,
późniejsze roczniki, podobnie jak uczestnicy studiów doktoranckich i pracownicy
naukowo-dydaktyczni rozszerzają zakres poszukiwań na szersze spektrum monografii
i artykuły w języku obcym (przede wszystkim angielskim) oraz e-booki.
Z punktu widzenia bibliotekarza aspekty gromadzenia i wypożyczania zbiorów
nie zmieniły się od lat. W ostatnich latach większość bibliotek wprowadziła ten lub
inny zintegrowany system biblioteczny, niosący ze sobą m.in. możliwość wglądu
użytkownika we własne konto biblioteczne i zamawiania książek on-line (liczba
zamówionych pozycji i okres wypożyczenia zależy od statusu czytelnika); zwiększyła
liczbę miejsc w ogólnodostępnych czytelniach i pracowniach, a gdzieniegdzie
umożliwiła wolny dostęp do półek, zarówno w czytelniach, jak i magazynach.
Siłą rzeczy, za rozwojem bazy technologiczno-sprzętowej nadąża poziom
wykształcenia bibliotekarzy uczelnianych, którzy w większości ukończyli studia
magisterskie, często uzupełniane specjalistycznymi studiami podyplomowymi bądź
dodatkowymi kursami i warsztatami programowymi, by tym efektywniej zmierzyć
się z wyzwaniami współczesnego bibliotekarstwa i potrzebami czytelników.
Niewątpliwie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i sieci internetowej
najbardziej dynamiczne zmiany dotknęły działu naukowej informacji medycznej
i dostępu do światowych zasobów piśmiennictwa. Zewnętrznym objawem tychże
zmian jest poszerzenie bazy komputerowej bibliotek (m.in. katalogi komputerowe
czy powstawanie wielostanowiskowych pracowni komputerowych), a co ważniejsze,
rozszerzenie dostępu do bibliograficznych i pełnotekstowych baz medycznych,
programów interakcyjnych i książek elektronicznych dostępnych dla wszystkich
jednostek w wewnętrznej sieci uczelnianej.
Bazy medyczne
Czymże byłaby naukowa informacja medyczna bez baz danych? Biblioteki
medyczne od zawsze były inicjatorami i propagatorami baz w środowisku medycznym
(niegdyś drukowanych, dzisiaj zastąpionych źródłami on-line). Dla lekarzy
podstawową bazą medyczną pozostaje Medline oraz jego polski odpowiednik – Polska
Bibliografia Lekarska. Dzięki nim użytkownik jest w stanie zaznajomić się ze stanem
badań w danej dziedzinie czy specjalizacji, nad określonym problemem czy chorobą,
w danym przedziale czasowym, docierając w ten sposób do informacji wiarygodnych
i zweryfikowanych (w przeciwieństwie do informacji zaczerpniętych z wszelkiego
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rodzaju przeglądarek internetowych, których rzetelności i prawdziwości trudno być
pewnym). Poszukujący informacji niejako podwójnie zweryfikowanych i stanowiących
creme de la creme badań klinicznych i naukowych powinni sięgnąć do baz opartych
na faktach (Evidence-based-medicine), jak np. Cochrane czy DynaMed. Jednakże
zarówno bazy bibliograficzne typu Medline, jak i oparte na faktach udostępniają
jedynie streszczenia wyszukanych artykułów, a dostępu do pełnych tekstów należy
szukać w bazach pełnotekstowych - kolekcjach czasopism elektronicznych.
Głównym zadaniem bibliotekarza pracującego w dziale informacji naukowej
powinna być pomoc użytkownikowi w poruszaniu się w owym chaosie informacyjnym,
kierowanie go do odpowiednich źródeł (serwisów i baz) oraz wpojenie umiejętności
wyszukiwania informacji, w tym płynnego przechodzenia z baz bibliograficznych
i katalogów do pełnych tekstów, czy to w druku czy on-line.
Czasopisma elektroniczne
Z każdym rokiem rośnie liczba, zasięg i znaczenie kolekcji czasopism
elektronicznych. Można nawet pokusić się o tezę, że czasopisma elektroniczne
powoli wypierają z rynku czasopisma drukowane, zwłaszcza jeśli chodzi o pisma
anglojęzyczne. Biorąc pod uwagę ceny czasopism drukowanych i baz pełno
tekstowych, biblioteki medyczne coraz częściej decydują się raczej na zakup baz
obejmujących większą liczbę tytułów czasopism, dostępnych jednocześnie dla
większej liczby użytkowników, tym bardziej, że w sukurs przychodzi im zawiązywanie
się konsorcjów, co obniża cenę prenumeraty. Kupując czasopisma w druku, biblioteki
również najczęściej decydują się na zakup pakietu wiązanego – czasopisma w druku
i jednocześnie on-line. W ten sposób rośnie liczba czasopism elektronicznych dostęp
nych dla użytkowników biblioteki: studentów, lekarzy i pracowników nauki. Niestety,
bazy pełnotekstowe obejmuje przede wszystkim czasopisma obcojęzyczne i chociaż
część wydawców polskich oferuje na stronach internetowych dostęp do pełnych
artykułów, w większości przypadków panuje całkowita dowolność (od zaledwie strony
informacyjnej poprzez streszczenia do pełnych tekstów dostępnych bez ograniczenia,
na hasło lub po przesłaniu płatnego sms-u) i wciąż brakuje pełnotekstowej bazy
czasopism polskich.
Bazy pełnotekstowe prenumerowane przez biblioteki medyczne obejmują kolekcje
czasopism pochodzących bezpośrednio od wydawców (np. Blackwell, Mary Ann
Liebert, Lippincott, Williams and Wilkins, ScienceDirect – czasopisma Elseviera,
Springer, Wiley) lub pośrednio od dystrybutorów (bazy EBSCO, ProQuest Medical
Library), ta druga możliwość niesie ze sobą ryzyko wystąpienia czasowego embarga
(opóźnionego dostępu) na niektóre tytuły. Biblioteki umożliwiają również dostęp do
czasopism typu open access oraz czasopism pojawiających się w dostępach testowych.
Narzędziem, które ułatwia poruszanie się po wszystkich zasobach elektronicznych
pozostającym w posiadaniu biblioteki pozostaje katalog czasopism elektronicznych
(lista A-Z). Od pewnego czasu katalogi czasopism elektronicznych, grupując
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wszystkie czasopisma on-line dostępne w uczelni stanowią doskonałe uzupełnienie
tradycyjnych katalogów książek i czasopism gromadzonych w druku. Niewątpliwie
warto użytkownikowi z nich korzystać, jeśli nie chce przeoczyć rosnących w liczbę
elektronicznych zasobów biblioteki.
E-booki i biblioteki cyfrowe
Oprócz kolekcji czasopism elektronicznych coraz większą rzeszę zwolenników
zdobywają e-booki, książki w postaci elektronicznej, których niewątpliwym plusem
jest płynność poruszania się po rozdziałach i indeksach, natychmiastowa aktualizacja
treści oraz łatwość odnajdowania w tekście słów kluczowych. Większość cenionych
wydawców (m.in. Elsevier, Sprinter, Ovid) rozszerzyło swoją ofertę o książki
elektroniczne, a analizując statystykę bibliotecznych dostępów testowych można
dojść do wniosku, że zainteresowanie nimi z roku na rok wzrasta.
Podobnie jak w przypadku czasopism elektronicznych, oprócz kolekcji książek
komercyjnych oferowanych przez wydawców rozwija się aspekt open access,
publikacji w wolnym dostępie - przy uczelniach zaczęły powstawać repozytoria
naukowe, otwarte archiwa, w których za zgodą pracowników naukowo-dydaktycznych
zamieszcza się ich publikacje i rozprawy. Dzięki licencjom CC (Creative Commons,
pewne prawa zastrzeżone) autorzy tekstów zachowują własne prawa a jednocześnie
mogą dzielić się swoją twórczością z innymi. Licencje typu Creative Commons okazały
się także przydatne w przypadku bibliotek cyfrowych (np. Kujawsko-Pomorska
Biblioteka Cyfrowa), które do tej pory w większości opierały się na publikacjach
wcześniejszych, do których wygasły prawa autorskie. Biblioteki cyfrowe oraz
repozytoria naukowe (stanowiące niekiedy jedno) pozostają otwarte na współpracę
z pragnącymi zamieścić publikacje w sieci. W ten sposób współpraca pomiędzy
bibliotekarzem a użytkownikiem nabiera nietypowego zabarwienia (to czytelnik
zachęcony przez pracownika biblioteki cyfrowej użycza swoich publikacji).
Porady i szkolenia
Bibliotekarze przekazują umiejętność korzystania z katalogów i baz medycznych
na szkoleniach grupowych i indywidualnych, prowadząc zajęcia ze studentami
I roku (przysposobienie biblioteczne), V roku (naukowa informacja medyczna) oraz
na studiach doktoranckich (źródła informacji w biomedycynie). Jednakże wydaje się,
że elementy naukowej informacji medycznej powinny być przekazywane znacznie
wcześniej, gdyż poszukiwanie informacji z polskich czasopism biomedycznych
(Polska Bibliografia Lekarska) czy literatury światowej (Medline) bywa powszechne,
a umiejętności wyszukiwawcze studentów nie dorównują ich pędowi ku wiedzy.
Indywidualne wyjaśnianie zasad funkcjonowania poszczególnych baz medycznych
i dostępu do czasopism elektronicznych pochłania większość czasu pracy bibliotekarza
z działu informacji medycznej.
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Biblioteki starają się przekazywać informacje o nowozakupionych oraz dostępnych
w testach bazach i kolekcjach czasopism elektronicznych jak największemu kręgowi
osób zainteresowanych, umieszczając informacje w aktualnościach na stronie
internetowej i rozsyłając zawiadomienia pocztą elektroniczną do wszystkich jednostek
uczelnianych.
Usługi biblioteczne
Z poszerzonych możliwości bibliotek medycznych (dostępu do baz bibliograficznych
i szerokiej gamy czasopism elektronicznych oraz e-booków) korzystają zarówno lekarze
praktycy, jak i lekarze prowadzący intensywną pracę naukową (analiza przypadków,
rozwiązywanie problemów klinicznych, rozpoznawanie nowych kierunków
diagnostycznych i terapeutycznych, przygotowywanie publikacji naukowych,
zbieranie materiałów do pracy doktorskiej czy rozprawy habilitacyjnej).
Pracownicy działów naukowej informacji medycznej oprócz szkoleń grupowych
i porad indywidualnych wspomagają użytkowników, wykonując zestawienia
bibliograficzne i wyszukiwania pełnych tekstów na określone tematy, sprawdzając
dostępność artykułów w bazach pełnotekstowych, a w razie konieczności, sprowadzając
poszukiwane artykuły, materiały zjazdowe czy monografie z innych bibliotek polskich
i zagranicznych (wypożyczalnia międzybiblioteczna). W tym ostatnim przypadku
popularne niegdyś kserokopie powoli zastępowane są plikami elektronicznymi,
przesyłanymi w ramach obejmującego większość bibliotek uczelnianych systemu
doc@med, jak i ściągniętymi bezpośrednio z internetu w ramach zasobów open
access.
Zarówno w przypadku zestawień tematycznych, jak i wypożyczalni między
bibliotecznej największym problemem jawi się uściślenie danych, jak i powściągnięcie
pewnego rodzaju niecierpliwości użytkowników. Zdecydowanie łatwiej jest
bibliotekarzowi odszukać artykuły o poprawnym i zweryfikowanym opisie
bibliograficznym (tytuł, autor, źródło), jak i sprawdzonej lokalizacji. Bywa, że zama
wiane przez użytkownika publikacje znajdują się w zasobach biblioteki w postaci
drukowanej lub on-line bądź są ogólnodostępne w sieci. Dlatego warto poświęcić
chwilę na sprawdzenie źródła poszukiwanego materiału w bibliotecznym katalogu
książek i czasopism w druku, katalogu czasopism elektronicznych, jak i dowolnej
przeglądarce internetowej.
Bibliografia publikacji pracowników
W większości przypadków to wyspecjalizowani bibliotekarze gromadzą materiały
i prowadzą bibliografię publikacji pracowników danej uczelni, prowadząc ożywione
kontakty z autorami tekstów. Problemy z dostarczaniem materiałów do bibliografii
część uczelni rozwiązała dzięki zarządzeniom rektorskim, które nakładają na
pracowników obowiązek przekazywania opublikowanych materiałów. W środowisku
medycznym (i szerzej, nauk biologicznych i ścisłych) wykazanie się odpowiednim
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dorobkiem naukowym jest istotne zarówno dla pracownika, jak i reprezentowanej
przez niego jednostki, jako że m.in. na podstawie oceny parametrycznej nawiązuje
się lub przedłuża umowy o pracę oraz przyznaje środki z działalności statutowej
uczelni.
Podsumowanie
Większość użytkowników wywodzących się ze środowiska medycznego doskonale
radzi sobie ze specyfiką pracy na komputerze i w Internecie. Chętnie korzysta również
z zasobów bibliotecznych on-line. Wielkim plusem było wprowadzenie dostępu
do medycznych baz naukowych poprzez odpowiednie numery IP, czyli w całej
wewnętrznej sieci Uczelni. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszy się możliwość
dostępu do baz i kolekcji czasopism z dowolnego miejsca na hasło (co umożliwia m.in.
projekt Regionalnego Centrum Informacji Medycznej). Mimo to użytkownicy dosyć
często zwracają się o pomoc do bibliotekarzy z działu naukowej informacji medycznej,
prosząc o zestawienia tematyczne, wyjaśnienia w przypadku nowych lub testowych
baz danych, bądź potwierdzenia dostępności czasopism w zbiorach biblioteki. Prawdą
jest, że medycyna jest dziedziną wymagającą, narzucającą konieczność ciągłego
kształcenia i poszukiwania, a jednym z zadań biblioteki jest ułatwienie użytkownikowi
dostępu do specjalistycznych książek i artykułów (w druku i w postaci elektronicznej).
Obecnie miast poszukiwać informacji w księgach i bibliografiach drukowanych
większy nacisk kładzie się na informacje dostępne on-line, ale samo zadanie nie
uległo zmianie. We współpracy bibliotekarza z użytkownikiem liczy się dostęp do
zasobów, poprawna weryfikacja danych czy jasność sformułowanego zapytania. Im
więcej czasu zarezerwujemy sobie na wyszukiwanie, im dokładniej sprawdzimy
dane, tym większa efektywność wyników. Bywa także, że to, co dla bibliotekarza jest
oczywiste, niekoniecznie musi być oczywiste dla użytkownika a wówczas zadaniem
bibliotekarza jest ową wzajemną oczywistość osiągnąć.
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Mgr Grzegorz Marek Święćkowski
Warszawa – IMiDz
naukowa informacja medyczna – konspekt zajęć dla
studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Temat naukowej informacji medycznej jako przedmiotu dla studentów
bibliotekoznawstwa podjąłem po raz pierwszy przed dwoma laty, czego wynikiem
był, średnio udany, referat wygłoszony podczas XXV Konferencji Problemowej
w Lublinie. Wynikało z niego, że przedmiot taki (w formie ćwiczeń) mają w swoich
programach nauczania jedynie dwa ośrodki: z Krakowa (UJ) oraz Warszawy, przy
czym w Warszawie miał on status zamrożony, tzn. był formalnie w programie,
jednakże zajęcia się nie odbywały (w roku akademickim 2007/2008 zajęcia takie
już miały miejsce). W pozostałych instytutach i katedrach problematyka związana
z informacją medyczną czy w ogóle funkcjonowaniem bibliotek medycznych były
jedynie sygnalizowane w ramach innych zajęć.
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Przytoczony wyżej referat sprzed dwóch lat zakończyłem stwierdzeniem, że warto
byłoby opracować program takich ćwiczeń i zainteresować nim wszystkie jednostki
kształcące przyszłych bibliotekarzy. I już kilka miesięcy po lubelskiej konferencji,
w oparciu o moje skromne doświadczenie, pokusiłem się o opracowanie zaledwie
konspektu takich zajęć. Spotkał się on z zainteresowaniem ze strony zastępcy dyrektora
d/s studenckich Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
dr Małgorzaty Kisilowskiej (jedynego ośrodka z którym się w tej kwestii do tej pory
kontaktowałem), miałem również przyjemność poprowadzić jednorazowy wykład
na temat funkcjonowania bibliotek medycznych oraz wyszukiwania informacji
w naukach z zakresy medycyny dla studentów II roku studiów licencjackich.
Pierwszym problemem przy konstruowaniu programu ćwiczeń z NIM była
kwestia samej definicji. Mimo, że sam termin Naukowej Informacji Medycznej po raz
pierwszy pojawił się w piśmiennictwie polskim już w roku 1972 w dwóch publikacjach
Feliksa Widy-Wirskiego, ówczesnego dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej,
zamieszczonych w Zdrowiu Publicznym to i później pojawiał się sporadycznie
w innych publikacjach jego definicja nie została nigdzie jasno określona. Wydaje się,
że najprostszą metodą sformułowania jej jest przytoczenie z Encyklopedii Wiedzy
o Książce pojęcia Informacji Naukowej w ogóle i niejako dopasowanie jej do
warunków nauk medycznych. W wyniku takiej operacji pokusiłem się o taką oto
definicję:
NIM jest działalnością polegającą na jak najszybszym udostępnianiu informacji
o najnowszych badaniach naukowych i ich wynikach publikowanych przede wszystkim
na łamach periodyków naukowych oraz w bazach EBM a także prezentowanych
na najważniejszych konferencjach i sympozjach skierowana do użytkownika
prezentującego określone wymagania. Przez badania rozumie się najnowsze
osiągnięcia diagnostyczne i terapeutyczne, także wszelkie standardy i zalecenia,
wszystko to, co umożliwia personelowi medycznemu (wyższemu oraz średniemu)
podniesienie kwalifikacji i coraz wyższą jakość świadczonych usług.
Kolejnym problemem jest „prezentujący określone wymagania użytkownik” –
w moim mniemaniu, poza lekarzami są to pielęgniarki, diagnostycy, laboratoranci,
rehabilitanci, dietetycy również biolodzy, mikrobiolodzy i inne osoby, które w sposób
bezpośredni i pośredni uczestniczą w procesie leczenia. Świadomie pominąłem
pacjentów czy hipochondryków poszukujących informacji o swoich rzeczywistych
lub wyimaginowanych problemach zdrowotnych, bowiem osoby takie najczęściej
zadowalają się publikacjami z wydawnictw popularnych (jest oczywiście spora
grupa osób sięgających po książki naukowe, wydaje się jednak, że działalność NIM
przeznaczona winna być dla osób zawodowo związanych z medycyną).
Poza pierwszym, teoretycznym punktem konspektu pozostałe dotyczą już samej
praktyki bibliotekarza medycznego i ogólnie funkcjonowania bibliotek medycznych
(akademickich, instytutowych i innych) i przeznaczeniem ich jest, aby osoba
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uczęszczająca na takie zajęcia poprzez czynne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach
szybciej wdrożyła się do ewentualnej pracy w książnicy medycznej.
Zajęcia w formie ćwiczeń fakultatywnych (10-12 godzin) powinny odbywać się
w laboratoriach komputerowych, sprzęt powinien być podłączony do sieci; osobny
komputer wraz z rzutnikiem dla prowadzącego zajęcia, grupy nie powinny przekraczać
dziesięciu osób. Osoby decydujące się na uczestnictwo powinny znać angielski
w stopniu przynajmniej średnim. Proponowane zaliczenie – krótki test (bez bloku 1)
oraz prosta kwerenda w bazie medline.
Propozycja zajęć prezentuje się następująco:
1. Słów kilka o historii, trochę teorii (próba definicji) i ogólna charakterystyka
użytkowników Naukowej Informacji Medycznej:
I. Publikacje prof. F. Widy-Wirskiego z roku 1972,
II. Próba definicji Naukowej Informacji Medycznej,
III. Użytkownicy – różne typy, różne potrzeby informacyjne.
2. Typologia głównych źródeł inf. w naukach medycznych – czasopisma i bazy
EBM (evidence based medicine – medycyna oparta na faktach):
I. Ogólna charakterystyka czasopisma naukowego jako głównego źródła –
dlaczego właśnie periodyki?
II. Wskaźniki jakości czasopism naukowych – najważniejszy tzw. Impact
Factor (wskaźnik oddziaływania) oraz Lista Filadelfijska – zasady
wyliczania wskaźnika oraz jego krytyka; w Polsce punktacja ogłaszana
przez MNiSW,
III. Bazy EBM – medycyna oparta na faktach, najważniejsze Cochrane
Colaboration, DynaMed i inne (http://ebm.org.pl).
3. Najważniejsze narzędzie lekarza praktyka, naukowca oraz bibliotekarza
medycznego – baza medline:
I. Ogólna charakterystyka,
II. MESh – medical subject headings – język informacyjno-wyszukiwawczy
opracowywany przez Narodową Bibliotekę Medyczną USA (NLM),
III. Polskie wersje kartoteki MESh – dwie niezależne: akademie medyczne
versus Główna Biblioteka Lekarska,
IV. Baza medline z różnych poziomów dostępności – dostęp publiczny (www.
pubmed.gov) oraz dostęp za pośrednictwem firm komercyjnych – ovid,
proquest, ebsco (baza zawsze ta sama – różne silniki wyszukiwawcze
i interfejsy),
V. Ćwiczenia.
4. Inne bazy abstraktowe oraz PBL – najważniejsza baza abstraktowa polskiego
piśmiennictwa medycznego:
I. Bazy abstraktowe nauk pokrewnych – Beilstein, chemical abstracts (chemia),
Biological Abstracts, Life Sciences (biologia, rolnictwo)
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II. Polska Bibliografia Lekarska – “polski medline”,
III. Katalogi i bazy własne bibliotek medycznych.
5. Narzędzia wyszukiwacze (nie tylko google):
I. Wyszukiwarki internetowe – scirus, citeulike, google scholar etc.
II. Narzędzia wyszukiwawcze – przeglądarki, nakładki do przeglądarek (tzw.
tool bars),
III. Ćwiczenia.
6. Komercyjne oraz bezpłatne bazy pełnotekstowe1:
I. Konsorcja bibliotek jako alternatywa tanich dostępów do baz komercyjnych
- konsorcjum przy ICM UW (sciencedirect, Springer), Poznańska Fundacja
Bibliotek Naukowych (ebsco), konsorcjum GBL (proquest medical
library),
II. Bazy komercyjne – prezentacja możliwości,
III. Bazy dostępne bezpłatnie – freemedical journals, highwire, pubmed central,
DOAJ.
7. Współpraca bibliotek medycznych:
I. Doroczne konferencje problemowe (organizowane nieprzerwanie od roku
1982),
II. Warsztaty oraz konferencje EAHIL (European Association for Health
Information and Libraries),
III. Komercyjne systemy dostarczania dokumentów – docmed, subito.
Bibliografia
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Zdrowie Publiczne 1972 Vol. 82 s. 625-631
W i d y - W i r s k i Feliks: II Naukowa Informacja Medyczna w Polsce – sytuacja, osiągnięcia
i potrzeby. Zdrowie Publiczne 1972 Vol. 82 s. 733-739
C u m m i n g s Martin: Biblioteka medyczna: filozofia, praktyka i obietnice. Polski Tygodnik
Lekarski 1978 Vol. 33 s. 1199-1202
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Warto aby osoba prowadząca zajęcia mogła zaprezentować produkty komercyjne
w pełnej ich krasie – zatem pojawia się pytanie czy istnieje możliwość wygenerowania choćby
tymczasowych loginów dla wykładowców.
1
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Mgr Bolesław Howorka
Poznań – UM
biblioteki naukowe wobec ustawy o prawie autorskim
po implementacji przepisów Unii Europejskiej
Streszczenie
W pierwszej części referatu przedstawione zostały problemy związane z kształtowaniem się polskiego
prawa autorskiego w powiązaniu z normami prawa międzynarodowego oraz Unii Europejskiej.
Druga część referatu to omówienie zasad, na których biblioteki naukowe opierają swoją działalność –
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności
z postanowieniami o osobistych prawach twórców (art. 16), o ich prawach majątkowych (art. 17
i nast.), o dozwolonym własnym użytku osobistym (art. 23) oraz o uprawnieniach instytucji naukowych
(art. 27) i bibliotek (art. 28), a także o warunkach korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku
chronionych utworów (art. 34). Autor referatu zwraca uwagę bibliotekarzy, na to, aby w toku swoich
działań zawodowych zawsze szanowali prawa twórców, by przestrzegali przepisów, dbali aby prawa
twórców były zachowane, także przez korzystających z utworów.

Zajmując się problematyką świadczenia usług z zakresu informacji naukowej
przez biblioteki naukowe w Polsce konieczne jest m.in. omówienie działalności tych
bibliotek w ramach przepisów prawa autorskiego, wobec polskiej ustawy o prawie
autorskim – w brzmieniu obecnie obowiązującym - po implementacji przepisów UE.
Te zagadnienia są tematem pierwszej części referatu. W drugiej części tego tekstu
przedstawione zostały uwagi związane z działaniem bibliotek, podejmowanymi
w zgodzie z tymi przepisami, ważne zdaniem autora, tak dla bibliotekarzy, jak też
i dla użytkowników bibliotek.
I.
Pierwszym w Polsce, po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej, zgodną
z postanowieniami Konwencji berneńskiej ochronie dzieł literackich i artystycznych,
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aktem normatywnym stanowiącym o prawach twórców, była ustawa z 1926 r.1 Znalazły
się w niej przepisy chroniące zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorów. Obok
tych przepisów, w ustawie zamieszczono także artykuły stanowiące o ograniczeniu
majątkowych praw autorskich na rzecz użytku publicznego. Celem tych postanowień
było zaspokojenie potrzeb ogólnospołecznych związanych z koniecznością
zapewnienia obywatelom sprawnej informacji o ważnych, aktualnych wydarzeniach
– politycznych, gospodarczych, kulturalnych, jak również udostępnienie informacji,
których przedmiot był związany z rozwojem nauki oraz celami dydaktycznymi. Ustawa
ta mówiła także o zakresie dozwolonego użytku prywatnego.
Kolejna polska ustawa została uchwalona w 1952 r.2 Także i w tym akcie
normatywnym, obok postanowień mówiących o obowiązku poszanowania praw
osobistych i majątkowych twórców, znalazły się przepisy ograniczające ich
prawa majątkowe na rzecz użytku publicznego, tj. prasy, czasopism, w związku
z wyjaśnianiem lub nauczaniem, jak też m.in. bibliotek udostępniających utwory
czytelnikom, a także na rzecz osób fizycznych, do własnego użytku osobistego.
W 1994 r. Rzeczpospolita Polska ponownie przystąpiła do Konwencji berneńskiej
o ochronie dzieł literackich i artystycznych – w brzmieniu jej Aktu paryskiego3.
Konsekwencją przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji było
uchwalenie nowej ustawy – z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych4, ustawy wielokrotnie nowelizowanej, m.in. w związku z koniecznością
implementacji do naszego prawa przepisów dyrektyw unijnych.
Zgodnie z art. 9 Konwencji berneńskiej, a także z przepisami dyrektyw UE, ten akt
normatywny stanowił nie tylko o monopolu autorskim (ust. 1), ale także o pewnych
ograniczeniach tego monopolu, tak w interesie prywatnym, jak też i publicznym, na
rzecz określonych instytucji, m.in. bibliotek (ust. 2).
Jednym z najważniejszych naszych zadań w toku przygotowań naszego kraju do
przystąpienia do Unii Europejskiej, była implementacja prawa unijnego do polskiego
systemu prawnego.
Ustawą wymagającą wielu zmian, bardzo ważną także i dla bibliotekarzy, dla
procedur bibliotecznych, była ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych4.
Konieczne stało się znowelizowanie tego aktu normatywnego, przede wszystkim
wprowadzenie do tej ustawy zmian związanych z przyjęciem zasad zapisanych
Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim. J. t. w Dz. U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260
Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim. Dz. U. Nr 34, poz. 234; zmiany w Dz. U.:
z 1975 r. Nr 34, poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192
3
Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony
w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Ogł.: załącznik do Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474. Dokumenty
przystąpienia RP w Dz. U. z 1994 r. Nr 82, poz. 475 i Nr 104, poz. 506
4
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. J.t. w Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631; zmiany w Dz. U.: z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99,
poz. 662 i Nr 181, poz. 1293
1
2
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w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych
w społeczeństwie informacyjnym.
Interesujące bibliotekarzy zmiany związane były z art. 5 (“Wyjątki i ograniczenia”)
ust. 2 dyrektywy, w szczególności z postanowieniami dopuszczającymi do ograniczenia
majątkowych praw autorskich (o których mówi, poniżej zacytowany, art. 2 dyrektywy)
w wyniku:
1) zwielokrotniania na dowolnych nośnikach przez osobę fizyczną do prywatnego
użytku i do celów ani bezpośrednio ani pośrednio handlowych, pod warunkiem,
że podmioty praw autorskich otrzymają godziwą rekompensatę, utworów lub
przedmiotów objętych ochroną,
2) szczególnych czynności zwielokrotniania dokonywanego przez ogólnodostępne
biblioteki i instytucje edukacyjne lub muzea i archiwa, które nie są skierowane
na osiągnięcie bezpośredniej lub pośredniej korzyści gospodarczej lub
handlowej.
Dyrektywa w art. 2 („Prawo do zwielokrotnienia utworu”) stanowi, że: „Państwa
Członkowskie przewidują prawo do zezwalania lub zabraniania bezpośredniego lub
pośredniego, tymczasowego lub stałego zwielokrotniania utworu, przy wykorzystaniu
wszystkich środków i w jakiejkolwiek formie, w całości lub częściowo: a) dla autorów,
w odniesieniu do ich utworów; …..”.
Te przepisy odpowiadają postanowieniom art. 17 ustawy4, które z jednej strony
gwarantują prawa autorów, ale jednocześnie dopuszczają możliwość wprowadzenia
wyjątków i ograniczeń w prawach autorskich: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej
(podkreśl. BH), twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu
i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za
korzystanie z utworu”.
Konsekwencją implementacji tych przepisów unijnych były zmiany w ustawie
o prawie autorskim polegające przede wszystkim na:
1) wprowadzeniu obowiązku wnoszenia opłat na rzecz twórców i wydawców
przez instytucje i osoby, które są właścicielami urządzeń reprograficznych
i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla
własnego użytku osobistego osób trzecich (art. 201 ust. 1 ustawy4),
2) dopuszczenie do korzystania z utworu już rozpowszechnionego – bez
zezwolenia twórcy – w zakresie własnego użytku osobistego; dopuszczalne jest
korzystanie tylko z pojedynczych egzemplarzy utworów i to tylko w bardzo
wąskim kręgu osób (pozostających w związku z osobistym, w szczególności
pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego; doktryna uważa
za takie korzystanie także użytek z dzieł dla celów samokształcenia, m.in.
w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskania wyższych stopni
naukowych, tytułu naukowego) (art. 23 ustawy4),
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3) dopuszczenie do przejściowego lub incydentalnego zwielokrotnienia utworów
– bez zezwolenia twórcy; jednakże:
a) działanie takie nie może mieć samodzielnego znaczenia gospodarczego,
b) musi stanowić integralną i podstawową część procesu technologicznego,
a więc ściśle wiązać się z działalnością dydaktyczną bądź badawczą uczelni,
w celu przekazania utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy
osobami trzecimi przez pośrednika,
c) korzystanie z utworu musi być zgodne z prawem (art. 231 ustawy4),
4) zezwolenie bibliotekom (a także archiwom i szkołom) na:
a) nieodpłatne udostępnianie w zakresie ich zadań statutowych, egzemplarzy
utworów rozpowszechnionych,
b) sporządzanie lub zlecanie sporządzenia egzemplarzy rozpowszechnionych
utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych
zbiorów,
c) udostępnianie zbiorów w celach badawczych lub poznawczych za
pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących
się na terenie tych jednostek (art. 28 ustawy4).
Biblioteki uczelniane (w rozumieniu polskiej ustawy o bibliotekach – biblioteki
naukowe), korzystają z uprawnień wynikających z powołanego powyżej art. 5 ust. 2
lit. c) dyrektywy 2001/29/WE, m.in. zwielokrotniają fragmenty utworów zbiorowych
(artykuły z czasopism specjalistycznych) dla swoich czytelników korzystających
z uprawnień wynikających z przepisów ustawy4 o nieodpłatnym korzystaniu ze
wspomnianych utworów w zakresie własnego użytku osobistego.
Polska ustawa o bibliotekach5 pozwala na przeniesienie na użytkownika kosztów
usługi informacyjnej, reprograficznej itp., z tym, że ustalona opłata nie może mieć
charakteru zarobkowego (bibliotece utrzymywanej ze środków publicznych nie wolno
prowadzić działalności zarobkowej – gospodarczej), a cena za usługę może obejmować
wyłącznie nakłady związane z realizacją usługi.
Do problemu prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu odnoszą się
postanowienia wcześniejszej, od omówionej powyżej, dyrektywy Rady Wspólnot
Europejskich Nr 92/100 z dnia 19 listopada 1992 r. dotyczącej prawa najmu
i użyczania oraz określonych praw pokrewnych w zakresie własności intelektualnej.
Celem tej dyrektywy było ustanowienie ram prawnych odnoszących się do prawa
najmu i użyczania oraz do określonych praw pokrewnych. Prawa te powinny
(wg preambuły do dyrektywy): „być ograniczone przez uznanie przez kraje
członkowskie praw najmu i użyczania odnośnie do określonej grupy właścicieli
praw …”. Art. 1 ust. 1 tego aktu stanowi, że: „… kraje członkowskie ustanawiają,
5
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. Nr 85, poz. 539, zmiany w Dz. U.: z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
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z zastrzeżeniem art. 5, prawo do zezwalania lub zakazu najmu i użyczania oryginałów
i egzemplarzy zwielokrotniania utworów chronionych prawem autorskim oraz innych
przedmiotów ochrony wskazanych w art. 2 ust. 1: …”, m.in. praw twórcy w odniesieniu
do oryginału i egzemplarzy zwielokrotnienia jego utworu.
Twórcy przysługuje wyłączne prawo zezwalania lub zakazywania, tak najmu
[ograniczonego czasowo przekazania do korzystania z utworu w celach bezpośrednio
lub pośrednio komercyjnych (art. 1 ust. 2 dyrektywy 92/100)], jak i użyczania
[ograniczonego czasowo przekazania do korzystania nie służącego bezpośrednio lub
pośrednio celom gospodarczym lub komercyjnym oraz przekazywanie dokonywane
przez instytucje użyteczności publicznej (art. 1 ust. 3 omawianej dyrektywy)].
O „Wyjątkach od wyłącznego prawa publicznego użyczania” stanowi art. 5 ust.
1 dyrektywy: „W odniesieniu do użyczania publicznego kraje członkowskie mogą
ustanowić wyjątki od wyłącznego prawa według art. 1, o ile przynajmniej twórcy
otrzymają wynagrodzenie za takie użyczenie (podkreśl. BH). Kraje członkowskie
mają swobodę przy ustalaniu wynagrodzenia stosownie do celów własnej polityki
kulturalnej.”
Nie ma wątpliwości, że „użyczanie publiczne” to czynność stanowiąca podstawowy
sposób realizacji zadań bibliotecznych, także bibliotek naukowych. Z zacytowanych
tu, powyżej, postanowień wynika, że za użyczanie – udostępnianie zbiorów
bibliotecznych, tak prezencyjne, jak i w drodze wypożyczeń, należy się twórcom
wynagrodzenie ustalone przez uprawnione organy krajów członkowskich. Kraje te
zostały zobowiązane do implementacji tych postanowień i wiele z nich wprowadziło
w życie przepisy, w myśl których określone przedmioty mogą być udostępniane
bez uzyskania zgody twórcy. Jednocześnie niektóre kraje uregulowały problem
wynagradzania autorów użyczanych przez biblioteki dzieł, np. w drodze corocznego
przekazywania z budżetu organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
wynegocjowanych kwot. W Holandii za wypożyczenie płacą czytelnicy. Ale nie
wszystkie kraje członkowskie podporządkowały się tym przepisom dyrektywy. Są
takie kraje, którym zarzucono zbyt szeroką swobodę przy stosowaniu zwolnień od
wynagradzania za użyczanie (Hiszpania, Portugalia i Włochy; Hiszpania zdecydowała
się na walkę z Komisja Europejską i odmówiła wprowadzenia odpłatności za
wypożyczanie książek, tłumacząc się m.in. niskim wskaźnikiem czytelnictwa6).
Znowelizowana w 2004 r. ustawa o prawie autorskim przewiduje w art. 28, że
biblioteki mogą nieodpłatnie udostępniać, w zakresie swoich zadań statutowych,
egzemplarze utworów rozpowszechnionych. Wobec obaw, że implementacja dyrektywy
wymusi wprowadzenie opłat za wypożyczanie – Minister Kultury zdecydowanie
stwierdził, że art. 28 polskiej ustawy zgodny jest z przepisami wspomnianej
dyrektywy 3. Odwołano się tutaj do przepisów art. 20 1 ustawy 4 stanowiącego
6

Barbara S z c z e p a ń s k a : Public lending rights. EBIB 7/2004
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w ust. 1, że: „1. Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność
gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego
osób trzecich, są obowiązani do uiszczania za pośrednictwem organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3%
wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców, chyba, że zwielokrotnienie
odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. Opłaty te przypadają twórcom
i wydawcom w częściach równych.”
Jednakże nie uspokoiło to polskich bibliotekarzy. Obecnie pozostaje nam tylko
śledzić, jak przebiega walka Hiszpanii z Komisja Europejską; wszystko zależy od
tego, jaki w tej sprawie zapadnie wyrok.
Inne dyrektywy unijne, które tu nie zostały omówione, a których przepisy zostały
implementowane do naszej ustawy o prawie autorskim4, to:
1) dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r.
w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych,
2) dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 93/83/WE z dnia 27 września 1993 r.
w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz
praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz
retransmisji droga kablową,
3) dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 93/98/WE z dnia 29 października
1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego
i niektórych praw pokrewnych,
4) dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r.
w sprawie ochrony prawnej baz danych.
Należy jeszcze tu dodać, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przygotowana została nowelizacja ustawy o prawie autorskim, której celem jest
wdrożenie kolejnego aktu normatywnego UE – dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw wartości intelektualnej. Celem
tej dyrektywy jest zapewnienie równorzędnego poziomu ochrony praw własności
intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich w celu umożliwienia
w przyszłości ponadgranicznego rozstrzygania sporów. Zmiany w ustawie4 mają
polegać na dodaniu art. 51 oraz na zmianie brzmienia art. 79 i 80 oraz 101. Zmiany
te nie naruszają w zasadzie praw bibliotek wynikających z licencji, z przepisów
o dozwolonym użytku chronionych utworów. Ale jak sprawa ta będzie ostatecznie
uregulowana, o tym będzie można powiedzieć dopiero po uchwaleniu zmian
w ustawie4.
II.
Naukowe biblioteki uczelni medycznych wykonują swoje zadania statutowe
polegające na:
1) wspieraniu doskonalenia zawodowego lekarzy i innych pracowników
medycznych i dostarczaniu im potrzebnych do tego kopii dokumentów,
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z których korzystają oni w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23
ustawy4),
2) dostarczaniu własnym (uczelni) pracownikom naukowym oraz naukowodydaktycznym jednostkom organizacyjnym uczelni dokumentów potrzebnych
do prowadzonych badań naukowych, a także do wykorzystania w pracy
dydaktycznej (art. 27 ustawy 4),
3) prowadzeniu działań, których celem jest uzupełnienie własnych zbiorów w celu
jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb użytkowników, osób mających prawo
korzystania z usług bibliotecznych (biblioteki uczelniane nie są „bibliotekami
publicznymi” w rozumieniu ustawy o bibliotekach5, o tym, jaki jest krąg ich
użytkowników stanowią wewnętrzne regulaminy: organizacyjny i zakładowy,
o których mowa w art. 12 i 14 ust. 4 ustawy5, wydane w oparciu o art. 88 ust.
1 „Prawa o szkolnictwie wyższym”7).
Działania te są zgodne z przepisami prawa autorskiego, z postanowieniami tej
ustawy4 stanowiącymi o dozwolonym użytku chronionych utworów.
1) Art. 23 ustawy4 zezwala na nieodpłatne korzystanie, bez zezwolenia twórcy,
z już rozpowszechnionego (udostępnionego publicznie) utworu - w zakresie własnego
użytku osobistego. Przepisy te pozwalają także na korzystanie z elektronicznych baz
danych spełniających cechy utworu, jednakże tylko w takiej sytuacji, kiedy dotyczy to
własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. Zakres własnego
użytku osobistego obejmuje wyłącznie korzystanie z pojedynczych egzemplarzy
utworu. Przepisy te nie ograniczają objętości kopiowanego egzemplarza, tak, że
dopuszczalne jest skopiowanie nawet całego utworu.
Powstaje pytanie, kto może korzystać z utworu w zakresie własnego użytku
osobistego? Czy użytek „dla własnych celów zawodowych” można uznać za
mieszczący się w granicach „własnego użytku osobistego” ?
Autorzy komentarza do ustawy8 wyrażają zdanie, „że fakt, iż osoba dokonująca
zwielokrotnienia dzieła (np. lekarz wykonujący odbitkę z czasopisma fachowego)
wykorzystuje wiadomości z niego uzyskane w celach zawodowych, objęty jest zakresem
działania przepisu o dozwolonym użytku osobistym. Istotne jest bowiem, że z uzyskanej
odbitki lekarz ten nie będzie korzystał poza kręgiem osób określonych w art. 23 ust. 2”
(podkreśl. BH). I dalej: „Użytek wewnątrz zakładu pracy nie jest użytkiem osobistym
i nie podlega przepisowi art. 23. Zakład pracy, który dla swoich pracowników wykona
określoną liczbę egzemplarzy dzieła w celach szkoleniowych, powinien na taki użytek
uzyskać zezwolenie, chyba że jest to instytucja naukowa lub oświatowa (art. 27)”
7
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” ogł. W Dz. U. Nr 164, poz. 1365;
zmiana: w 2006 r. Nr 46, poz. 328
8
Janusz B a r t a , Monika C z a j k o w s k a - D ą b r o w s k a, Zbigniew Ć w i ą k a l s k i, Ryszard
M a r k i e w i c z, Elżbieta T r a p l e: „Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”,
Dom Wydawniczy ABC 1995, s. 179
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(podkreśl. BH). A biblioteka naukowa jest przecież zarówno instytucją naukową, jak
też i instytucją wykonującą zadania edukacyjne, instytucją oświatową.
Znowelizowana w kwietniu 2004 r. ustawa4 stanowi (art. 23 ust. 2), że: „Zakres
własnego użytku obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów
(podkreślenie – BH) ...”. Z tych znowelizowanych postanowień art. 23 ust. 2 ustawy
wynika, że nie wolno skopiować, dla jednego zamawiającego użytkownika biblioteki,
większej liczby egzemplarzy utworu, że jeden użytkownik ma prawo tylko do jednej
kopii.
Za dopuszczalny w świetle przepisów art. 23 ustawy4 można uznać tylko taki „użytek
profesjonalny”, który jest związany z własnymi, osobistymi, celami zawodowymi
użytkownika polegający na podnoszeniu jego kwalifikacji (np. sporządzanie kopii
artykułów z czasopism w celu poszerzenia własnej wiedzy), uzyskania przez niego
(wyłącznie przez niego) stopnia naukowego, tytułu naukowego, specjalizacji. Trzeba
tu podkreślić, że nie jest użytkiem osobistym korzystanie z utworu w szerszym
kręgu osób, niż na to pozwala ustawa, np. w obrębie zakładu pracy. Także inaczej
przedstawia się sprawa, kiedy określone działania użytkownika mają na względzie
charakter zarobkowy, np. stanowią przedmiot umowy o dzieło z jednostką, która nie
ma charakteru instytucji naukowej, jest przedsiębiorstwem, jednostką prowadzącą
działalność gospodarczą, mającą charakter komercyjny.
Trzeba także wspomnieć, że zakres własnego użytku osobistego obejmuje,
obok osoby zainteresowanej, także inne osoby pozostające z nią w związku
osobistym, w szczególności w związku pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku
towarzyskiego (a więc nieformalnego, co wyklucza korzystanie z licencji ustawowej
przy stosunkach profesjonalnych, formalnych, gdy występują wyłącznie powiązania
wynikające np. ze stosunku pracy). Każda osoba fizyczna ma prawo korzystać
z utworów rozpowszechnionych (tzn. z utworu, który za zezwoleniem twórcy został
w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie – art. 6 pkt 3 ustawy4) w zakresie
własnego użytku osobistego. M.in. prawo to może być wykorzystane przez osoby
kształcące się, doskonalące się zawodowo (np. przez lekarzy specjalizujących się
bądź też ubiegających się o wyższy stopień specjalizacji, pracowników dążących do
uzyskania stopnia bądź też tytułu naukowego). Tego rodzaju działania prowadzone
są nie tylko w interesie osobistym korzystającego, ale w szerzej pojętym interesie
społecznym (bo też w interesie społecznym jest np. to, by lekarz posiadał jak najlepsze
przygotowanie zawodowe, aby miał jak najwyższe kwalifikacje). Takie działania
muszą być wspierane także przez biblioteki i to nie tylko przez udostępnianie
ich użytkownikom zasobów własnych oraz zasobów bibliotek współpracujących
metodami tradycyjnymi (prezencyjnie bądź wypożyczając posiadane w zbiorach
pozycje), ale także wykorzystując najnowsze techniki teleinformatyczne – dostarczając
za ich pośrednictwem swoim użytkownikom materiały informacyjne, kopie artykułów
z czasopism itp.
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Przepisów art. 23 i 231 ustawy4 nie stosuje się do programów komputerowych.
2) Wspomniana tutaj nowelizacja ustawy dodała nowy artykuł (art. 231), który
stanowi o nowej formie dozwolonego użytku chronionych utworów. Nowe przepisy
pozwalają na zwielokrotnienie utworów, bez zezwolenia twórcy, jeśli działanie takie
nie ma znaczenia gospodarczego, a ma charakter przejściowy lub przypadkowy
(incydentalny) oraz stanowi integralną część procesu technologicznego i ma na
celu wyłącznie umożliwienie: 1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym
pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub ... 2) zgodnego z prawem korzystania
z utworu.
3) Instytucje naukowe i oświatowe, a więc także i uczelnie, mogą w celach
dydaktycznych korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu, a także sporządzać dla tych celów egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu (art. 27 ustawy4). Instytucje te mogą także korzystać z rozpowszechnionych utworów do prowadzenia własnych badań. I tylko w tym zakresie można
sporządzać egzemplarze fragmentów (np. artykułów stanowiących część publikacji
periodycznej – w rozumieniu art. 11 ustawy o prawie autorskim) rozpowszechnionych
utworów. Korzystanie i sporządzanie wspomnianych w art. 27 ustawy4 egzemplarzy
fragmentów rozpowszechnionego utworu obejmuje także działania polegające na
sprowadzeniu przez uprawnioną do podejmowania takich czynności bibliotekę
naukową, bibliotekę uczelni – z innej biblioteki (tak krajowej, jak i zagranicznej),
potrzebnej kopii utworu. Takie działania wynikają z obowiązku realizacji zadań
bibliotek naukowych, zadań określonych przepisami ustaw (o bibliotekach5, Prawo
o Szkolnictwie Wyższym7) i przepisów wykonawczych oraz wewnątrzzakładowych
(statutów, regulaminów) i są legalne.
Biblioteki naukowe, których prawnym obowiązkiem jest zaspakajanie
uzasadnionych potrzeb czytelniczych uprawnionych użytkowników, związanych
z umożliwianiem im korzystania z rozpowszechnionych utworów w celach
dydaktycznych lub do prowadzenia własnych badań, mogą tworzyć konsorcja,
wchodzić w porozumienia z innymi bibliotekami i systemami (konsorcjami), w celu
uzyskania z zasobów innych bibliotek, dla uzupełnienia swoich własnych zbiorów,
egzemplarzy rozpowszechnionych utworów potrzebnych własnym użytkownikom.
Przepisów art. 27 ustawy4 nie stosuje się do programów komputerowych.
4) Przepisy art. 28 ustawy4 zezwalają bibliotekom, w zakresie ich zadań statutowych,
na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów, które zostały rozpowszechnione,
tzn. za zezwoleniem twórcy w jakikolwiek sposób udostępnione publicznie.
Trzeba zwrócić uwagę na zwiększenie możliwości biblioteki związane z zamianą
(w czasie nowelizacji implementacyjnej naszej ustawy4) w tym artykule wyrazu
„opublikowanych” (utworów za zezwoleniem twórcy zwielokrotnionych, których
egzemplarze zostały udostępnione publicznie) na wyraz „rozpowszechnionych”
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(utworów za zezwoleniem twórcy w jakikolwiek sposób udostępnionych
publicznie).
Biblioteki, szkoły i archiwa mogą sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych
egzemplarzy utworów rozpowszechnionych w celu uzupełnienia, zachowania lub
ochrony własnych zbiorów.
Nowelizacja (pkt 3 – nowy w art. 28 ustawy o prawie autorskim) pozwala bibliotece
(archiwum, szkole) na udostępnianie zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych
za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się
na terenie tych jednostek.
W celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów biblioteki,
szkoły i archiwa, instytucje działające non-profit, zakłady publiczne mogą prosić inne
podmioty o sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów rozpowszechnionych –.
Jednak, jeśli otrzymamy tego rodzaju zamówienia, uzasadnione przepisami (ustawy4,
dyrektywy 2001/29/WE) będzie upewnienie się przed zrealizowaniem zamówienia,
jaki jest „status” zamawiającego, czy nie jest to przypadkiem instytucja prowadząca
działalność komercyjną.
Przepisów art. 28 ustawy4 nie stosuje się do programów komputerowych.
5) Artykuły 34 i 35 ustawy o prawie autorskim określają warunki korzystania
z utworu w ramach dozwolonego użytku. Każde korzystanie z utworu w ramach
dozwolonego użytku chronionych utworów jest możliwe pod warunkiem, że
zamieszczona będzie informacja o twórcy oraz o źródle. Wymienienie twórcy to
podanie jego imienia i nazwiska bądź jego pseudonimu lub poinformowanie o tym, że
utwór został udostępniony anonimowo (art. 16 pkt 1 i 2 ustawy). Podanie informacji
o źródle to wymienienie danych pozwalających na dokładną identyfikację utworu,
miejsca opublikowania bądź też rozpowszechnienia. Informacja ta może być pominięta
lub niepełna, jeśli nie istnieją możliwości jej ustalenia. Jeśli ustawa o tym nie stanowi
inaczej, twórcy, którego utwór jest wykorzystywany w ramach licencji ustawowych
(przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów) nie przysługuje prawo do
wynagrodzenia. Jednakże (art. 35) dozwolony użytek nie może naruszać normalnego
korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.
M.in. po to, by zapewnić twórcom i wydawcom pewne korzyści z eksploatacji
ich utworów w ramach tych licencji, przepisy (art. 20 i art. 201 ustawy4) przewidują
wnoszenie określonych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi reprezentujących twórców i wydawców od producentów i importerów
urządzeń kopiujących, reprograficznych oraz czystych nośników służących do
utrwalania, a także od posiadaczy urządzeń reprograficznych prowadzących stosowną
działalność gospodarczą (komercyjną).
I tu uwaga ważna dla bibliotekarzy. Usługi bibliotek naukowych (i nie tylko tych
bibliotek) w zasadzie nie są przedmiotem działalności gospodarczej. Ustawa: „Prawo
o szkolnictwie wyższym”7 stanowi w art. 7, że: „Uczelnia może prowadzić działalność
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gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa
w art. 13 i 14, w zakresie i formach określonych w statucie” (podkreśl. BH). (Art.
13 mówi o podstawowych zadaniach uczelni, o zadaniach, w których oczywiście
mieszczą się usługi bibliotek uczelnianych, natomiast art. 14 o prowadzeniu domów
studenckich i stołówek studenckich). Jeśli senat uczelni nie podjął stosownej uchwały
o wyodrębnieniu niektórych usług biblioteki jako działalności gospodarczej, wówczas
biblioteka, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o bibliotekach5,
może pobierać opłaty m.in. za usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne
oraz za wypożyczanie międzybiblioteczne, ale wysokość tych opłat nie może
przekraczać kosztów wykonania tej usługi. Nie jest to więc „odpłatne świadczenie
usług” (w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i usług …), nie jest to także działalność gospodarcza (zgodnie z przepisami
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.: „Prawo działalności gospodarczej”
– „Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność
wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa …”). A zgodnie z powołanymi wyżej
(podkreślonymi) postanowieniami ustawy o bibliotekach usługi bibliotek nie noszą
znamion działalności zarobkowej. I tylko te biblioteki, które świadczą swoje usługi
nieodpłatnie (w rozumieniu tych przepisów ustawy5) mogą korzystać z licencji,
o których mowa w oddziale 3 rozdz. 3 („Dozwolony użytek chronionych utworów”)
ustawy o prawie autorskim4. Biblioteki, które świadczą usługi biblioteczne, m.in.
usługi informacyjne, reprograficzne i wystawiając rachunki dopisują do kwot
stanowiących koszt wykonania usługi podatek VAT, mogą być potraktowane, jako
prowadzące działalność gospodarczą i zobowiązane do wnoszenia stosownych
opłat przewidzianych przepisami art. 201 ustawy4. Dlatego uzasadniony jest apel do
bibliotekarzy, o zważanie na to, aby usługi ich bibliotek (usługi, o których mowa w art.
14 ust. 1 ustawy o bibliotekach5), nie stanowiły przedmiotu działalności gospodarczej
(nieuzasadnionej odpowiednią uchwałą senatu uczelni), działalności zarobkowej
(odpłatnej w rozumieniu ustawy o VAT9). Biblioteki naukowe nie zarabiają, nie
świadczą usług odpłatnych, a jedynie korzystają z ustawowego5 prawa do otrzymania
zwrotu poniesionych przez nie kosztów wykonania usługi; warunkiem skorzystania
z licencji ustawowych4, dozwolonego użytku chronionych utworów, jest nieodpłatne
świadczenie usług bibliotecznych. I jeszcze jedno: nie powinno się przekraczać intencji
ustawodawcy, nie powinno się w bibliotekach kopiować książek, podręczników,
skryptów. Ich autorom należy się stosowne wynagrodzenie uzyskiwane w trybie
9
Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług …
(znowelizowanej):„Wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku” przewiduje:
a) w pkcie 19 (symbol PKWiU: 80): „Usługi w zakresie edukacji”; b) w pkcie 23 (symbol PKWiU: ex
92) „Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami
wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 2) działalności agencji informacyjnych,
3) usług wydawania książek i prasy.” Symbol 92.51.11 to „Usługi bibliotek”
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art. 201 ustawy4. Takie usługi mogą świadczyć wyłącznie te zakłady, które prowadzą
działalność gospodarczą i przekazują przewidziane ustawą4 kwoty organizacjom
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Nasze usługi reprograficzne powinny
być ściśle związane z podstawowymi zadaniami uczelni, z wykonywaniem usług
z zakresu naukowej informacji medycznej. Pracownia reprograficzna biblioteki nie
powinna być „zakładem usługowym”, czytelnik otrzymuje w bibliotece „usługę
biblioteki” (o której mowa w załączniku nr 3: „Wykaz usług, których świadczenie jest
zwolnione od podatku” do ustawy podatku od towarów i usług …). Elementem usługi
biblioteki jest wykonanie kopii artykułu z czasopisma dla uprawnionego czytelnika
(usługa informacyjna, bibliograficzna, reprograficzna, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1
ustawy5).
Udostępniając swoje zbiory, a także, w ramach współpracy międzybibliotecznej
materiały biblioteczne pochodzące z innych bibliotek, każda biblioteka musi przede
wszystkim stosować się do art. 16 ustawy4, szanować autorskie prawa osobiste, zasady
zobowiązujące do wyraźnego określenia, kto jest autorem dzieła. Dla bibliotekarzy
najważniejsze są prawa osobiste twórcy wyrażające się:
1) prawem żądania, aby osoby trzecie wiedziały i uznawały to, że jest on autorem
utworu oraz
2) prawem twórcy do zachowania nienaruszalności treści i formy utworu oraz
jego rzetelnego wykorzystania.
Przestrzegając tych praw twórcy nie wolno dopuścić do sytuacji, w której np.
kopiując utwór stanowiący fragment publikacji periodycznej – artykuł, dokona się
„podziału”, przekaże użytkownikowi artykuł w częściach i w tej sposób naruszy
jego treść i formę, dopuści do nierzetelnego korzystania z utworu (artykuł z zasady
jest utworem krótkim, którego każda część jest ważna, nie wolno oderwać, kopiując,
informacji o autorach i skąd oni pochodzą, jak i tytułu od właściwej treści i kończącej
dzieło bibliografii).
Bibliotekarzowi nie wolno także naruszyć praw majątkowych twórcy, jego
wyłącznego prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach
eksploatacji (art. 504) oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (monopol
autorski). Twórca ma zagwarantowane przepisami ustawy (art. 43 ust. 1 ustawy4)
prawo do wynagrodzenia. Tylko on może wyrazić zgodę, poprzez stosowny zapis
w umowie, na to, by przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji
nastąpiło nieodpłatnie. I co jest tu bardzo ważne: „Jeżeli w umowie nie określono
sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem
utworu oraz przyjętymi zwyczajami” (art. 49 ust. 1 ustawy4) –(podkreśl. BH).
A jaki jest charakter korzystania z dzieła naukowego? Jakie jest przeznaczenie
artykułu w czasopiśmie naukowym? Jakie przyjęte zwyczaje obowiązują w podczas
korzystania przez naukowców z tych utworów? Na takie pytania łatwiej na pewno jest
odpowiedzieć bibliotekarzowi – pracownikowi biblioteki instytucji naukowej bądź
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też pracownikowi nauki, niż prawnikowi. Bo też o tych sprawach muszą decydować
korzystający, a nie prawnicy, czy też wydawcy i twórcy.
Ponadto biblioteki, realizując swoje zadania zapisane w ustawie o bibliotekach,
w innych ustawach7, w statutach oraz w regulaminach bibliotecznych (art. 11 ust. 3
i art. 12 oraz art. 14 ust. 4 ustawy5) korzystają przede wszystkim z przepisów ustawy4,
które stanowią, że:
1) majątkowe prawa autorskie do utworów stanowiących wyodrębnione części
utworów zbiorowych (m.in. artykuły w czasopismach) należą nie do wydawców,
ale do autorów (art. 11 ustawy4),
2) instytucji naukowej przysługuje [pierwszeństwo opublikowania utworu
naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy; opublikowanie takiego utworu nie pozbawia
prawa pracownika – twórcy do wynagrodzenia (ew. honorarium autorskiego)
(art. 14 ustawy 4),
3) biblioteki dokonując zakupu urządzeń do kopiowania oraz odpowiednich
nośników – w cenę kupna mają wliczoną opłatę na rzecz wydawców i twórców
i w ten sposób umożliwiają twórcy otrzymanie pewnej rekompensaty za
korzystanie ze stworzonego przez niego utworu (art. 20 ust. 1 ustawy 4),
4) często czasopisma naukowe, specjalistyczne, korzystają z dotacji centralnych,
towarzystw naukowych i zawodowych, dotacji uczelni itp., a także często
cena prenumeraty czasopisma dla bibliotek jest wyższa od ceny, za którą te
czasopisma są oferowane czytelnikom indywidualnym (osobom fizycznym)
[wydawca może w ten sposób zrekompensować to, że biblioteki w ramach
ustawowych licencji (zezwoleń) (m.in. art. 23, 231, 27 i 28 ustawy4) – bez
zezwolenia twórców umożliwiają swoim użytkownikom korzystanie
z utworów].
*
P.s.: Autor referatu Bolesław Howorka omówił szerzej niektóre artykuły ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych m.in. w tekstach
zamieszczonych w Bibliotekarzu:
1) art. 14: „Prawa autorskie do artykułu w czasopiśmie naukowym” 2006 nr 5
s. 14 – 17
2) art. 23, 23 1 , 27, 28 i 30: „Dozwolony użytek chronionych utworów
w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych” 2005 nr 2
s. 15 – 23
3) art. 23: „Prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu w zakresie własnego
użytku osobistego” 2005 nr 12 s. 11 – 18
4) art. 28: „Co wolno bibliotece ? O art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” 2006 nr 3 s. 12 – 14
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zachowania informacyjne pracowników
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Mgr inż. Lucjan Stalmach
Mgr Beata Bator
Mgr Ireneusz Korfel
Mgr Marta Stokaluk
Mgr Michał Hanasiewicz
Kraków – CM UJ
internet platformą integracji usług i zasobów
medycznej infomracji naukowej
w uniwersytecie jagiellońskim
Wprowadzenie
Od wielu lat w polskich bibliotekach medycznych trwa proces informatyzacji.
Wykorzystanie komputerów stało się tak powszechne, iż zaczęto je postrzegać jako
najważniejszy element wyposażenia biblioteki. Ten nieodwracalny proces wzmagany
jest przez otoczenie, w którym biblioteki funkcjonują – przez oczekiwania coraz
bardziej mobilnych użytkowników, przez nowe oferty wytwórców informacji.
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Wszyscy ukierunkowują się na dostarczanie i wykorzystywanie zasobów i usług
świadczonych drogą elektroniczną.
Bogactwo stosowanych technologii, metod dostępu, form interakcji z użytkowni
kiem, formatów danych zmusza do myślenia o potrzebie ich integracji.
Integrację można rozpatrywać z perspektywy usług (procesów) realizowanych
w bibliotece, udostępnianych zasobów (informacji) lub użytkowników (pracowników
i klientów) biblioteki.
Integracja usług
Spoglądając na procesy realizowane przez pracowników biblioteki, można
stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat wiele z nich uległo zmianie, pojawiło się także
wiele nowych. Wystarczy wspomnieć procesy związane ze zdalną rezerwacją zasobów,
zarządzaniem kontami użytkowników uprawnionych do korzystania z usługi proxy,
zarządzanie subskrypcjami elektronicznymi i inne.
Działania te wymagają zmian organizacyjnych w bibliotece, nowych kwalifikacji
pracowników, a przede wszystkim uwzględnienia ich w całokształcie zagadnień
związanych z zarządzaniem biblioteką.
Aby można je było sprawnie realizować, monitorować i rozliczać muszą znaleźć
odbicie w systemach informatycznych stosowanych w bibliotekach.
Wiele rozwijanych obecnie technologii ukierunkowanych jest właśnie na integrację
procesów (usług). Wymienić tu należy przede wszystkim SOA (Service-oriented
Architecture) – architekturę systemów informatycznych, w której funkcjonalności
udostępniane są na poziomie procesów biznesowych poprzez tzw. usługi sieciowe (Web
services). W architekturze tej kluczowym czynnikiem jest możliwość komunikowania
się różnych aplikacji niezależnie od miejsca ich funkcjonowania i technologii,
w której zostały wykonane.
Istotną technologiczną podbudowę dla SOA stanowią takie internetowe technologie,
jak HTTP, XML, SOAP.
Integracja zasobów
W ostatnich latach, praktycznie w każdej bibliotece, znacznemu wzrostowi uległa
ilość udostępnianych zasobów – przede wszystkim elektronicznych.
Wielkość i różnorodność kolekcji, a przede wszystkim zróżnicowanie interfejsów,
sprawiają, iż użytkownik nie potrafi ich efektywnie wykorzystać i czuje się wśród
nich zagubiony. Problem ten dotyczy zresztą nie tylko użytkowników bibliotek, ale
właściwie każdego poszukującego informacji w Internecie.
Odpowiedzią na to zjawisko stał się rozwój tzw. sieci semantycznych, w których
zasoby informacyjne dodatkowo opisane są przy użyciu metainformacji ułatwiającej
zautomatyzowane przetwarzanie danych (określanie semantycznej zawartości
zasobów). Dzięki metainformacjom w sieci semantycznej mogą zaistnieć relacje
między zasobami. To z kolei pozwoli użytkownikowi łatwiej docierać do informacji
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

449

zależnie od kontekstu wyszukiwania. Podwalinami budowy sieci semantycznych są
takie standardy jak RDF (Resource Description Framework) i OWL (Web Ontology
Language).
Dodatkowym mechanizmem wspierającym użytkownika w poruszaniu się po
„internetowym gąszczu” są wyszukiwarki ogólnego przeznaczenia, wyszukiwarki
tematyczne, metawyszukiwarki.
W obrębie zasobów bibliotecznych integracja między nimi może być budowana
w oparciu o coraz powszechniejsze narzędzia linkujące (ang. link resolvers). Dzięki
nim i wykorzystywanemu przez nie standardowi OpenURL tworzone są najczęściej
relacje między rekordami bibliograficznymi a zasobami pełnotekstowymi.
Ponadto istnieje wiele produktów zapewniających zintegrowane przeszukiwanie
zasobów bibliotecznych.
Integracja użytkowników
Rozwój technologii internetowych sprzyja także „integracji” użytkowników.
Wykorzystanie sieci Internet do komunikacji między użytkownikami jest dziś
powszechne i nie ogranicza się jedynie do poczty elektronicznej, ale obejmuje
także czaty, telefonię internetową, videokonferencje etc.. Internet staje się miejscem
współpracy, gdzie można się spotkać i wspólnie pracować nad dokumentami lub
projektami. Coraz popularniejsze stają się sieci użytkowników (social networks).
Powstają wirtualne światy (SecondLife). Użytkownicy Internetu stają się twórcami
informacji (blogi, Wiki).
W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednym istotnym czynniku wpływającym
na integrację – o sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) i urządzeniach mobilnych (PDA).
Dzięki nim użytkownicy mają dostęp do usług, zasobów i innych użytkowników także
w tych miejscach, gdzie klasyczna sieć komputerowa nie sięga.
Zjawiska te pokazują, że coraz bardziej nasze codzienne życie łączy się
z „rzeczywistością Internetu”. Zapewne także użytkownicy bibliotek oczekiwać będą
większej i naturalnej integracji z biblioteką i bibliotekarzami
Internet platformą integracji w Bibliotece Medycznej CM UJ
Opisane wyżej procesy integracyjne wykorzystują różnorodne technologie.
Jednakże wszystkie wykorzystują Internet i w jego obrębie funkcjonują. Skoro Internet
staje się podstawą integracji usług i zasobów, powinien stać się podstawową platformą
integracyjną w bibliotece.
Zintegrowana platforma zarządzania usługami
W chwili obecnej Biblioteka Medyczna Collegium Medium świadczy wiele usług,
z których część na przestrzeni lat objęta została wsparciem systemów informatycznych.
Systemy te, rozwijane przez lata, obarczone są ciężarem różnych, „szybkich doróbek”,
poprawek i modyfikacji. Wiele usług, takich jak wykonywanie odbitek ksero,
realizowanie kwerend bibliograficznych nie ma wystarczającego odzwierciedlenia
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w systemie informatycznym. To z kolei przekłada się na brak efektywnego
monitorowania, ewidencjonowania, a w konsekwencji, zarządzania nimi.
Z tego powodu Biblioteka Medyczna zdecydowała się opracować i wdrożyć nowy
system integrujący świadczenie i rozliczanie wielu usług bibliotecznych.
Podstawowe założenia przyjęte przy budowie tego systemu to:
● ujednolicone rozliczanie użytkowników na zasadzie „prepaid”.
● objęcie zakresem możliwie wszystkich usług
● udostępnienie systemu wszystkim zaangażowanym w realizację usług,
z uwzględnieniem ich ról i uprawnień
● oparcie komunikacji z systemem przede wszystkim o przeglądarkę internetową
i wkomponowanie w portal biblioteki
● ścisła integracja z zasobami biblioteki
● integracja z systemem VTLS/Virtua w zakresie zarządzania danymi
użytkownika.
Portal Biblioteki
Wszystko wskazuje na to, iż strona WWW Biblioteki jest najczęściej
„odwiedzanym miejscem w Bibliotece”. Dotychczas funkcjonująca strona WWW
Biblioteki Medycznej UJ CM, będąca jednocześnie portalem internetowym, stała się
niewystarczającym nośnikiem dla powiększających się nowych zasobów informacji
i usług. Jako główne braki stanowiące równocześnie przesłankę do budowy nowego
rozwiązania wymienić można:
● nieprzystosowanie do pracy przy popularnych obecnie monitorach 19 calo
wych,
● mało przejrzysty układ graficzny,
● przestarzały interfejs, powodujący konieczność wielokrotnego klikania w celu
dotarcia do żądanej informacji,
● sztywną konstrukcję strony nie pozwalającą na jej rozbudowę.
Prace nad koncepcją portalu prowadzone były w zespole złożonym z przedstawicieli
różnych oddziałów Biblioteki, posiadających merytoryczne przygotowanie zawodowe,
doświadczenie oraz nowoczesne spojrzenie na funkcje Biblioteki. Praca zespołu
polegała, w pierwszej fazie, na przeanalizowaniu funkcji starego portalu, wykazaniu
niedoskonałości i niedostosowania do aktualnych potrzeb. Przedyskutowano
i oceniono zawartość oraz funkcjonalności różnych wskazanych przez uczestników
grupy roboczej portali internetowych. Na tej bazie stworzono wstępny projekt struktury
i wyglądu strony. Następnie dokonano wyboru graficznego układu nowej strony oraz
interfejsu użytkownika w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne oraz
przygotowano zawartość merytoryczą witryny (poszczególne osoby wg określonych
zagadnień). Wyłoniono podzespół, który zajął się ujednoliceniem stylistycznym
zawartości treściowej.
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W wyniku przeprowadzonych prac przyjęto następujące założenia odnośnie
portalu:
● optymalizacja strony polegająca na szybkim ładowaniu i rozpoznawaniu jej
przez przeglądarki i wyszukiwarki (pozycjonowanie),
● unowocześnienie i odświeżenie wizerunku graficznego strony - wygląd
stosunkowo prosty z oszczędną i łagodną kolorystyką, optymalna wielkość
i krój czcionki,
● przejrzysta i logiczna struktura strony,
● przyjazny interfejs dla użytkownika (przejrzysta nawigacja, ograniczenie
występowania okrężnych linków),
● zapewnienie spójności działania narzędzi informatycznych, w oparciu o które
działają zarówno serwisy zewnętrzne (np. Serials Solutions), jak i powstające
w Bibliotece ( np. SDDE) oraz ujednolicenie interfejsów,
● przebudowanie struktury menu m.in. wyróżnione zostały grupy użytkowników,
którym dedykowane są odpowiednie zasoby (dla bibliotekarzy, dla dokto
rantów…).
Poniżej zamieszczono dwa zrzuty ekranu będącego w przygotowaniu, nowego
portalu biblioteki.

Rysunek 1. Strona główna portalu.
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Rysunek 2. Strona zasobów bibliotecznych.

Integracja zasobów czasopiśmienniczych
Czasopisma online w wersji pełnotekstowej są cennym źródłem aktualnej
informacji medycznej. Jednak wyszukiwanie danych w rozproszonych po całym
Internecie kolekcjach czasopism nie jest łatwe i zajmuje często bardzo dużo czasu.
Z tego względu użytkownicy nie wspomagani przez bibliotekarza często rezygnują
z poszukiwań i tracą możliwość dotarcia do źródeł. Mając świadomość tego problemu
biblioteka stara się stworzyć jak najlepsze warunki do korzystania z czasopism
elektronicznych.
Usprawnienie procesu przeszukiwania zasobów bibliotecznych, podobnie jak
w przypadku całego Internetu, może być osiągnięte poprzez wytworzenie sieci
semantycznych między poszczególnymi zasobami poprzez zbudowanie odpowiednich
odwołań (linków) między nimi.
Od grudnia 2006 roku Biblioteka Medyczna CM UJ wykorzystuje specjalistyczne
narzędzie linkujące (tzw. link resolver) firmy Serials Solutions, umożliwiające
pełne zarządzanie zasobami elektronicznymi. Pozwoliło to stworzyć kompletną
listę czasopism online dostępnych w bibliotece - Listę czasopism od A do Z. Szata
graficzna listy została dopasowana do wyglądu strony internetowej biblioteki i posiada
całkowicie spolszczony interfejs. Dzięki tej liście użytkownik może w szybki i prosty
sposób zapoznać się z zasobem czasopism dostępnych online, z uwzględnieniem
zakresów lat objętych subskrypcją i okresów karencji.
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Lista czasopism A-Z umożliwia:
● wyszukiwanie tytułu, słowa z tytułu, ISSN, numeru identyfikacyjnego
PubMed
● przeglądanie listy alfabetycznej tytułów
● wyszukiwanie według klasyfikacji przedmiotowej (np. choroby układu krążenia,
dermatologia)
● uzupełnianie danych bibliograficznych (Citation Linker)
Lista A-Z wspiera także dostęp do czasopism drukowanych. Obejmuje bowiem
dostarczone przez Bibliotekę informacje o tytułach drukowanych.
Dla poszczególnych tytułów czasopism wykazywane są wszystkie zawierające je
subskrybcje, dając użytkownikowi możliwość wyboru preferowanego dostawcy.
Od 2008 roku, w oparciu o platformę SerialsSolution Biblioteka Medyczna
zarządza czasopismami elektronicznymi wspólnie z Biblioteką Jagiellońską, co
w znaczący sposób powiększyło kolekcję czasopism i poszerzyło ich tematykę.
Obecnie kolekcja czasopism elektronicznych obejmuje około 25 tys. czasopism,
w tym blisko 4 tys. typowo medycznych.
Od maja br. narzędzie Serials Solutions daje możliwość opracowywania własnych
kolekcji czasopism. Wykorzystano to do stworzenia własnej bazy polskich czasopism
elektronicznych dostępnych w formie pełnotekstowej. Do tej pory wprowadzono do
niej około 170 tytułów czasopism. Kolekcja nie jest tak bogata, jak w przypadku
czasopism zagranicznych, ale w istotny sposób wypełnia lukę w dostępie do krajowych
czasopism online z zakresu medycyny.
Głównym narzędziem do wyszukiwania informacji dla użytkowników BM są bazy
danych takie jak Medline (PubMed), Embase, Scopus, które w większości udostępniają
tylko same abstrakty. Użytkownika jednak nie satysfakcjonują już same streszczenia
artykułów - chciałby w możliwie szybki i prosty sposób uzyskać informacje o dostępie
do pełnego tekstu danej pracy.
Dzięki możliwościom, jakie dają narzędzia linkujące, dostęp do pełnych tekstów
czasopism może być zintegrowany z bibliograficznymi bazami danych dostępnymi
w bibliotece. Jeżeli biblioteka nie subskrybuje danego tytułu czasopisma użytkownik
może zwykle złożyć zamówienie w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej lub
skorzystać z opcji „Ask a Librarian” i wysłać pytanie o inne możliwości dostępu do
tego artykułu.
Poza oczywistymi zaletami korzystania z tego narzędzia , zdarzają się również
problemy (na szczęście przejściowe).
Należą do nich:
● przysyłanie przez dostawców niezgodnych z zamówieniem kolekcji czasopism
(kolekcja musi być dedykowana dla konkretnego konsorcjum lub biblioteki).
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● opóźniona aktualizacja zakresów lat czasopism udostępnianych w po
szczególnych kolekcjach (konieczność ręcznego przeglądania i wprowadzania
korekty).
● problemy techniczne z linkowaniem danych tytułów czasopism, szczególnie
w przypadku suplementów (użytkownik musi ręcznie przeglądać dany tytuł
w poszukiwaniu konkretnego artykułu).

Rysunek 3. Wykorzystanie narzędzia NCBI Outsider Tool do integracji
z platformą linkującą.

Zarządzanie zasobami czasopiśmienniczymi
Finansowanie zakupu czasopism elektronicznych oraz pełnotekstowych baz danych
jest bardzo kosztowne, dlatego bardzo ważne jest przemyślane planowanie zakupów.
Należy zatem systematycznie przeprowadzać analizy wykorzystania zbiorów.
W Serials Solutions stworzono specjalny, dostępny przez Internet, moduł „Overlap
Analysis” ułatwiający ocenę wartości posiadanych kolekcji.
Dzięki „Overlap Analysis” można sprawdzić, jakie czasopismo jest dostępne
tylko w jednej bazie (tzw. unikalny tytuł) lub w kilku bazach jednocześnie oraz
przeanalizować stopień pokrywania się zakresów czasopism w poszczególnych
kolekcjach.
Przeniesienie zasobów do Internetu
Coraz wyraźniejsza staje się przewaga ilościowa i jakościowa zasobów
elektronicznych nad drukowanymi. Skłania to biblioteki do pracy nad przenoszeniem
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swoich zasobów drukowanych na platformę elektroniczną, czy to poprzez digitalizację
zasobów tradycyjnych (np. skanowanie starodruków), czy poprzez tworzenie nowych
zasobów bezpośrednio w postaci elektronicznej.
Biblioteka Medyczna przez wiele lat gromadziła prace doktorskie w formie
drukowanej. Ostatnimi laty oprócz wersji drukowanej przechowywano również
wersję elektroniczną na płycie CD. Taka forma przechowywania nie pozwalała na
udostępnianie prac w Internecie.
W latach 2006-2007 r. opracowano własny system gromadzenia i udostępniania
w Internecie pełnych tekstów prac doktorskich i magisterskich.
System oparto o oprogramowanie Alfresco – opensource’owy system zarządzania
dokumentami.
Przy opracowywaniu systemu przyjęto założenia, iż musi on:
● umożliwiać udostępnianie prac, na które składa się wiele zbiorów
komputerowych
● umożliwiać zaawansowane wyszukiwanie pełnotekstowe
● wspierać UNICODE
● pozwalać na modyfikacje i integrację z systemem VTLS/Virtua
● umożliwiać opracowanie informacji w języku oryginału i angielskim
● ograniczyć do minimum ingerencję bibliotekarza w format pracy
doktorskiej.

Rysunek 4. Strona wyszukiwania pełnotekstowej bazy prac doktorskich CM UJ.
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Wypracowany system charakteryzuje się dużą elastycznością. Pozwala gromadzić
prace przygotowane w wielu formatach. Dokonuje ich automatycznej konwersji do
formatu PDF oraz poddaje indeksacji. Użytkownik posiada możliwość wyszukiwania
według atrybutów nadanych w czasie opracowania formalnego, jak i wyszukiwania
w pełnym tekście pracy.

Rysunek 5. Przykład rekordu pracy doktorskiej.

Dzięki możliwościom rozbudowy systemu możliwe było zintegrowanie bazy
z systemem VTLS/Virtua polegające na pobieraniu rekordu bibliograficznego pracy
z katalogu OPAC.
W najbliższym czasie przewidziane jest uruchomienie formularza internetowego
pozwalającego autorom prac samodzielnie wstępnie rejestrować swoje prace w bazie,
dzięki czemu zredukowany zostanie nakład pracy bibliotekarza.
Sieć bezprzewodowa w Bibliotece Medycznej
Kolejnym elementem strategii otwierania się Biblioteki na nowe oczekiwania
użytkowników jest uruchomienie w Bibliotece Medycznej CM UJ sieci bezprzewodowej.
Celem przyświecającym jej budowie jest umożliwienie użytkownikom biblioteki
korzystania z własnych komputerów przenośnych i kontrolowanego dostępu z nich
do zasobów biblioteki.
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Uruchomienie sieci bezprzewodowej pozwala również wyznaczać w bibliotece
nowe miejsca dedykowane do pracy własnej, nie uzależnione od dostępu do sieci
kablowej.
W pierwszym etapie budowy sieci dostęp otwarto dla pracowników biblioteki.
W drugim etapie przewiduje się uruchomienie systemu autoryzacji dostępu do
sieci w oparciu o centralną uczelnianą bazę LDAP zawierającą dane o wszystkich
pracownikach i studentach UJ.
Podsumowanie
Internet staje się fundamentalnym elementem większości usług świadczonych przez
bibliotekę. Wzrost ilości i różnorodności zasobów i usług wymaga podjęcia działań
integracyjnych, które uproszczą sposób ich użytkowania przez klientów bibliotek.
Biblioteka Medyczna CM UJ rozpoczęła już prace nad konsolidacją zasobów
poprzez wykorzystanie narzędzi linkujących. Podjęła także wysiłek przebudowy
swoich systemów informatycznych w celu zintegrowania świadczonych usług
i osiągnięcia wyższego poziomu zarządzania nimi oraz rozszerzenia zakresu ich
świadczenia.
Koncentracja usług wokół Internetu wymagać będzie od pracowników bibliotek
coraz bardziej aktywnego działania w tej „rzeczywistości”, gdyż będzie to główne
medium do kontaktów użytkowników z biblioteką.
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jakie są granice inwestowania w dostęp do wiedzy?
analiza kosztów zakupu i statystyk wykorzystania
zasobów elektronicznych w bibliotece głównej
akademii medycznej w gdańsku w latach 2003-2007
Określając w 2005 roku perspektywy i kierunki rozwoju na lata 2005-2010, Biblioteka
Główna Akademii Medycznej w Gdańsku, jako jeden z podstawowych celów wyznaczyła
sobie: Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego,
poprzez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług [1]. Mając świadomość, że w obecnej
dobie najbardziej pożądanymi źródłami informacji są te, które spełniają kryteria „dostępu
do wiedzy”, czyli dostarczają informacji najnowszych i najbardziej wartościowych
naukowo, a przy tym dostępne są w sposób najdogodniejszy dla użytkowników,
przykładamy dużą wagę do gromadzenia różnego typu zasobów elektronicznych:
baz danych bibliograficzno-abstraktowych, baz pełnotekstowych oraz, ułatwiających
korzystanie z nich, wszelkich informatycznych narzędzi wspomagających.
Postawiliśmy sobie jako cel wzbogacanie i udoskonalanie naszych zasobów online,
ale coraz częściej – gdy wydawcy i agenci przedstawiają nam kolejne oferty „nie
do odrzucenia” po super promocyjnej cenie – pojawia się pytanie: czy warto?
Stajemy wówczas wobec dylematów: czy zakup kolejnej bazy danych lub kolekcji
czasopism online można uznać za niezbędny i czy są jakieś granice wydatków
na gromadzenie źródeł cyfrowych? Władze Akademii Medycznej w Gdańsku nie
zadały nam dotychczas pytania o efektywność i rentowność zakupów, ale mamy
świadomość, że malejące ciągle środki przeznaczane na finansowanie nauki
i konieczność dokonywania nieustannych oszczędności, takie pytanie mogą wywołać.
Z literatury przedmiotu wiemy, że tego typu analizy nie są niczym nowym. Biblioteki
na świecie od dawna biorą je pod uwagę przed podjęciem decyzji związanej
z gromadzeniem zasobów elektronicznych, wykorzystując jednocześnie do tego celu
zintegrowane systemy dostarczające narzędzi do wnikliwej oceny kolekcji zarówno
już tych posiadanych, jak i proponowanych do zakupu. [2], [3], [4], [5].
Stawiamy zatem na forum 26. Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych
otwarte pytanie: Czy i jakie są granice inwestowania w dostęp do wiedzy?
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Potrzebę odpowiedzi na powyższe pytanie sprowokował odnotowany w BG AMG
w 2006 i 2007 roku spadek liczby pobranych artykułów z pełnotekstowych baz danych
(w 2006 r. o 9.194 pobrania w stosunku do roku 2005 r., a następnie w 2007 r. aż o 11.940
w stosunku do roku 2006), przy jednoczesnym znacznym wzroście wydatków
na prenumeratę zasobów elektronicznych. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym
problemem, dokonując analizy ponoszonych kosztów i statystyk wykorzystania
posiadanych zbiorów cyfrowych. Prześledziliśmy zgromadzone dane, począwszy
od roku 2003, kiedy to rozpoczęliśmy systematyczne wzbogacanie naszej oferty
źródeł elektronicznych, wydatkując jednocześnie na te cele coraz większe środki
(wykres 1).

Wykres 1. Zestawienie kosztów zakupu źródeł elektronicznych i liczby pobranych
artykułów w ujęciu procentowym w latach 2003-2007 w stosunku do roku wyjściowego

W oparciu o zgromadzone dane statystyczne postaramy się w referacie
przeanalizować czynniki, które naszym zdaniem, mogły mieć wpływ na zaistniałe
zjawisko. Czynniki te podzieliliśmy na dwie grupy:
1) Czynniki wewnętrzne – związane z funkcjonowaniem Biblioteki:
a) prenumerowane źródła elektroniczne:
● bazy czasopism pełnotekstowych,
● pozostałe bazy danych,
● informatyczne narzędzia wspomagające;
b) zdalne dostępy do zasobów elektronicznych:
● do baz ProQuest Medical Library i EBSCOhost,
● do wszystkich zasobów poprzez serwer PROXY;
c) koszty prenumeraty źródeł elektronicznych;
d) struktura i koszty zakupu drukowanych zagranicznych wydawnictw
ciągłych;
e) statystyki wykorzystania baz danych;
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f) oferta szkoleniowa i prowadzone przez Bibliotekę działania informacyjnomarketingowe.
2) Czynniki zewnętrzne – związane z funkcjonowaniem Uczelni:
a) struktura zatrudnienia;
b) aktywność naukowa pracowników Uczelni:
● liczba publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych,
● wartość naukowa opublikowanego dorobku,
● doktoraty i habilitacje pracowników AMG.
1. Analiza czynników wewnętrznych
a) prenumerowane źródła elektroniczne
Na przestrzeni lat 2003-2007 w ofercie BG AMG znalazło się łącznie: 27 baz
danych, w tym 16 baz pełnotekstowych oraz 4 narzędzia wspomagające, w sumie 31
źródeł elektronicznych (wykres 2). Liczba baz danych i informatycznych narzędzi
pomocniczych wzrosła w okresie ostatnich pięciu lat prawie trzykrotnie: z 11
(w 2003 r.) do 27 (w 2007 r.), przy czym liczba baz czasopism pełnotekstowych ponad
dwukrotnie (z 6 do 15 kolekcji).

Wykres 2. Struktura źródeł elektronicznych BG AMG w latach 2003-2007

W badanym okresie, ze względu na małe zainteresowanie użytkowników,
zrezygnowano z prenumeraty archiwów online Dziennika Bałtyckiego oraz baz Current
Contents Life Sciences on Diskette i SwetsWise. Zmieniony został również model subskrypcji
bazy Journal Citation Reports (JCR) z wersji na CD-ROM-ie na wersję online, dostępną
w całej sieci AMG. Dla potrzeb Oddziału Czasopism zakupiono dostęp do bazy ISSN
Online oraz Ulrich’s Serials Analysis System (w pakiecie z Ulrich’s Periodical Directory,
udostępnianym w sieci AMG). Wybrane moduły bazy The Cochrane Library oferowane
przez firmę OVID – Evidence Based Medicine Reviews (EBMR) prenumerowano tylko
w 2006 r.; po sfinansowaniu przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Dostępu do
Biblioteki Cochrane w 2007 r. dalszy jej zakup był nieuzasadniony. Szczegółowe
474

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

zestawienie źródeł elektronicznych prenumerowanych przez BG AMG w latach
2003-2007 zawiera tabela 1.
LP.

BAZA/SERWIS

2003

2004

2005

2006

2007

BAZY PEŁNOTEKSTOWE
OIN i B*

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

2

Dziennik Bałtycki
archiwum online
Elsevier ScienceDirect

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

3

SpringerLink

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

4

Blackwell Synergy

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

5

Nature Medicine (online only)

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

6

Nature Genetics (online only)

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

7

ProQuest Medical Library

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

8

EiFL EBSCO

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

9

Your Journals@Ovid

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

10

Harrison’s Online

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

11

WileyInterscience

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

12

Nature Online

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

13

Science Online

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

14

European Pharmacopoeia

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

15

E-Books Ovid

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

16

Annual Reviews

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

1

POZOSTAŁE BAZY
17

SwetsWise

sieć AMG

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

18

Current Contents: Life Science

OIN i B

OIN i B

OIN i B

nie pren.

nie pren.

19

EMBASE

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

20

Polska Bibliografia Lekarska

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

21

Journal Citation Reports

OIN i B

OIN i B

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

22

ISSN online

nie pren.

BG AMG

BG AMG

BG AMG

23

Beilstein

nie pren.

Wydz. Farm.

Wydz. Farm.

Wydz. Farm.

24

SCOPUS

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

BG AMG
Wydz.
Farm.
sieć AMG

25

Dostęp do kartoteki MeSH
Urlich’s Periodicals Directory
i Ulrich’s Serials Analysis
System
EBMR

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

BG AMG

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

dostęp
krajowy

26
27
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NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
28

doc@med

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

29

A-to-Z

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

sieć AMG

30

Link Source

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

sieć AMG

31

RefWorks

nie pren.

nie pren.

nie pren.

nie pren.

sieć AMG

Tabela 1. Zestawienie źródeł elektronicznych prenumerowanych przez BG AMG
w latach 2003-2007 (* Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii)

Komentując dane zawarte w tabeli należy podkreślić, że byliśmy jedną z pierwszych
bibliotek w Polsce, która zakupiła listę AtoZ (firmy EBSCO) i program RefWorks. Za
trafną uważamy decyzję o udziale w konsorcjum SCOPUS od początku jego zawiązania,
tj. od 2005 r., bowiem ta baza danych oraz baza Elsevier ScienceDirect cieszą się wśród
naszych użytkowników największą popularnością. Aby umożliwić szybki dostęp
z baz bibliograficznych i bibliograficzno-abstraktowych do pełnych tekstów artykułów
zdecydowaliśmy się na zakup w firmie EBSCO narzędzia linkującego LinkSource.
Od 2004 r. wzbogaciliśmy posiadane zasoby cyfrowe o kolekcję książek
elektronicznych, modyfikowaną corocznie na bazie statystyk wykorzystania; obecnie
kolekcja liczy 16 tytułów.
b) zdalne dostępy do zasobów elektronicznych
Intencją Biblioteki jest zapewnienie dostępu do prenumerowanych baz
jak największej liczbie uprawnionych użytkowników, stąd od 2004 r. prawie wszystkie
zasoby elektroniczne są udostępniane w sieci Akademii Medycznej, którą objęte są:
Biblioteka Główna, Międzyuczelniany Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni, Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego oraz wszystkie wydziały, kliniki
i zakłady AMG (wykres 3).

Wykres 3. Liczba źródeł elektronicznych ze względu na sposób udostępniania
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Sukcesywnie wprowadzaliśmy możliwość uzyskania zdalnego dostępu do baz
z komputerów spoza sieci AMG, w tym z komputerów domowych. Początkowo usługa
ta dotyczyła bazy ProQuest Medical Library (od 2004 r.) i baz EBSCOhost (od 2005 r.).
W lutym 2006 r. uruchomiliśmy dostęp do zasobów elektronicznych autoryzowany
poprzez serwer pośredniczący (PROXY). Dzięki temu, niemal wszystkie zasoby
dostępne są dla uprawnionych użytkowników AMG, tj. pracowników naukowych,
naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, doktorantów i studentów począwszy od
III roku studiów. Do końca 2007 r. z ww. usług dostępu skorzystało ponad 1.400
użytkowników.
c) koszty prenumeraty źródeł elektronicznych
Analizując koszty zakupu zasobów nabywanych w okresie 2003-2007, nie można
pominąć faktu, że waluty obce, w których dokonywano płatności (euro i dolar
amerykański), traciły na wartości (wykres 4), obniżając realną cenę zakupu zarówno
drukowanych zagranicznych wydawnictw ciągłych, jak i źródeł elektronicznych,
działały tym samym na naszą korzyść.

Wykres 4. Uśrednione kursy walut w latach 2003-2007

Pomimo sprzyjającej sytuacji na rynku walutowym, wynikającej ze stałego spadku
kursu walut – dolar USA osłabił się prawie o 30%, a euro o 15% w stosunku do złotego –
w badanym okresie koszty zakupu źródeł informacji naukowej znacząco rosły (wykres
5).
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Wykres 5. Procentowy wzrost wydatków na źródła elektroniczne w poszczególnych
latach w odniesieniu do kosztów z 2003 r.

Zwiększone wydatki na zasoby elektroniczne w 2004 r. to w głównej mierze pełny
koszt udziału naszej Biblioteki w konsorcjum Elsevier ScienceDirect1 oraz należność
za udział w konsorcjum ProQuest Medical Library. W tym samym roku na Bibliotekę
przerzucono także koszt zakupu bazy Beilstein, która w latach poprzednich była
finansowana z budżetu Wydziału Farmaceutycznego i wyłącznie tam udostępniana.
Kolejny znaczący wzrost wydatków odnotowano w 2007 r. Spowodowany był
on decyzją Rady Bibliotecznej o zakupie czasopism: Nature, Science i Annual Reviews
Biomedical Collection bezpośrednio na platformie wydawcy.
Decydującą jednak przyczyną wzrostu wydatków w 2007 roku była zmiana modelu
opłaty za udział w konsorcjum WileyInterscience (zwiększyła się opłata za dostęp online,
przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów opłaty za prenumeratę drukowaną).
Dynamikę wydatków BG AMG na zakup baz czasopism pełnotekstowych i pozostałych
źródeł elektronicznych ilustruje wykres 6.

Wykres 6. Procentowy wzrost wydatków na zakup baz czasopism pełnotekstowych
i pozostałych źródeł elektronicznych w stosunku do roku 2003
1

Do konsorcjum przystąpiono w IV kwartale 2003, stąd w 2003 r. opłata tylko za ten okres.
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Wykres uwidacznia stałą tendencję wzrostu kosztów zakupu baz czasopism
pełnotekstowych w stosunku do kosztów zakupu pozostałych źródeł. Na prenumeratę
czasopism online w roku 2007 wydaliśmy ponad sześć razy więcej niż w roku
2003.
d) struktura i koszty zakupu drukowanych zagranicznych
wydawnictw ciągłych
Od 2004 roku rosnącym wydatkom na źródła elektroniczne towarzyszy trend
do pomniejszania wydatków na prenumeratę drukowanych czasopism zagranicznych
(wykres 7), obserwowany także w innych bibliotekach.

Wykres 7. Zestawienie wydatków BG AMG na prenumeratę drukowaną
i źródła elektroniczne

Jak wynika z powyższego wykresu, wydatki na zakup źródeł elektronicznych z roku na
rok rosły w sposób dynamiczny, podczas gdy koszty prenumeraty drukowanych czasopism
zagranicznych zmniejszały się bardzo wolno. W 2007 roku po raz pierwszy opłaty związane
z zakupem zasobów cyfrowych w naszej Bibliotece były wyższe od kosztów nabycia
zagranicznych czasopism naukowych w wersji print. Zmniejszenie wydatków na
prenumeratę drukowaną było możliwe dzięki zakupowi części tytułów (57 z 218)
po cenach zniżkowych DDP oraz korzystnej ofercie przetargowej. Ilościowe zmiany
w naszej kolekcji czasopism zagranicznych w wersji drukowanej przedstawia
wykres 8.

Wykres 8. Liczba tytułów w zagranicznej prenumeracie drukowanej
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Z wykresu wynika, że w latach 2003-2005 liczba tytułów czasopism zagranicznych
w prenumeracie drukowanej rosła. Komentując ten fakt należy wyjaśnić, że:
● w 2003 roku w strukturę AMG włączony został Instytut Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdyni i BG AMG przejęła jego Bibliotekę. W związku
z powyższym w 2004 roku do naszej prenumeraty dołączone zostały czasopisma
związane z profilem Instytutu,
● część dodatków do czasopism przekształciła się w samoistne tytuły, w związku
z czym uległ zmianie sposób ich akcesjonowania i inwentaryzowania.
Po spadku w 2006 roku, w kolejnym roku nastąpił wzrost liczby prenumerowanych
tytułów. Był to efekt przeprowadzonych przed przetargiem konsultacji ze wszystkimi
kierownikami klinik i zakładów AMG, co doprowadziło do weryfikacji dotychczasowej
kolekcji. Pracownicy naukowi zgłosili, wraz z uzasadnieniem, nowe periodyki
do prenumeraty drukowanej, jednocześnie wskazując do skreślenia tylko 2 tytuły.
W 2007 roku nie udało się ograniczyć liczby prenumerowanych zagranicznych
czasopism drukowanych, pomimo przedłożonej Radzie Bibliotecznej propozycji
rezygnacji z tych tytułów, które dostępne były jednocześnie online w bazach czasopism
pełnotekstowych. W tej kwestii Rada, a w szczególności jej przedstawiciele z Wydziału
Farmaceutycznego, zaprezentowała zachowawcze stanowisko.
Realną tendencję spadku liczby tytułów potwierdzają natomiast dane za rok bieżący,
kiedy to zrezygnowaliśmy z prenumeraty 29 tytułów, oraz planowana na rok 2009 kolejna
redukcja o około 30 czasopism drukowanych, przy zachowaniu dostępu do ich wersji
elektronicznych. Tego typu posunięcia były możliwe, dlatego że większość wydawców
nie uzależnia obecnie udziału w konsorcjach od utrzymania prenumeraty drukowanej,
a w związku z kończącą się kadencją Rady Bibliotecznej jej posiedzenie w bieżącym
roku nie zostało zwołane.
e) statystyki wykorzystania baz danych
Zbiorcze zestawienie ilości pobranych artykułów z poszczególnych baz czasopism
pełnotekstowych przedstawia wykres 9.
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Wykres 9. Liczba pobranych artykułów w bazach czasopism pełnotekstowych

Powyższe zestawienie pokazuje, że ogólna liczba pobranych artykułów do 2005
roku rosła, a od 2006 r. stale maleje. Słabsze wykorzystanie zaobserwowano prawie
we wszystkich bazach. Zauważalne jest ono zwłaszcza w przypadku baz ProQuest
Medical Library, Elsevier ScienceDirect oraz tytułach grupy Nature Publishing2.
Wyjątkiem jest baza Your JournalsOvid, której statystyki wykazują wzrost liczby
pobranych artykułów (o 1.120), co zapewne związane jest z rozszerzeniem liczby
tytułów dostępnych w ramach tej kolekcji.
Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że analiza wykorzystania baz byłaby pełniejsza,
gdyby wskazywała także aktywność użytkowników w zakresie np. liczby logowań,
liczby zapytań wyszukiwawczych czy też liczby przeglądanych abstraktów. Ze względu
na brak ujednoliconego systemu pomiaru wykorzystania źródeł elektronicznych
– nie wszyscy dostawcy stosowali w analizowanym przez nas okresie standard
COUNTER – tego typu dane nie mogły zostać ujęte w niniejszym opracowaniu. Stąd,
szacując poniżej wskaźnik rentowności, braliśmy pod uwagę tylko koszt pobrania
2
W latach 2004-2005 uzyskaliśmy bezpłatne dostępy testowe do pełnej kolekcji czasopism grupy Nature,
stąd tak wysokie statystyki wykorzystania.
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1 artykułu3, dzieląc rzeczywistą cenę zakupu danej bazy przez liczbę pobranych z
niej pełnych tekstów publikacji (wykresy 10-14).

Wykres 10. Koszt pobrania 1 artykułu przez użytkownika BG AMG z bazy Elsevier
ScienceDirect

Wykres 11. Koszt pobrania 1 artykułu przez użytkownika BG AMG z bazy Springer

Wykres 12. Koszt pobrania 1 artykułu przez użytkownika BG AMG z bazy
Blackwell Synergy

Prawidłowa pełna kalkulacja kosztów powinna uwzględniać koszt pobrania 1 artykułu (costper-view), koszt 1 wyszukiwania (cost-per-search) oraz 1 przeglądanego abstraktu (cost-per-viewingabstracts). [6]
3
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Wykres 13. Koszt pobrania 1 artykułu przez użytkownika BG AMG z bazy
ProQuest Medical Library

Wykres 14. Koszt pobrania 1 artykułu przez użytkownika BG AMG z baz EBSCOhost

Powyższe wykresy bardzo wyraźnie pokazują, że w 2007 roku, w stosunku do
roku 2003, koszt pobrania artykułu zdrożał we wszystkich bazach, z wyjątkiem baz
EBSCOhost. Największy wzrost odnotowano w bazie Elsevier ScienceDirect – ponad
ośmiokrotny4 oraz w bazie Springer – ponad dwukrotny. W pozostałych bazach wzrost
ceny pobranego artykułu był mniejszy i wynosił odpowiednio: Blackwell Synergy
– o 35%, ProQuest Medical Library prawie – o 75%. Jedynie w bazie EBSCOhost
odnotowano spadek kosztu pobrania 1 artykułu o ponad 50% w stosunku do roku
2004, przy jednocześnie zauważalnej tendencji wzrostowej w roku 2007 w stosunku
do roku 2006. Należy podkreślić, że mimo zwiększania się kosztów pobrania
jednego artykułu z omawianych powyżej baz danych, nie są one jednak wysokie –
nie przekraczają 3 PLN (wykres 15).

4
W przypadku bazy Elsevier rzeczywisty wzrost kosztu pobrania artykułu wynosi ok. 70%. Należy
bowiem brać pod uwagę dane od 2004 r., tj. od roku opłaty pełnej składki za udział w konsorcjum.
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Wykres 15. Uśredniony koszt pobrania 1 artykułu w bazach: Springer, ProQuest
Medical Library, Elsevier, EBSCOhost, Blackwell Synergy, za lata 2003-2007

Uśrednione koszty pobrania 1 artykułu w pozostałych bazach przedstawiono na
wykresie 16.

Wykres 16. Uśredniony koszt pobrania 1 artykułu w bazach: WileyInterscience, Your
Journals@Ovid, Nature Publishing i Annual Reviews

Mimo dość wysokiej ceny pobrania 1 artykułu z bazy WileyInterscience czy Nature
Publishing, koszt ten nie przekraczał 5 euro i był niższy od opłaty za sprowadzenie publikacji
poprzez zagraniczny system wypożyczeń międzybibliotecznych np. Subito (6-9 euro
za artykuł) czy też zakupu artykułu bezpośrednio ze strony wydawcy (średnio ok.
25 USD).
484
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f) oferta szkoleniowa i prowadzone przez Bibliotekę działania
informacyjno-marketingowe
Bieżąca informacja o posiadanych przez Bibliotekę zasobach oraz systematyczne
szkolenia użytkowników należą do czynników, które mają niewątpliwie duży wpływ
na stopień wykorzystania baz danych. W celu zapoznawania użytkowników
z oferowanymi źródłami elektronicznymi, Biblioteka stosowała i stosuje następujące
działania informacyjno-marketingowe:
● udostępnia na miejscu tradycyjne drukowane informatory i ulotki,
● prezentuje całość informacji o zasobach elektronicznych na stronie internetowej
Biblioteki, zawierającej hiperłącza do zasobów, instrukcje użytkowania baz
i tutoriale,
● publikuje artykuły w Gazecie AMG na temat oferty Biblioteki (wersja online
Gazety odnotowuje 75 000 wizyt miesięcznie),
● umieszcza ogłoszenia w cyklicznym elektronicznym Biuletynie Informacyjnym
AMG, rozsyłanym na konta pocztowe pracowników AMG,
● umożliwia subskrypcję ogłoszeń Biblioteki za pomocą kanału RSS, dzięki
czemu zainteresowani użytkownicy mają dostęp do informacji z Biblioteki
niezwłocznie po ich opublikowaniu na naszej stronie WWW,
● wykorzystuje system mailingów – za pomocą wewnątrzuczelnianej poczty
elektronicznej przygotowane przez administratora strony BG AMG informacje
docierają do wszystkich lub do wybranych grup odbiorców; w ten sposób
powiadamiani są pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni,
doktoranci oraz studenci – łącznie prawie 6.000 adresatów,
● przedstawia aktualne ogłoszenia i informacje na prezenterach umieszczonych
w oknach budynku Biblioteki; są one dobrze widoczne zarówno z zewnątrz –
dla osób wchodzących do naszej siedziby, jak i od wewnątrz – dla czytelników
przebywających w holu,
● umożliwia, poprzez narzędzia takie, jak: telefon, poczta elektroniczna, opcja
„Zapytaj bibliotekarza” ze strony WWW Biblioteki i komunikator Gadu-Gadu,
bieżący i dogodny kontakt z dyżurującym bibliotekarzem.
Dane, dotyczące informacji udzielonych za pomocą narzędzi pozwalających
na kontakt z bibliotekarzem w czasie rzeczywistym, gromadzone są dopiero od 2006 roku
i wskazują na niemal dwukrotny wzrost ich wykorzystania: w 2006 r. – 1.378 udzielonych
informacji, a w 2007 r. – 2.514. Nie posiadamy niestety informacji zwrotnych o tym,
skąd użytkownicy czerpią wiadomości o naszych zasobach, gdyż dotychczas Biblioteka
nie prowadziła tego typu badań.
Kolejny ważny obszar działania Biblioteki AMG to szkolenie użytkowników.
Za działania szkoleniowe odpowiedzialne są: Oddział Informacji Naukowej
i Bibliografii oraz, powołany w 2007 roku, sześcioosobowy zespół dydaktyczny.
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Nasza oferta obejmowała:
1) Szkolenia w ramach działalności dydaktycznej:
● obowiązkowe zajęcia z naukowej informacji medycznej:
– dla studentów III roku studiów I° i II roku studiów II° fizjoterapii (od
roku akademickiego 2007/2008),
– dla słuchaczy I roku studiów doktoranckich (od roku 2000),
● zajęcia fakultatywne obejmujące wybrane zagadnienia z naukowej informacji
medycznej dla studentów III roku studiów (polsko- i anglojęzycznych)
Wydziału Lekarskiego (od roku akademickiego 2006/2007).
2) Pozostałe szkolenia:
● szkolenia grupowe (minimum 5 osób) dla wszystkich zainteresowanych
użytkowników, obejmujące jedno z poniższych zagadnień:
– katalogi biblioteczne,
– Polska Bibliografia Lekarska,
– bibliograficzno-abstraktowe bazy danych,
– pełnotekstowe bazy danych; (liczbę przeprowadzonych szkoleń oraz
liczbę ich uczestników ilustruje wykres 17),
● szkolenia dla lekarzy i pracowników AMG bezpośrednio w klinikach
i zakładach,
● szkolenia z indywidualnym użytkownikiem w Czytelni Informacji
Naukowej.
Świadomie pominięto tu analizę tzw. przysposobienia bibliotecznego, czyli
obligatoryjnych zajęć dla wszystkich studentów I roku AMG, ponieważ nie obejmuje
ono szczegółowych zagadnień z naukowej informacji medycznej.

Wykres 17. Liczba zorganizowanych szkoleń i ich uczestników
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Wykres 18. Statystyka odwiedzin Czytelni Informacji Naukowej

Wykres 17 odzwierciedla słabnące zainteresowanie szkoleniami. Wzrasta natomiast
liczba odwiedzin w Czytelni Informacji Naukowej (wykres 18): w stosunku do
roku 2003, liczba osób odwiedzających tę Czytelnię wzrosła niemal dwukrotnie, co
niewątpliwie dowodzi o zainteresowaniu świadczonymi w tej agendzie usługami
i udostępnianymi zasobami.
Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii, oprócz świadczenia usług
informacyjnych i szkoleniowych, realizuje także kwerendy tematyczne na
indywidualne zamówienia użytkowników (wykres 19). Od 2003 roku liczba tych
zamówień zdecydowanie maleje, pomimo możliwości zlecenia tej usługi również
online, poprzez znajdujący się na stronie WWW Biblioteki formularz elektroniczny.
Zestawienia tego typu zamawiali zazwyczaj pracownicy naukowi, spadek liczby
zamówień świadczyć więc może o:
● wzroście kompetencji informacyjnych naszych użytkowników, czyli
umiejętności samodzielnego i skutecznego docierania do potrzebnej literatury
w oparciu o nasze zasoby,
● szerokim i dogodnym dostępie do zbiorów elektronicznych Biblioteki,
zarówno ze stanowisk komputerowych w sieci AMG, jak i spoza Uczelni,
w tym z komputerów domowych, co ułatwia znalezienie niezbędnego
piśmiennictwa bez konieczności odwiedzania Biblioteki.

Wykres 19. Liczba zrealizowanych w Oddziale Informacji Naukowej i Bibliografii kwerend
z baz: Medline, Embase, Scopus, Polska Bibliografia Lekarska
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Na znaczący wzrost łącznej liczby wykonanych kwerend w latach 2006-2007
zdecydowany wpływ miały kwerendy zrealizowane z czytelnikiem, czyli takie,
na które użytkownik nie złożył pisemnego zamówienia, a wykonał je na miejscu
w czytelni z pomocą wykwalifikowanego bibliotekarza. Takie współdziałanie
spełnia także ważną funkcję szkoleniową. Pojawienie się nowych kierunków
studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne,
fizjoterapia, dietetyka, zdrowie publiczne), kończących się pracą dyplomową,
spowodowało wzmożone zainteresowanie studentów poszukiwaniem niezbędnego
piśmiennictwa, głównie w bazie PBL. Ta grupa użytkowników prowadzi
wyszukiwania przy wydatnej pomocy bibliotekarzy w Czytelni Informacji Naukowej.
Dodatkowo bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się utworzona przez nas
i na bieżąco aktualizowana bibliograficzno-pełnotekstowa baza prac magisterskich
i licencjackich, udostępniana w tej czytelni.
2. Analiza czynników zewnętrznych
a) Struktura zatrudnienia AMG
Zastanawiając się, czy spadek liczby pobranych artykułów może być spowodowany
zmniejszeniem liczby pracowników naukowych bądź zmianą struktury zatrudnienia,
analizie poddaliśmy też środowisko akademickie naszej Uczelni, co ilustruje wykres
20.

Wykres 20. Zatrudnienie w AMG w liczbie osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym
wymiarze czasu pracy według stanowisk
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Z wykresu wynika, że w 2006 i 2007 r. odnotowano niewielki wzrost zatrudnienia
pracowników naukowych, a więc nie może to być przyczyną spadku wykorzystania
udostępnianych przez Bibliotekę zasobów elektronicznych.
b) aktywność naukowa pracowników Uczelni
Drugim analizowanym przez nas czynnikiem zewnętrznym w badanym okresie
była aktywność naukowa pracowników AMG, co ilustruje wykres 21.

Wykres 21. Aktywność naukowa pracowników AMG – liczba publikacji ogółem

Ogólna liczba publikacji pracowników AMG osiągnęła ekstremum w 2005 roku,
podobnie jak liczba pobranych artykułów. Następnie w 2006 roku spadła o 122 publikacje,
a w 2007 o kolejne 157 publikacji. Bardziej szczegółowo ważniejsze typy publikacji
przedstawiono na wykresach 22 i 23.

Wykres 22. Liczba artykułów autorstwa pracowników AMG w czasopismach polskich
i zagranicznych
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Wykres 23. Liczba prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników AMG

Liczba pełnych artykułów opublikowanych zarówno w czasopismach polskich,
jak i zagranicznych, stale rosła do 2006 roku, a w 2007 wróciła do poziomu z roku 2005.
W przypadku prac doktorskich, tendencję spadkową odnotowano w trzech pierwszych
latach badanego okresu, po których nastąpiło ustabilizowanie liczby doktoratów na
poziomie około 40 prac rocznie. W odniesieniu do habilitacji należy zauważyć, że
ich liczba od 2004 r. rosła.
Kolejnym ważnym elementem naszej analizy jest wartość naukowa czasopism,
w których publikowali pracownicy AMG (wykres 24) oraz jak powstały w tych
latach dorobek przełożył się na wartość wskaźnika Impact Factor dla całej Uczelni
(wykres 25).

Wykres 24. Udział (w %) artykułów pracowników AMG opublikowanych
w czasopismach polskich i zagranicznych, które posiadają Impact Factor oraz
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej w ogólnej liczbie opublikowanych artykułów
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Wykres 25. Łączna wartość Impact Factor dla całej Uczelni (tylko pełne publikacje)

Z wykresów 24 i 25 wynika, że w okresie objętym badaniami zwiększał się
procent artykułów autorstwa pracowników AMG, ukazujących się w czaso
pismach posiadających Impact Factor (IF), co do 2005 roku przekładało się
bezpośrednio na wzrost łącznej wartości Impact Factor dla całej Uczelni.
W 2006 roku, mimo wzrostu liczby artykułów opublikowanych w czasopismach
z listy filadelfijskiej i z punktacją IF, łączna wartość tego wskaźnika w skali
całej Uczelni zmalała, aby w roku 2007 ponownie wzrosnąć. Z pewnością na
wzrost IF dla całej Uczelni w ostatnim roku badanego okresu miał wpływ fakt,
że pracownicy AMG opublikowali swoje artykuły w czasopismach o większej
wartości IF, np. w roku 2006 w czasopismach o IF ≥ 10 opublikowano 4 prace,
a w roku 2007 aż 12. Przypuszczamy, że pewien wpływ na wybór czasopism,
w których autorzy chcieliby zamieścić swoje prace, ma dostępność online bazy
Journal Citation Reports.
Wnioski
I. W oparciu o przeprowadzoną analizę możemy stwierdzić, że powodów
spadku liczby pobranych artykułów należy doszukiwać się raczej
w czynnikach zewnętrznych, niezależnych od Biblioteki. W okresie objętym
badaniami intensywnie wzbogacaliśmy bowiem ofertę zasobów wydawnictw
elektronicznych, zarówno baz danych, jaki narzędzi ułatwiających korzystanie
z tych baz. Wraz z nią poszerzaliśmy działalność szkoleniową. Prowadziliśmy
także różnorodną i szeroko zakrojoną akcję informacyjną oraz marketingową,
wykorzystując przy tym nowoczesne nośniki informacji i narzędzia
usprawniające kontakt pomiędzy użytkownikiem i bibliotekarzem.
Mimo tych wszystkich działań zaobserwowaliśmy brak zainteresowania
środowiska AMG ofertą szkoleniową Biblioteki. Spadła także liczba
publikacji pracowników naszej Akademii. Być może wpływ na spadek
aktywności naukowej miał kryzys w służbie zdrowia oraz strajki, które
w Gdańsku w 2007 roku przybrały charakter szczególnie gwałtowny
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

491

i długotrwały. Mogło to wpłynąć demobilizująco na naszą kadrę naukowodydaktyczną.
W ustaleniu, czy spadek zainteresowania udostępnianymi przez naszą Bibliotekę
źródłami elektronicznymi jest zjawiskiem tymczasowym, czy też trendem
zapowiadającym „kryzys” w korzystaniu z nowoczesnych form informacji
naukowej, pomocna będzie z pewnością statystyka za rok bieżący i lata
kolejne.
II. Mamy świadomość, że do pełnej oceny zaistniałego zjawiska niezbędne będą
także dodatkowe dane, z których najważniejsze to:
● pełniejsza statystyka aktywności użytkowników przy korzystaniu z baz
danych, czyli liczba logowań, wyszukiwań, przejrzanych abstraktów.
W zasobach elektronicznych, oprócz pełnych tekstów, znajdują się także
inne wartościowe naukowo materiały (patenty, streszczenia książek, referaty
z materiałów konferencyjnych). Spadek liczby pobranych artykułów
nie jest jedynym miernikiem wykorzystania i nie w pełni odzwierciedla
zainteresowanie zasobami elektronicznymi,
● liczba pracowników naukowych posiadających indywidualne dostępy
do pojedynczych tytułów czasopism w wersji elektronicznej lub
całych kolekcji z racji np. członkostwa w komitetach redakcyjnych lub
towarzystwach naukowych i nie korzystających z zasobów elektronicznych
Biblioteki,
● opinie użytkowników na temat ofert zasobów elektronicznych i szkoleń
oraz działań informacyjno-marketingowych i promocyjnych Biblioteki.
Dane dotyczące szeroko rozumianych potrzeb użytkowników i ich satysfakcji
z oferowanych przez Bibliotekę zasobów, usług i sposobu funkcjonowania,
mamy nadzieję pozyskać w ramach programu badawczego, jaki zamierzamy
rozpocząć w 2009 roku.
III. Jednym z efektów przeprowadzonej przez nas analizy jest oszacowanie
kosztu pobrania pojedynczego artykułu z poszczególnych baz danych.
W przypadku znacznej większości baz, koszt ten jest nadal znacząco niższy
niż pozyskanie poszukiwanej publikacji innymi drogami. Dodatkowo
należy podkreślić, iż możliwość dotarcia do potrzebnej informacji 24
godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, pozwala naszemu użytkownikowi
na zaoszczędzenie cennego czasu i uniknięcie zbędnych formalności. Jest to ogromna
wartość, którą trudno jednoznacznie zmierzyć i wycenić, szczególnie w przypadku
tak wyjątkowej dziedziny nauki, jaką jest medycyna.
Granicę inwestowania z pewnością określa kondycja finansowa Uczelni,
bowiem to Akademia przydziela budżet na działalność Biblioteki. W związku
z tym nie zdziwi nas, jeśli władze AMG zechcą uzyskać informację
o wymiernych efektach dotychczas poczynionych zakupów źródeł
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elektronicznych Ekonomiczny wskaźnik zwrotu z inwestycji (z ang.return
on investment – ROI), pomagający ustalić korzyści płynące z inwestycji
w rozwiązania technologiczne zaczęto już stosować na świecie także
w odniesieniu do bibliotek [7], [8]. Naszą uwagę zwrócił raport podsumowujący
roczne badania przeprowadzone w University of Illinois at Urbana-Champaign,
USA [9], gdzie do wyliczenia ROI zbadano, w jakim stopniu zasoby elektroniczne
biblioteki przyczyniły się do uzyskania nowych grantów5.
Częściową analizę kosztów przeprowadzoną w niniejszym referacie traktujemy
zatem jako element zakrojonych na większą skalę badań, mających na celu
wyliczenie wskaźnika ROI w odniesieniu do naszej Biblioteki.
IV. Osobną kwestią są zyski niemierzalne finansowo. Uwzględnienia wymagają
wszystkie pozostałe korzyści, jakie wynikają z posiadania ważnego, aczkolwiek
kosztownego zasobu: akredytacje dla Uczelni, jej prestiż i ranga oraz znaczenie
dla całego regionu.
A może wiedza jest bezcenna? Szczególnie w takiej dziedzinie jak medycyna,
której obszarem działania jest człowiek, jego zdrowie i życie…
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Mgr Justyna Seiffert
Katowice – SUM
przystosowanie bazy pubmed z wykorzystaniem
serwisów linkout i myncbi do potrzeb użytkowników
biblioteki śląskiego uniwersytetu medycznego
w katowicach

PubMed jest ogólnodostępną bazą o profilu medycznym, tworzoną przez Narodowe
Centrum Informacji Biotechnologicznej (National Center for Biotechnology
Information - NCBI) Narodowej Biblioteki Medycznej w Stanach Zjednoczonych
(National Library of Medicine, USA). Zawiera piśmiennictwo notowane w bazie
Medline jak również z czasopism, które nie zostały zakwalifikowane do Medline.
Jej zaletą jest bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp z każdego komputera
podłączonego do internetu. Serwis przeznaczony jest dla użytkowników pracujących
bez pomocy bibliotekarza, dlatego NCBI przygotowało narzędzia ułatwiające
samodzielne korzystanie z zasobów PubMed. Są to LinkOut i My NCBI.
LinkOut jest narzędziem umożliwiającym bezpośrednie przejście z opisu publikacji
w PubMed do pełnego tekstu artykułu w czasopiśmie. Może być on wykorzystywany
przez wydawców, pośredników dostarczających informacje, jak również przez
biblioteki. LinkOut for Libraries umożliwia użytkownikowi biblioteki zorientowanie
się, które z wyszukanych publikacji może otrzymać w pełnym tekście (elektronicznie
lub w wersji drukowanej) w swojej macierzystej bibliotece.
My NCBI (poprzednio zwane Cubby) umożliwia zapisanie w PubMed osobistych
ustawień, takich jak historia wyszukiwań czy filtry wyników. Używanie My NCBI
możliwe jest tylko pod warunkiem zarejestrowania się w serwisie. Dostępne jest
dla każdego zainteresowanego bardziej wszechstronnym korzystaniem z bazy
PubMed.
Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła przygotowania
do przystosowania PubMed do potrzeb swoich użytkowników wiosną 2007 r.
Pierwszym krokiem było dokładne zapoznanie się z instrukcją dostępną na stronie
LinkOut Help – Information for Libraries. Jest to duży, praktyczny podręcznik
szczegółowo opisujący zagadnienia związane z funkcjonowaniem biblioteki
w ramach LinkOut. Obejmuje tematykę rejestracji w systemie, wprowadzania
informacji o zbiorach online i drukowanych, możliwości wyświetlania informacji
o zbiorach itp. Drugim źródłem pomocy w zapoznaniu się z systemem LinkOut jest
strona Frequently Asked Questions (FAQs) for LinkOut Libraries – najczęściej zadawane
pytania – omawiająca problemy jakie pojawiają się przy korzystaniu z LinkOut
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for Libraries. Oba źródła pomocy pokazują możliwości oferowane w tym serwisie
i ułatwiające podjęcie decyzji o wykorzystaniu LinkOut do prezentacji zasobów
biblioteki.
Kolejnym etapem przed przystąpieniem do projektu było omówienie go
z pracownikami biblioteki zajmującymi się czasopismami drukowanymi oraz
elektronicznymi a także wybranie osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakt
z NCBI w sprawie LinkOut.
Przystąpienie do LinkOut for Libraries rozpoczyna się od zgłoszenia uczestnictwa
w serwisie poprzez wysłanie emaila zawierającego dane biblioteki – zgodnie
z instrukcją zawartą w podręczniku. Odpowiedź z przydzieloną nazwą użytkownika
i hasłem nadchodzi w ciągu tygodnia. Dane biblioteki dostarczone w emailu
rejestracyjnym mogą być później uaktualniane.
Biblioteka mając przydzielone hasło dostępu może rozpocząć wprowadzanie danych
o zbiorach przy użyciu dostępnego przez stronę internetową narzędzia Library
Submission Utility.
Po wejściu na stronę główną Library Submission Utility widoczne jest menu
główne zawierające między innymi przejście do edycji zbiorów online, zbiorów
drukowanych, do statystyk, eksportowania informacji o zbiorach a także modyfikacji
danych biblioteki i kontaktowych.
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozpoczęła
pracę z serwisem LinkOut od wprowadzanie danych o zbiorach online.
Niestety nie udało się umieścić informacji o wszystkich prenumerowanych
czasopismach elektronicznych, ponieważ system LinkOut nie daje możliwości
weryfikacji przy dostępie na hasło. Możliwe jest tylko umieszczenia linków
do czasopism, gdzie weryfikacja uprawnień odbywa się na podstawie IP. Przygotowując
listę czasopism elektronicznych do włączenia do LinkOut należy także zwrócić
uwagę na to, przez czyją stronę biblioteka ma dostęp do czasopisma – wydawcy czy
pośrednika. LinkOut umożliwia wybór dostarczyciela czasopisma elektronicznego
– dla każdego tytułu lista dostarczycieli rozpoczyna się od wydawcy a następnie
uszeregowani są alfabetycznie pośrednicy (dostawcy). Lista umożliwia wielokrotny
wybór, w przypadku gdy biblioteka ma dostęp do czasopisma na różnych platformach.
Dla każdego wybranego dostarczyciela (wydawcy/pośrednika) należy określić
zakres chronologiczny zeszytów, do jakich ma dostęp biblioteka. Możliwe jest także
określenie embarga czyli opóźnienia z jakim pojawia się dostęp do zeszytów a także
dostępu ruchomego (np. tylko do ostatniego roku).
Raz wpisane dane można edytować i uaktualniać. Dane wprowadzone przez
bibliotekę widoczne są na stronie PubMed w ciągu 48 godzin od ich zatwierdzenia.
Czasopisma elektroniczne można przeglądać i edytować w porządku alfabetycznym
według ich tytułów lub według nazw dostarczycieli. Możliwe jest także wyszukiwanie
czasopism według tytułu, skrótu tytułu czy ISSN.
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

507

Oprócz samodzielnego uzupełniania informacji o dostępach online biblioteka
ma możliwość skorzystania z udogodnienia proponowanego przez niektórych
dostarczycieli czasopism elektronicznych (którzy podpisali umowę z NCBI),
polegającego na okresowym wysyłaniu w imieniu biblioteki pliku z informacją
o aktualnych dostępach. Taką możliwość proponują: ProQuest Information and
Learning, EBSCO oraz TDNet.
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach korzysta z tego
udogodnienia w przypadku bazy Proquest. Włączenie tej opcji odbyło się poprzez
panel administratora bazy Proquest. Konieczne było podanie nazwy użytkownika
oraz numeru identyfikacyjnego nadanego Bibliotece w serwisie LinkOut. Obecnie
informacja o aktualnych dostępach do czasopism elektronicznych w bazie Proquest
jest przesyłana w imieniu Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przez
producenta bazy do LinkOut raz w tygodniu.
Obecnie Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zarejestrowała w serwisie
LinkOut 950 tytułów czasopism elektronicznych – w tę ilość nie są wliczane tytuły
dostarczane przez Proquest.
W odróżnieniu od prenumeraty online informacja o zbiorach czasopism
drukowanych dostarczana jest do LinkOut w postaci jednego pliku. Plik powinien
zawierać tylko czasopisma uwzględnione w bazie PubMed. Informacje, które
czasopisma wchodzą w zakres PubMed, można uzyskać na stronie NCBI, gdzie
znajduje się ich szczegółowy wykaz.
Plik powinien być zbudowany wg określonych w instrukcji zasad: powinien to
być plik tekstowy, bez formatowania, każda linia w pliku powinna zawierać dane
o jednym tytule czasopisma, poszczególne informacje o tytule powinny być oddzielone
specjalnymi znakami. Opis pojedynczego tytułu czasopisma powinien zawierać
co najmniej trzy najważniejsze informacje: ISSN lub ISSN elektroniczny (ESSN)
lub skrót tytułu następnie początkowy rok lub początkowy wolumin oraz status
gromadzenia (4 oznacza trwającą prenumeratę, 5 oznacza prenumeratę zakończoną).
Jeżeli plik nie spełnia wymagań lub zawiera błędy wysłana jest wówczas automatyczna
wiadomość email z informacją, które linie w pliku (tytuły czasopism) są wpisane
nieprawidłowo.
Utworzony plik należy wprowadzić do LinkOut przy użyciu Library Submission
Utility. Pełna informacja o zbiorach drukowanych czasopism w bibliotece możliwa
jest do uzyskania dopiero po dostarczeniu informacji o lokalizacji kolekcji drukowanej
oraz podaniu linku do katalogu online biblioteki.
Biblioteki, używające narzędzi zarządzających linkami do czasopism
elektronicznych (Link Solver, Serial Solutions, LinkSource), mają możliwość
skorzystania z LinkOut Local. Warunkiem, który musi spełniać narzędzie, jest
prowadzenie bezpośrednio do pełnego tekstu w przypadku czasopism online (nie
do spisu treści czy strony głównej czasopisma) oraz do opisu bibliograficznego
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w katalogu online (nie do formularza wyszukiwania). Biblioteki chcące skorzystać z tego
rozwiązania zobowiązane są przesłać do NCBI dwa pliki: plik źródłowy, generowany
przez narzędzie zarządzające linkami, zawierający tytuły czasopism, do których
LinkOut doda ikonę biblioteki oraz plik identyfikacyjny, zbudowany w określony sposób
a zawierający informacje o bibliotece konieczne do włączenia funkcji LinkOut
Local.
Kolejnym krokiem przystosowującym PubMed do potrzeb Biblioteki Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach było dostarczenie do LinkOut ikon
reprezentujących zbiory online oraz drukowane, które będą dołączane do odpowiednich
opisów w PubMed. Ikony są niewielkimi plikami graficznymi wskazującymi
jednoznacznie bibliotekę i tryb dostępu do zbiorów.
Drugim serwisem, który umożliwia spersonalizowanie PubMed jest My NCBI.
Przeznaczony jest głównie dla indywidualnych użytkowników, którzy często
korzystają z PubMed i chcą stosować w bazie swoje ustawienia. Dla biblioteki
biorącej udział w LinkOut wskazane jest stworzenie tzw. konta dzielonego w My
NCBI. Umożliwia ono sortowanie rezultatów według rodzaju dostępności do pełnego
tekstu – na osobnych zakładkach wyświetlają się np. zbiory biblioteki oraz zbiory
dostępne bezpłatnie. Dla Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zostało
stworzone takie konto. Wybrano wyświetlanie wyników na 4 zakładkach: wszystkie
rezultaty (All), dostępy bezpłatne (Free full text), zbiory Biblioteki SUM (Main Library
of the Medical University of Silesia, Poland), publikacje przeglądowe (Review). Serwis
daje dużo więcej możliwości filtrowania rezultatów, które można dobrać stosownie
do potrzeb biblioteki.
Ostatnim krokiem, który umożliwia użytkownikom Biblioteki korzystanie
z powyższych ustawień, mających ułatwiać pracę z PubMed, jest skonstru
owanie (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji) adresu URL,
który będzie aktywował ustawienia: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites
entrez?myncbishare=bibslam&holding=iplmuslib&dr=Abstract
gdzie: holding=iplmuslib – oznacza korzystanie ustawień konta LinkOut
myncbishare=bibslam – oznacza korzystanie z ustawień konta w My NCBI
dr=Abstract – oznacza domyślne wyświetlanie pojedynczego opisu bibliograficznego
w formacie Abstract.
Ten specjalny adres URL został umieszczony na stronie www biblioteki wraz
z opisem zasad korzystania ze spersonalizowanego serwisu PubMed. Zalecane jest
także powiadomienie użytkowników o nowym udogodnieniu za pomocą umieszczenia
wiadomości na stronie biblioteki lub rozesłania do użytkowników wiadomości
email.
Ostatecznym rezultatem, jaki powinien widzieć użytkownik, który skorzysta z linku
do PubMed ze strony Biblioteki SUM są:
Rezultaty pogrupowane na czterech zakładkach;
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Po przejściu do zakładki Biblioteki SUM i wybraniu formatu Abstract, Abstract Plus
lub Citation wszystkie opisy bibliograficzne powinny zawierać ikony-linki do zbiorów
online lub zbiorów drukowanych lub obie ikony jednocześnie, w zależności od tego
w jakiej formie Biblioteka posiada dany tytuł czasopisma.
Klikając w ikonę oznaczającą zbiory online Biblioteki SUM użytkownik zostaje
przekierowany do pełnego tekstu artykułu na stronie wydawcy lub dostawcy
(w zależności od tego, co zostało wybrane przez Bibliotekę w serwisie LinkOut).
Klikając natomiast w ikonę oznaczającą zbiory drukowane użytkownik zostaje
przekierowany na stronę przejściową w NCBI, gdzie uzyska informacje, że wybrany tytuł
czasopisma jest dostępny w Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w formie
drukowanej wraz z określeniem zakresu chronologicznego dostępu. W celu uzyskania
pełniejszej informacji użytkownik może skorzystać z linku do katalogu Biblioteki,
po kliknięciu którego przechodzi na stronę katalogu Aleph Biblioteki Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego do indeksu, gdzie na pierwszym miejscu znajduje się
poszukiwane czasopismo.
Przystosowanie serwisu PubMed do potrzeb użytkowników Biblioteki Głównej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego umożliwia czytelnikom w jednym miejscu
dokonanie przeszukiwania bazy bibliograficznej i uzyskanie informacji o dostępie
do zbiorów. Zakładki segregują rezultaty na publikacje, których pełne teksty
można uzyskać bezpłatnie poza siecią akademicką oraz na te, których pełne
wersje można otrzymać pracując w ramach sieci akademickiej czy korzystając
z Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na miejscu.
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Mgr Ewa Busse-Turczyńska
Lublin – UM
analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego
generowane na podstawie bazy danych
bibliografia publikacji pracowników
uniwesytetu medycznego w lublinie
W środowiskach uczelni medycznych istnieje realna potrzeba tworzenia lokalnych
bibliograficznych baz danych publikacji pracowników, pomimo że informacje o polskim
piśmiennictwie medycznym zawiera Polska Bibliografia Lekarska, baza danych
tworzona od 1979 r. w Głównej Bibliotece Lekarskiej. [4] Wielokrotnie poruszano na
konferencjach problemowych bibliotek medycznych temat uzupełniania PBL danymi
lokalnymi, ale przedsięwzięcie to nie doszło jeszcze do skutku. Problem współpracy
bibliotek w zakresie scalania i wymiany danych o polskim piśmiennictwie lekarskim,
czy inne problemy czysto bibliotekarskie zostały tymczasem zastąpione problemami
związanymi z przygotowywaniem przez biblioteki danych bibliometrycznych. Od lat
90-tych, w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są w środowiskach akademickich
bazy danych publikacji pracowników tworzone przez biblioteki medyczne. W późnych
latach dziewięćdziesiątych, zgodnie z wytycznymi władz uczelni i rozporządzeniami
właściwego ministerstwa, uczelniane bazy bibliograficzne zaczęto przekształcać,
nadając im charakter bibliograficzno-bibliometryczny. Każda z bibliotek wypracowała
własny model współpracy z władzami uczelni w dziedzinie dokumentowania
i rozpowszechniania wyników badań naukowych. Sporządzane przez biblioteki
zestawienia statystyczne i analizy bibliometryczne wykorzystywane są zarówno dla
realizacji zadań organizacyjnych wewnątrz uczelni (oceny pracowników, wydziałów,
jednostek), jak i na potrzeby zewnętrznych ocen wydziałów przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Wynikiem konieczności podjęcia nowych funkcji przez biblioteki medyczne było
poświęcenie sprawom oceny publikacji naukowych dorocznej XXI Konferencji
Problemowej Bibliotek Medycznych: „Biblioteki medyczne wobec problemu
bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni.” Poznań 28-29 listopada 2002.
Podczas tej konferencji, poświęconej tematyce bibliometrii przedstawiono również
m.in. opracowany przez naszą Bibliotekę komunikat nt modelu współpracy pomiędzy
władzami uczelni a Biblioteką AM w Lublinie. [1]
Większość omawianych wówczas zagadnień bibliometrii pozostaje nadal aktualna
i wiąże się z licznymi zadaniami bibliotek realizowanymi na rzecz środowiska
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naukowego. Określane w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
kryteria oceny publikacji spotykają się w uczelniach z różną interpretacją, a częste
i zasadnicze zmiany rozporządzeń oraz błędy i braki na listach czasopism
punktowanych utrudniają w efekcie jednoznaczne podejście oraz rzetelną i obiektywną
ocenę poszczególnych uczelni.
Ankieta
W celu zapoznania się ze schematem prac związanych z oceną publikacji
w poszczególnych bibliotekach, rozesłano do wszystkich bibliotek uczelni
medycznych krótką ankietę, zawierającą 5 pytań dotyczących udziału biblioteki
w przygotowywaniu różnego rodzaju zestawień bibliometrycznych. Uzyskano 100%
informacji zwrotnych.
W odniesieniu do pytania 1 (ankieta OPI), tylko jedna biblioteka (Białystok)
jest autorem całego sprawozdania. Pozostałe przekazują dane dotyczące publikacji.
Wszystkie uczelnie medyczne wypełniają ankietę w oparciu o informacje zebrane
przez bibliotekę.
Raporty indywidualne (pyt. 2) są przygotowywane przez biblioteki 7 uczelni. Obok
potrzeb sugerowanych w ankiecie (tzn. konkursy, awanse, rozpoczęcie przewodu
doktorskiego/habilitacyjnego), wymienione zostały również dodatkowe powody:
oceny okresowe pracowników (Wrocław), nagrody rektorskie (Gdańsk, Szczecin,
Wrocław), starania o członkostwo w towarzystwach naukowych (Gdańsk), jubileusze
(Szczecin) oraz ocena dorobku kierownika na tle jednostki (Szczecin).
Informacje do rankingów rocznych poszczególnych jednostek uczelni (pyt. 3) są
przekazywane przez większość (7) bibliotek. Biblioteki w Warszawie i Szczecinie
nie zajmują się sprawozdaniami rocznymi.
Udział bibliotekarzy w pracach zespołów uczelnianych zajmujących się ustalaniem
wewnętrznych kryteriów oceny publikacji naukowych nie jest sprawą oczywistą –
potwierdziło go 6 z 10 bibliotek (pyt. 4).
Pięć bibliotek (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Wrocław) jest
zaangażowanych w analizę cytowań (pyt. 5).
Analiza odpowiedzi na pytania ankietowe wskazuje, że we wszystkich bibliotekach
dokonuje się oceny dorobku naukowego pracowników uczelni. Różny jest zakres
wykonywanych prac, wynikający przede wszystkim z ustaleń wewnątrzuczelnianych
i zapotrzebowania własnego środowiska. Najbardziej obciążone przygotowywaniem
różnego rodzaju analiz są biblioteki w Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu,
a także w Białymstoku gdzie opracowuje się całą ankietę OPI, najmniej – w Łodzi,
Poznaniu i Warszawie.
Stopień zaangażowania bibliotek w przygotowanie sprawozdań dla KBN badała
już w 2002 roku Danuta Dąbrowska-Charytoniuk [2] pod kątem obciążenia bibliotek
medycznych pracami nad opracowaniem „Ankiety jednostki naukowej” i „Oceny
parametrycznej jednostki naukowej”, wówczas wykonywanych równolegle. Najbardziej
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znaczące zmiany, które dokonały się w ostatnich latach to przede wszystkim adaptacja
ankiety OPI na potrzeby oceny parametrycznej, co uprościło sprawozdawczość dla
MNiSW, z drugiej zaś strony powszechne zastosowanie ilościowych metod oceny
dorobku naukowego na bieżące i okresowe potrzeby uczelni . Spowodowało to
stopniowy wzrost ilości i zróżnicowania generowanych na podstawie naszych baz
raportów i zestawień. Dokonywane są analizy zarówno dorobku indywidualnego
poszczególnych osób, jak i jednostek organizacyjnych, czyli klinik i zakładów. Zmianie
uległo także przeznaczenie analiz bibliometrycznych: sprawozdawczość okresową
na rzecz instytucji centralnych zdominowały wykonywane na żądanie zestawienia
indywidualne. Z wartości punktowej opublikowanych prac rozliczani są pracownicy
uczelni na wszystkich praktycznie etapach swojej kariery naukowej.
Udział Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawozdaniach
działalności naukowej pracowników
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie współpracuje z bibliotekami
medycznymi w szerokim zakresie działalności bibliotecznej, również w sferze
wymiany doświadczeń niezbędnych dla opracowywania koncepcji budowania oceny
parametrycznej i ocen indywidualnych. Chcąc podzielić się swoim doświadczeniem
przedstawiono tutaj interpretację przyjętych w Uczelni zasad punktowania
różnych typów publikacji. Omówiono również poszczególne rodzaje raportów
przygotowywanych przez Bibliotekę na podstawie bibliograficzno-bibliometrycznej
bazy danych Bibliografia Pracowników UML, z uwzględnieniem wskaźników
punktacji MNiSW i IF. W odróżnieniu od powszechnie stosowanego w bibliotekach
naukowych oprogramowania Expertus, Biblioteka UM w Lublinie wykorzystuje do
tworzenia bazy program powstały na zamówienie władz uczelni. Szczegóły dotyczące
charakterystyki w/w oprogramowania przedstawiono w cytowanym referacie
z 2002 r.
Baza Bibliografia Publikacji Pracowników UML jest kompletna w zakresie
informacji o publikacjach naukowych od roku 1994 do aktualnego. Na bieżąco
rejestrowane są prace najnowsze, pozyskiwane od autorów oraz z czasopism
polskich i angielskojęzycznych baz danych, przeglądanych przez bibliotekarzy.
Baza obejmuje także publikacje popularnonaukowe opublikowane w czasopismach
z dziedziny nauk medycznych i ochrony zdrowia. Sukcesywnie jest uzupełniana
o wcześniejsze dane bibliograficzne na podstawie drukowanych roczników
bibliografii oraz materiałów otrzymywanych od autorów ubiegających się o oceny
indywidualne.
Interfejs publicznie dostępnej wyszukiwarki nieco różni się od interfejsu
użytkownika z loginem. Z poziomu administratora można ustawiać profile
użytkowników np. mających dostęp tylko do przeglądania danych osobowych lub
do ich modyfikacji. Wykorzystane w bazie narzędzie linkujące LinkSolver pozwala
na dostęp do pełnych tekstów bezpośrednio z opisu bibliograficznego.
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Jeśli chodzi o dane przydatne do analiz bibliometrycznych zawarte w bazie
publikacji, obejmują one punktację ministerstwa, IF i punktację wewnętrzną.
Biblioteka zaprzestała wypełniania pola Index Copernicus, ponieważ ten system oceny
nigdy nie znalazł zastosowania praktycznego. Punktacja KBN/MNiSW oraz wskaźnik
IF wpisywana jest przy publikacjach od roku 1997. Dokonuje się również weryfikacji
punktacji publikacji sprzed roku 1997, stosując IF dla danego roku publikacji oraz
tzw. punktację wewnętrzną będącą odpowiednikiem punktacji KBN z 2004 r. Nie
otrzymują punktów streszczenia.
Generowane na podstawie bazy danych raporty obejmują:
● Tabele ocen indywidualnych (tabela zbiorcza i wykaz publikacji ze wskaźnikami
IF, MNiSW, punktacją wewnętrzną oraz z wyróżnionymi typami publikacji)
przygotowywane przez Bibliotekę na potrzeby działu spraw pracowniczych
(konkursy, awanse), na potrzeby pracowników (do otwarcia przewodów
doktorskich, rozpoczęcia i zakończenia habilitacji, uzyskania tytułu profesora
nadzwyczajnego i zwyczajnego). Przykład tabeli i wykazu: (Zał. nr 1 i 2)
● Raport jednostek – przygotowane zgodnie z obowiązującym algorytmem
tabele wykazów publikacji punktowanych, generowane samodzielnie przez
poszczególne jednostki do rocznych sprawozdań dla Prorektoratu ds. Nauki,
(modyfikowane co rok stosowanie do zmieniającego się rozporządzenia
Ministra). (Zał. nr 3)
● Raport dla OPI - przygotowane zgodnie z obowiązującym algorytmem tabele
z wykazami publikacji punktowanych w obrębie wydziałów, generowane
w postaci plików importowanych do modułu Ankieta OPI – pkt. 8 informacja
o publikacjach i monografiach, ( modyfikowane co rok stosownie do
zmieniającego się rozporządzenia Ministra). Zadanie realizowane jest przez
dziekanaty poszczególnych wydziałów oraz Bibliotekę.
● Dowolne raporty projektowane i zapisywane przez użytkownika – w opcji
Wyszukiwanie zaawansowane można zbudować złożoną strategię wyszukiwania
opartą o operatory boolowskie i zapisać ją w celu ponownego odtworzenia na
własne potrzeby.
Ponadto przygotowano moduł Kroniki – bibliografia przygotowana do wydruku
w wydawnictwie (od 2005 r. Bibliografia nie jest drukowana) oraz gotowe raporty:
Ranking autorów i Łączny IF jednostek.
Podsumowanie
Przeprowadzona wśród bibliotek uczelni medycznych ankieta pokazuje, że
raportami bibliometrycznymi w mniejszym lub większym stopniu zajmują się
wszystkie biblioteki. Wyniki ankiety potwierdza dokonywana na bieżąco wymiana
doświadczeń. Bibliotekarze na co dzień borykają się z wątpliwościami, których
część jako problem do rozstrzygnięcia sygnalizowała D. Dąbrowska-Charytoniuk
w 2002 r. [2] m.in.: ocena publikacji w suplementach (oraz definicja suplementu),
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sprawa wznowień, aktualność wskaźnika IF wykorzystywanego przez Ministerstwo
i poszczególne biblioteki, adaptacji punktacji w odniesieniu do starszych publikacji.
Zorganizowane w maju br spotkanie robocze w Bibliotece Głównej Pomorskiej
Akademii Medycznej, poświęcone zagadnieniom oceny parametrycznej, pozwala
mieć nadzieję na wspólne wypracowanie w miarę jednolitego systemu weryfikacji
publikacji naukowych, przynajmniej w odniesieniu do raportów indywidualnych.
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Załącznik nr 1 - Zbiorcza tabela z punktacją

Załącznik nr 2 – Wykaz publikacji pracownika Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie przedstawiany do konkursu na stanowisko
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

baza danych publikacji naukowych pracowników

Wyszukiwanie: dr Anastazja Śniechowska-Karpińska
Lp

pkt.
wewn.

Tytuł, autorzy, źródło

IF

PK

Między rozsądkiem a uczuciem. Twórczość literacka
Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej (1791-1832). [AUT.]
ANASTAZJA ŚNIECHOWSKA-KARPIŃSKA. Szczecin
2008, Wydaw. My Book, ss. 297. ISBN: 978-83-7564-0229.

0.000

12.000

2.

„Poradnik” dla kandydatów na bibliotekarza
dyplomowanego. [AUT.] ANASTAZJA ŚNIECHOWSKAKARPIŃSKA. Bibliotekarz 2007 nr 11, s. 7-10, bibliogr.

0.000

0.000

0.000

3.

…..
0.000

51.00

0.00

1.

29.

SUMA PRAC: 28

Załącznik nr 3 - Raport jednostek
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Typ KBN/
MNiSW

0.000
praca
onograficzna
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Praca
Oryginalna

Katedra i Klinika X
Dane o publikacjach za rok 2007
2. Publikacje
2.1. Publikacje recenzowane
2.1.1. Pełne teksty opublikowane w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego
Instytutu Informacji Naukowej
Lp.
czas.
1

Czasopismo
Acta Ophthalmol.
Scand.

Lp.
art.
1.1.

2
……
3
……..
6
…..
Suma:

Autor (autorzy)
[Aut.] HANNA FOTAMARKOWSKA,
KRYSTYNA MITOSEKSZEWCZYK, TOMASZ
HASIEC.

Tytuł artykułu, rok, tom,
str.
Generalized botulism:
diagnostic problems in
a patient treated with
botulinum toxin type A.,
2007 vol. 85 nr 2 s. 231232, bibliogr.

1.458

Liczba
punktów
MEiN
15

9.977

…..
…..
…..
104.000

IF

…….
…..
…..

2.1.2. Pełne teksty opublikowane w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym
lub wydawnictwie seryjnym
Lp.
czas.
1

Czasopismo
Mol. Diagn.
Ther.

Lp.
art.
1.1.

Autor (autorzy)
[Aut.] MONIKA
BURACZYŃSKA, PIOTR
MIERZICKI, KINGA
BURACZYŃSKA,
MICHAŁ DRAGAN,
ANDRZEJ KSIĄŻEK.

Tytuł artykułu, rok,
tom, str.
Tumor necrosis factor-α
gene polymorphism
correlates with
cardiovascular disease in
patients with end-stage
renal disease., 2007
vol. 11 nr 4 s. 257-263,
bibliogr. poz. 40.

Suma:

0

Liczba
punktów
MEiN
3

0.000

3.000

IF

2.1.3. Pełne teksty opublikowane w recenzowanym czasopismach polskich
o zasięgu co najmniej krajowym
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Lp.
czas.

Lp.
art.

Czasopismo

Autor (autorzy)

1

Ann. UMCS
Sect. D

1.1.

[Aut.] MARTA TYNECKATUROWSKA, IWONA
HALCZUK.

2

Neurol.
Neurochir. Pol.

2.1.

[Aut.] EWA BELNIAK,
ZBIGNIEW STELMASIAK,
EWA PAPUĆ.

2.2.

…
…..

7
Suma:

Tytuł artykułu, rok,
tom, str.
Problematyka zawrotów
głowy w wieku
podeszłym., 2007 vol.
62 suppl. 18 nr 6 s. 448450, bibliogr. sum.
Stwardnienie rozsiane
a inne choroby
autoimmunologiczne.,
2007 t. 41 nr 3 s. 259266, bibliogr. poz. 50,
sum.

0

Liczba
punktów
MEiN
5

0

5

0.000

34.000

IF

2.1.4. Pełne teksty w innych polskich czasopismach i wydawnictwach ciągłych
typu zeszyty naukowe, prace naukowe, seryjne wydawnictwa konferencyjne, itp.
Lp.
czas.
1

Czasopismo
Lekarz

2
Neurologica
Suma:

Lp.
art.

Autor (autorzy)

1.1.

[Aut.] ANDRZEJ FIDOR,
MARIA PILARCZYK, EWA
FIDOR, MARCIN NASTAJ,
ZBIGNIEW STELMASIAK.

1.2.

[Aut.] LESZEK SZCZEPAŃSKI,
ANNA SZCZEPAŃSKASZEREJ.

2.1.

……

Tytuł artykułu, rok,
tom, str.
Zespół przewlekłego
zmęczenia - etiologia,
patogeneza, kryteria
diagnostyczne i zasady
leczenia., 2007 R. 11 nr
1/2 s. 106-112, bibliogr.
sum.
Mity o przyczynach
bólu w układzie ruchu.,
2007 R. 11 nr 5 s. 4653, bibliogr. sum.

0

Liczba
punktów
MEiN
1

0

1

0.000

4.000

IF

2.2. Monografie naukowe, podręczniki akademickie
2.2.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku
angielskim
brak takich prac

2.2.2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku
angielskim
Lp.
wydawcy
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Wydawca

Lp.
monografii

Autor (autorzy)

Tytuł, miejsce i rok
wydania, liczba ark. wyd.
całości (części autora)
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Liczba
punktów
MEiN

1.

Akad.
Med.

1.1.

[Aut.] H[ALINA]
BARTOSIK-PSUJEK,
A[NNA] GRUSZCZAK,
K[RYSTYNA] POCIŃSKA,
K[ATARZYNA]
WÓJTOWICZ-CHOMICZ, M.
POPOWICZ, A. ROZEGNAŁMADEJ, Z[BIGNIEW]
STELMASIAK.

Socio-demographic
breakdown of MS patients.
W: Środowiskowe źródła
zagrożeń zdrowotnych.
Red. nauk. Adam Kaczor,
Andrzej Borzęcki, Maria
Iskra. [T. 3] Lublin 2007, s.
800-803, bibliogr.

8

1.2.

[Aut.] H[ALINA]
BARTOSIK-PSUJEK,
K[RYSTYNA] POCIŃSKA,
I[RENA] D. KARWAT, B.
PIECHNIK.

Distinct features of the
clinical picture and the
course of a disease in
relation to the type of
the brain tumor. W:
Środowiskowe źródła
zagrożeń zdrowotnych.
Red. nauk. Adam Kaczor,
Andrzej Borzęcki, Maria
Iskra. [T. 3] Lublin 2007, s.
795-799, bibliogr.

8

Suma:

16.000

2.2.3. Autorstwo monografi lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym,
nie angielskim.
brak takich prac
2.2.4. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim
lub innym, nie angielskim.
Lp.
wydawcy

Wydawca

Lp.
monografii

1.

BiFolium

1.1.

Suma:

Autor (autorzy)
[Aut.] ZBIGNIEW
STELMASIAK, SYLWIA
STACHOWICZ, JOANNA
BIELEWICZ, HALINA
BARTOSIK-PSUJEK.

Tytuł, miejsce i rok wydania,
Liczba
liczba ark. wyd. całości (części punktów
autora)
MEiN
Schorzenia demielinizacyjne
6
w zaburzeniach funkcji
pęcherza moczowego. W:
Uroginekologia praktyczna.
Pod red. Tomasza Rechbergera
Lublin 2007, s. 61-68, bibliogr.
poz. 33.
6.000

2.2.5. Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego
brak takich prac
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Mgr Renata Sławińska
Mgr Teresa Trzcianowska-Grzywacz
Wrocław – AM
analiza oczekiwań środowiska naukowego uczelni a
statystyki wykorzystania źródeł informacji
Na początku roku akademickiego 2007/2008 przeprowadzono badania ankietowe,
których celem była analiza oczekiwań środowiska naukowego Uczelni w zakresie
gromadzenia i udostępniania czasopism zagranicznych oraz baz danych, określenie
stopnia realizacji artykułowanych potrzeb, odniesienie wyników ankiety do
pakietowego (konsorcjalnego) systemu zakupu czasopism elektronicznych i na tej
podstawie planowa stopniowa weryfikacja zasobów i dostępów elektronicznych.
W piśmie rozesłanym w październiku 2007 r. do jednostek naszej Uczelni
prosiliśmy o podanie następujących informacji:
● 5 podstawowych tytułów czasopism zagranicznych niezbędnych
w reprezentowanej przez jednostkę dziedzinie,
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● 5 uzupełniających tytułów czasopism zagranicznych niezbędnych
w reprezentowanej przez jednostkę dziedzinie,
● spis baz bibliograficznych, udostępnianych aktualnie za pośrednictwem
Biblioteki, z których najczęściej korzystają pracownicy jednostki. W przypadku
bazy Medline należało wskazać preferowaną platformę technologiczną (Ovid,
EBSCOhostWeb, Proquest, PubMed).
● polecane specjalistyczne bazy bibliograficzne związane z reprezentowaną
dziedziną.
Na 108 jednostek Uczelni uzyskaliśmy odpowiedź z 56, co stanowi 51,58 %.
W przełożeniu na wydziały liczba odpowiedzi rozłożyła się nierównomiernie: najwięcej odpowiedzi uzyskaliśmy z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, najmniej z Wydziału Zdrowia Publicznego, co ilustruje poniższa tabela.
Wydział
Wydział Lekarski
Wydział Lekarski
Kształcenia Podyplomowego
Wydział
Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej
Wydział Zdrowia Publicznego

Liczba uzyskanych
odpowiedzi
15

Udział procentowy
w całości
51,72 %

23

76,67 %

6

50 %

10

47,62 %

2

12,5 %

Jakkolwiek uzyskany w wyniku rozesłanej ankiety materiał, biorąc pod uwagę
procent uzyskanych odpowiedzi, nie stanowi grupy reprezentatywnej, został poddany
opracowaniu i analizie.
Uzyskane dane poddano weryfikacji, odnosząc się do obecnie posiadanych
zasobów, statystyk poczytności czasopism drukowanych i elektronicznych oraz
wykorzystania baz danych, a także do analizy zamówień składanych w ramach
wypożyczeń międzybibliotecznych.
Podstawowe czasopisma zagraniczne
Na liście tytułów podstawowych, utworzonej na bazie otrzymanego materiału,
znalazły się 244 tytuły czasopism.
Z analizy wynika, że:
● 60 tytułów posiadamy w prenumeracie drukowanej, w tym 54 tytuły
dostępne są zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej (8 z nich
z embargiem),
● 197 tytułów w wersji elektronicznej, w tym 33 z embargiem od 3 miesięcy
do 1 roku,
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● 41 tytułów uznanych przez pracowników naukowych za podstawowe nie
posiadamy w żadnej wersji, co stanowi 16,8 %.
Preferowane e-czasopisma podstawowe dostępne są w następujących serwisach
(w nawiasach podano liczbę tytułów, do których AM nie posiada dostępu):
– 65 tytułów w Science Direct wydawców: Elsevier, Saunders, Mosby, Harcourt
(4),
– 30 tytułów LWW w serwisie Journal@Ovid (8),
– 22 tytuły w kolekcji Blackwell STM w serwisie Wiley InterScience,
– 15 tytułów Springer w serwisie SpringerLink,
– 8 tytułów w obrębie serwisu ACS,
– 7 tytułów Nature Publishing Group, w tym 2 dostępne na platformie Journal@
Ovid, a 5 w serwisach Academic Search Complete oraz Proquest Medical
Library z rocznym embargiem,
– 6 tytułów w grupie BMJ Publishing,
– 3 tytuły w ramach RSC (3),
– 6 tytułów wydawnictwa John Wiley & Sons na platformie Wiley InterScience
(2).
Ponadto 35 e-tytułów dostępnych jest wyłącznie za pośrednictwem:
● 21 – Academic Search Complete (Ebsco), w tym 16 tytułów z embargiem 6-12
miesięcy,
● 14 – w Proquest Medical Library, w tym 5 tytułów z embargiem od 3-12
miesięcy.
Kilkanaście tytułów dostępnych jest z serwisów typu free journals czy Ebsco
Open Access.
Zależności pomiędzy poczytnością czasopism (statystyki wykorzystania wersji
print i elektronicznej, wypożyczenia międzybiblioteczne), ceną, wartością czasopism
mierzoną wskaźnikiem IF i uwzględnieniem na liście czasopism niezbędnych w pracy
naukowej nie są jednoznaczne.
Uzyskana lista tytułów podstawowych nie odzwierciedla statystyk wykorzystania
źródeł elektronicznych. Na rekomendowanym wykazie nie znalazły się tytuły o bardzo
wysokiej i wysokiej statystyce wykorzystania (w latach 2006-2007), jak np.:
– International Journal of Radiation Oncology - 2605 ściągniętych artykułów,
– Journal of Oral and Maxillofacial Surgery - 2096 ściągniętych artykułów,
– The Lancet - 1883 ściągniętych artykułów, (lista uzupełniająca)
– International Journal of Pharmaceutics – 1085 ściągniętych artykułów,
– Radiation Oncology – 1042 ściągnięte artykuły,
– European Journal of Cancer – 916 ściągniętych artykułów,
– Lung Cancer – 824 ściągnięte artykuły,
– Food Chemistry – 837 ściągniętych artykułów,
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a znalazły się tytuły o bardzo niskim stopniu wykorzystania, jak np.:
– Current Opinion in Pediatrics (16 ściągniętych artykułów),
– Infection (26 ściągniętych artykułów),
– Journal of AIDS (18 ściągniętych artykułów),
– International Orthopaedics (12 ściągniętych artykułów).
Poczytność wersji drukowanych czasopism (wykorzystanie w latach 2005-20062007) ma tendencję malejącą, nawet w przypadku tytułów, które posiadamy tylko
i wyłącznie w wersji print:
– American Journal of Roentgenology 31-18-7,
– Current Opinion In Infectious Diseases 21-18-7,
– Current Opinion In Ophthalmology 17-9-7,
– Current Opinion In Pulmonary Medicine 19-17-8,
– Journal of Planar Chromatography – brak danych (depozyt),
– Urologic Clinics of North America 23-24-5.
Poczytność nie uwzględnia ostatniego dostępnego numeru każdego z tytułów
(wystawka).
Po przeanalizowaniu wypożyczeń międzybibliotecznych okazało się, że z 41
tytułów, których nie posiadamy w żadnej wersji, a wytypowanych przez pracowników
naukowych jako niezbędne do pracy naukowej, zaledwie z 13 były zamawiane w
latach 2005-2007 artykuły z innych bibliotek, w tym tylko z 2 tytułów regularnie,
co roku:
– Anticancer Research 3-10-1,
– Thyroid 3-11-3.
Na wykazie podstawowym nie znalazły się tytuły z wysokim współczynnikiem
wpływu Impact Factor, jak np.:
– Cancer Journal for Clinicians
IF 69.026,
– Annual Review of Immunology IF 47.981,
– Annual Review of Biochemistry IF 31.19,
– Cell
IF 29.887,
– Physiological Reviews IF 29.6,
– Lancet IF 28.638 (lista uzupełniająca),
– Nature Medicine IF 26.382,
– Science IF 26.372 (lista uzupełniająca),
– Journal of the American Medical Association (JAMA)
IF 25.547 (lista
uzupełniająca),
Annual Review Pharmacology
IF 21.696,
Annals of Internal Medicine IF 15.516.
Tylko 11 z 244 typowanych tytułów podstawowych posiada IF wyższy od
10.00.
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Czasopisma zagraniczne uzupełniające
Na liście tytułów uzupełniających znalazły się 202 tytuły czasopism, z czego:
– 19 tytułów posiadamy w prenumeracie drukowanej, w tym 10 tytułów
jest dostępnych tylko w wersji drukowanej, a 9 w wersji drukowanej
i elektronicznej,
– 160 tytułów w wersji elektronicznej, w tym 38 z embargiem od 3 miesięcy do
1 roku.
– 32 tytułów nie posiadamy w żadnej wersji, tj. 15,84 %.
E-czasopisma uzupełniające dostępne są w następujących serwisach (w nawiasach
podano liczbę tytułów, do których AM nie posiada dostępu):
– 51 tytułów w Science Direct wydawców: Elsevier, Saunders, Mosby, Harcourt
(1),
– 20 tytułów w kolekcji Blackwell STM w serwisie Wiley InterScience (1),
– 18 tytułów LWW w serwisie Journal@Ovid (11),
– 9 tytułów wydawnictwa John Wiley & Sons na platformie Wiley InterScience
(2),
– 8 tytułów Springer w serwisie SpringerLink,
– 4 tytuły Nature Publishing Group na platformie Journal@Ovid (2),
– 2 tytuły w obrębie serwisu ACS,
– 2 tytuły w grupie BMJ Publishing,
– 2 tytuły w ramach RSC (2).
Ponadto 38 e-tytułów dostępnych jest wyłącznie za pośrednictwem:
● 9 – Academic Search Complete (Ebsco),
● 29 – Proquest Medical Library,
a kilkanaście tytułów tylko w serwisach typu Ebsco Open Access czy free
journals.
Podobnie, jak w przypadku listy podstawowej, na wykazie tytułów uzupełniających, obok czasopism o wysokiej statystyce wykorzystania w latach 2006-2007 (np.
The Lancet – 1883, Lung Cancer – 805, Transplantation Proceedings – 800, Journal
of Hepatology – 594 ściągnięte artykuły) znalazły się tytuły o bardzo niskiej czy
zerowej statystyce (Disasters – 0, HIV Medicine – 9, Journal of Travel Medicine – 5,
Digestive Endoscopy – 9, Glycoconjugate Journal – 8, Journal of Foot and Ankle
Surgery – 11).
Bazy bibliograficzne
Nie wszyscy odpowiadający na ankietę ustosunkowali się do pytania o najczęściej
wykorzystywane bazy bibliograficzne i serwisy czasopism udostępniane za
pośrednictwem Biblioteki. W odpowiedziach na równi potraktowano źródła
bibliograficzne prenumerowane przez naszą jednostkę, jak i źródła internetowe typu
repozytoria Open Access czy wyszukiwarki naukowe.
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Zgodnie z przewidywaniami najbardziej popularna wśród respondentów jest baza
Medline na platformie PubMed. Pozostałe platformy (Ovid, Ebscohost, Proquest)
cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem.
Platforma
PubMed
Ovid
EbscoHost
Proquest

Udział procentowy
57,14 %
20,64 %
12,70 %
9,52 %

Prawie wszystkie serwisy prenumerowane przez Bibliotekę w 2007 r. znalazły
uznanie w oczach pracowników naukowych, a ich ranking wygląda następująco:
1. Science Direct,
2. bazy Proquest,
3. Scopus,
4. bazy Ebsco,
5. SpringerLink,
6. Wiley / Blackwell,
7. Embase.
W punkcie tym, respondenci wymienili również: Cochrane Library, Google Scholar,
Open DOAR, DOAJ.
Z analizy polecanych przez pracowników naukowych specjalistycznych baz
bibliograficznych, związanych z reprezentowaną dziedziną wynika, iż nie stosują
oni jednoznacznych kryteriów podziału źródeł elektronicznych oraz nie ma dla nich
znaczenia dostawca źródła, stąd na liście obok siebie znalazły się:
● specjalistyczne serwisy i bazy:
– Beilstein Cross Fire,
– ACS (została zakupiona w 2008 r.),
– Current Contents Connect,
– Chemical Abstracts Service,
– Natural Products Update,
– Natural Products Alert,
– SCI;
● serwisy dostępne bezpłatnie w Internecie:
– PubChem,
– Toxicology Data Network,
– Toxline,
– Bibliodent;
● portale medyczne, wydawnictwa, strony instytucji:
– National Center for Biotechnology Information,
– Vascular WEB,
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–
–
–
–
–

Cardiosource,
Kardiolog.pl,
Cardiology Online,
Zimmer Data,
Termedia.

Wnioski
Wyniki ankiety nasunęły szereg spostrzeżeń odnośnie rodzajów i typów
preferowanych zbiorów, orientacji pracowników Uczelni w oferowanych im zasobach,
preferencji w wyborze serwisów i platform, aktywności poszczególnych wydziałów
w nadsyłaniu dezyderatów, ale również ukazały konieczność zmiany formy współpracy
w tym zakresie.
Wykazały brak prostej zależności pomiędzy oceną przydatności czasopism
a statystyką ich wykorzystania, i to zarówno wersji tradycyjnych, jak i elektronicznych.
Z kolei wypożyczenia międzybiblioteczne nie potwierdziły niezbędności rozszerzenia
oferty Biblioteki o tytuły, do których nie ma dostępu. W związku z tym nasuwa
się pytanie, na ile powinniśmy zweryfikować np. listę czasopism drukowanych,
skoro powstałe na podstawie dezyderat listy zawierają zaledwie 79 na 143 tytuły
prenumerowane w 2008 r.
Analiza dezyderatów wykazała konieczność poszerzenia źródeł z niektórych
dyscyplin, jak np. chemia i farmacja, medycyna naturalna, medycyna sportowa,
edukacja. Z zaskoczeniem odnotowaliśmy, że na liście sugerowanych tytułów znalazło
się aż 10 czasopism z dziedziny edukacji i pedagogiki, w tym m.in.: Pedagogik
(Verlaggruppe BELTZ), Education Today (Churchill Livingstone), Pedagogika
(Wileński Uniwersytet Pedagogiczny), History of Education (Taylor&Francis),
European Journal of Dental Education (Blackwell), American Journal of Education
(Penn State College of Education), British Journal of Educational Psychology (British
Psychological Society), International Review of Education (Springer Science).
Zwraca uwagę fakt, że część rekomendowanych na obu listach tytułów, nie
będących w subskrypcji Biblioteki, wydawanych jest przez towarzystwa naukowe,
instytuty, uniwersytety, jak np.: The American Journal of Clinical Nutrition (American
Society for Nutritional Sciences), The American Journal of Neuroradiology
(American Society of Neuroradiology), British Journal of Psychiatry (Royal College
of Psychiatrists), Pedagogika (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny) i koszt ich
ewentualnych subskrypcji nie byłby taki wysoki.
Przeprowadzony sondaż potwierdził wstępne założenia, iż oferta Biblioteki
zaspokaja potrzeby pracowników naukowych w zakresie ogólnomedycznych baz
bibliograficznych, a ujawnił konieczność poszerzenia dostępu do specjalistycznych,
dziedzinowych serwisów, przede wszystkim dla pracowników naukowych Wydziału
Farmaceutycznego.
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Zestawienie dezyderatów oraz danych statystycznych wykorzystania zbiorów
(szczególnie czasopism elektronicznych) może być zapowiedzią częściowego
odchodzenia od pakietowego zakupu źródeł, być może większej niż dotychczasowa
selekcji czasopism drukowanych dostępnych jednocześnie w wersji elektronicznej.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia powinniśmy z zadowoleniem
odnotować uzyskaną liczbę odpowiedzi, jednak budzi nasze wątpliwości sposób
i rzetelność ich przygotowania oraz nasuwa obawy, iż nie są one wynikiem konsultacji
całego zespołu.
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Mgr Teresa Górecka
Mgr Leszek Czerwiński
Aalsmer/Poznań – EBSCO
serwisy ebsco wspierające działalność
bibliotek medycznych
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Mgr Anna Abramowska
Mgr Leszek Czerwiński
Warszawa/Poznań – EBSCO-IPS
oferta ebsco-ips
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Mgr Marcin Gabriel
Warszawa – IPS
książki elektroniczne dla bibliotek medycznych

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

593

594

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

595

596

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

597

598

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

599

600

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

601

602

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

603

604

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

605

606

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

607

608

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

609

610

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Mgr Michał Korolko
Toruń – Centrum Sztuki Współczesnej
regionalny program operacyjny województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury
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Teresa Szymorowska
Toruń – WBP
dotacje pozabudżetowe w kreowaniu
polityki bibliotecznej
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Małgorzata Świtalska-Bury
Warszawa – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
prezentacja programu fundacja na rzecz nauki polskiej
fundusze dla bibliotek

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła w 2008 r. realizację nowego programu
– Fundusze dla Bibliotek.
Program pojawił się w ofercie Fundacji ze względu na zainteresowanie bibliotek
ofertą dla nich. Po analizie, Fundacja doszła do wniosku, że nie jest w stanie skutecznie
odpowiedzieć na zapotrzebowanie bibliotek w Polsce, ze względu na zbyt małą skalę
działania i niewystarczające środki finansowe, które ma do dyspozycji. Stąd w ofercie
Fundacji nowy typ programu, w ramach którego Fundacja nie będzie samodzielnie
udzielać pomocy finansowej na realizację zgłaszanych projektów, a jedynie będzie
pomagać bibliotekom i archiwom pozyskiwać na te projekty z innych źródeł. Formuła
z lat ubiegłych, kiedy Fundacja realizowała programy takie jak Cerber, Librarius
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czy Archiwa została wyczerpana, także z tego względu, że obecnie pomoc Fundacji
jest w ogromnej większości kierowana do indywidualnych naukowców i zespołów
badawczych, a nie instytucji. Fundusze dla Bibliotek to program, który pomoże
bibliotekom w profesjonalnym sporządzeniu odpowiednich aplikacji o środki dostępne
w ramach funduszy strukturalnych (w latach 2007-2013). Założeniem programu
jest więc pomoc w merytorycznym i fachowym przygotowaniu wniosku (projektu)
o dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach funduszy.
Celem programu Fundusze dla Bibliotek jest w związku z tym pomoc bibliotekom
i archiwom w aplikowaniu oraz uzyskiwaniu dotacji pochodzących z funduszy
unijnych – w szczególności z funduszy strukturalnych dostępnych w Polsce
w latach 2007-2013. Program ten adresowany jest do bibliotek naukowych, archiwów
oraz bibliotek posiadających zbiory o istotnym znaczeniu dla badań naukowych
i dziedzictwa historycznego Polski.
Do programu mogą zgłaszać się niewielkie biblioteki i archiwa (m.in. biblioteki
prowadzone przez takie podmioty jak stowarzyszenia, towarzystwa, zakony,
fundacje, kościoły, archiwa, diecezje, biblioteki seminaryjne itp.), które mają zbiory
o dużej wartości dla badań naukowych, ale nie posiadają wystarczającego zaplecza
administracyjnego, koniecznego do sporządzenia wniosku o finansowanie w ramach
funduszy strukturalnych. W przekonaniu Fundacji takie wystarczające zaplecze oraz
potencjał kadrowy i organizacyjny mają np. duże biblioteki uniwersyteckie.
Wnioski, które napływają do Fundacji są rozpatrywane w procedurze konkursowej.
Zakres tematyki projektów zgłaszanych do Fundacji może dotyczyć: budowy,
rozbudowy, remontu bibliotek oraz zabezpieczenia zbiorów. Projekt może również
obejmować plany udostępniania zbiorów w domenie publicznej czy też digitalizacji,
która jest jedną z metod pozwalających na trwałe zachowanie piśmiennictwa
gromadzonego przez lata w tradycyjnej wersji papierowej i jednocześnie pozwalającą
na udostępnianie wielu zabytków piśmienniczych szerszemu gronu odbiorców.
Przy ocenie projektów Fundacja będzie brać pod uwagę przede wszystkim
znaczenie zbiorów Wnioskodawcy dla badań naukowych i dziedzictwa historycznego
Polski, plany udostępniania zbiorów do prac naukowych, możliwość sfinansowania
projektu w ramach funduszy strukturalnych oraz znaczenie efektów konkretnego
projektu dla badań naukowych. Oceniany też będzie potencjał Wnioskodawcy
w zakresie przeprowadzenia i zapewnienia wysokiej jakości opieki nad posiadanymi
zbiorami po realizacji projektu.
Wniosek kierowany do Fundacji ma charakter wstępny. Służyć ma jedynie
ogólnemu przedstawieniu potrzeb i pomysłów biblioteki lub archiwum. Dopiero
po konkursowym zakwalifikowaniu danego wniosku do dalszego procedowania –
profesjonalnym przygotowaniem Państwa dokumentów potrzebnych do aplikowania
o środki unijne (np. merytorycznym opisem potrzeb czy sporządzeniem biznes planu
lub skompletowaniem wszystkich koniecznych dokumentów) – zajmie się już firma
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ekspercka specjalizująca się w sporządzaniu projektów finansowych w ramach
funduszy strukturalnych. Wszystkie koszty związane z pomocą tej firmy pokrywać
będzie Fundacja właśnie w ramach programu Fundacja dla Bibliotek.
Wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Fundacji nie jest wnioskiem
bezpośrednio skierowanym o finansowanie bądź dofinansowanie realizacji projektu
w danym Programie Operacyjnym z funduszy unijnych, a jedynie pozwalającym
na stwierdzenie przez firmę doradczą pod względem formalnym i merytorycznym
zgodności z kryteriami związanymi z ubieganiem się o dofinansowanie projektu
z funduszy pomocowych.
Zgodnie z regulaminem programu Fundusze dla Bibliotek Fundacja finansuje
przygotowanie wniosku o przyznanie środków pomocowych na realizację projektu
wraz z właściwą dokumentacją przez wskazaną przez Fundację firmę doradczą,
o ile Wnioskodawca sam takiej firmy nie wskaże. Proponując wskazaną przez siebie
firmę consultingową Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia jej dorobku
w zakresie prac objętych programem oraz jej oferty cenowej. Przy sporządzaniu
wniosku aplikującego o przyznanie funduszy unijnych konieczny jest aktywny udział
przedstawicieli Wnioskodawcy w opracowaniu wniosku.
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym. Przed przystąpieniem do wypełniania
przez Państwa wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym na naszej stronie
internetowej (www.fnp.org.pl) dokumentem zatytułowanym „Analiza możliwości
pozyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013
na realizację projektów dotyczących bibliotek”. Dokument jest również dostępny
w materiałach konferencyjnych.
Na stronie internetowej Fundacji www.png.org.pl dostępny jest już gotowy do
wypełnienia wniosek, umożliwiający wzięcie udziału w naszym nowym programie.
Tam też zamieszczony jest regulamin programu.
Zachęcam Państwa gorąco do wzięcia udziału w naszym nowym programie.
Jednocześnie zwracam się z gorącą prośbą o informowanie o naszej inicjatywie
mniejszych podmiotów, z którymi być może Państwo współpracują.
Strony internetowe, na których znajdą Państwo więcej informacji na temat
pozyskiwania środków z funduszy unijnych to między innymi:
www.mkidn.gov.pl
www.nauka.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących programu Fundusze dla Bibliotek,
proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny
Małgorzata Świtalska-Bury
Koordynator programu
Te. 022-845-95-37
e-mail: malgorzata.bury.fng.org.pl
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Mgr Daria Butrym
Inż. Ireneusz Szreder
Bydgoszcz – CM UMK
regionalne centrum informacji medycznej – dwa lata
pracy na rzecz środowiska medycznego
regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie
naukowej informacji medycznej
Streszczenie
Pierwsza część referatu przedstawia proces powstania Regionalego Centrum Informacji Medycznej,
realizację głównych założeń zawartych we wniosku aplikacyjnym, oraz cele i zadania jakim musiało
sprostać Centrum przez okres trwania Projektu.
Następnie omówiono współpracę ze środowiskiem medycznym wojewódzctwa kujawskopomorskiego oraz promocję i reklamę Projektu, jaka miała miejsce na terenie tegoż województwa, jak
i poza nim.
W dalszej części referatu przedstawiono podział użytkowników według przynależności do
odpowiedniej grupy zawodowej oraz zaprezentowano statystyki wykorzystywania baz danych przez
beneficjentów RCIM-u.
Na końcu podsumowano działalność Centrum oraz omówiono plany związane z jego działalnością
w najbliższej przyszłości.

Od zarania dziejów informacja stanowiła ważny rodzaj dobra niematerialnego.
Dzięki posiadaniu danych np. o liczebności i uzbrojeniu wrogich wojsk oraz
uwarunkowaniach terenu legat dowodzący legionem imperium rzymskiego był w stanie
zaplanować swoją taktykę i poprowadzić wojska ku zwycięstwu. Problemem tamtych
czasów był jednak brak skutecznych metod pozwalających na przechowywanie,
przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji. Jednakże rozkwit cywilizacji
w minionych wiekach i gwałtowny rozwój technologii w drugiej połowie uprzedniego
wieku sprawiły, iż dzisiejsze społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa
informacyjnego.
Automatyzacja i komputeryzacja wielu dziedzin życia oraz swobodny dostęp do
mediów takich jak radio, telewizja czy Internet ułatwiają odbiór, nadawanie zarówno
danych, jak i informacji. Dzisiejszy świat generuje ich tak wiele, iż bardzo istotna
staje się ich weryfikacja oraz ocena przydatności i wiarygodności.
Medycyna jest jedną z nauk, której istnienie trudno sobie wyobrazić bez wymiany
doświadczeń, wyników badań, testów medycznych, informacji o nowych preparatach
i sposobach leczenia. Jej rozwój jest spowodowany nie tylko dążeniem człowieka
do poznania wszelkich aspektów związanych z jego zdrowiem ale także samą
ewolucją, której nieuniknionym skutkiem jest np. powstawanie nowych chorób i ich
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odmian. Dlatego też nieustanne kształcenie się osób pracujących w służbie zdrowia
stanowi istotną kwestię, która została nawet zapisana w ustawie o zawodzie lekarza
obowiązującej w naszym kraju.
Pomysł powołania do życia instytucji, która umożliwiłaby środowisku medycznemu
rozwój naukowy poprzez korzystanie z baz danych, pojawił się dużo wcześniej,
niż miało miejsce powstanie Centrum. Niestety realizacja takiej idei wiązała się
z dużym nakładem finansowym. Biblioteka Medyczna dysponowała już doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrą od lat prężnie współpracującą ze środowiskiem medycznym.
Nie posiadała jednak odpowiednich środków finansowych, które umożliwiłyby
zakup bardzo kosztownych usług dostępu do baz danych. Nadzieja na pozyskanie
takich środków pojawiła się w momencie gdy Europejski Fundusz Społeczny ogłosił
konkurs na projekt w ramach Priorytetu 2. (Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006).
W związku z tym Biblioteka Medyczna przy dużym wsparciu Collegium Medicum
zgłosiła do konkursu wniosek aplikacyjny dotyczący utworzenia „Regionalnego
Centrum Informacji Medycznej”(w skrócie RCIM). Kształtował się on w bardzo
trudnych warunkach, gdyż osoby pracujące nad nim musiały jednocześnie wypełniać
swoje służbowe obowiązki. Przeszkodą był także fakt niezwykle krótkiego terminu
złożenia dokumentów aplikacyjnych. Ostatecznie po pokonaniu licznych utrudnień
cel został osiągnięty. Projekt został zaakceptowany i uzyskał bardzo dobre noty wśród
komisji weryfikującej przedstawione wnioski.
Głównym celem Projektu było stworzenie i rozwój systemu dostarczania
specjalistycznej naukowej informacji medycznej dla całej społeczności regionu
kujawsko-pomorskiego. Szerszy wgląd w bieżącą literaturę naukową zapewne
zaowocuje w przyszłości wzrostem aktywności zawodowej tychże środowisk.
W dalszej perspektywie wpłynie to na wzrost konkurencyjności całego regionu.
Projektodawcy pragnęli stworzyć dogodne warunki dla wszystkich zainteresowanych.
Dużą barierą dla osób nie związanych z żadną uczelnią była ograniczona dostępność
do światowej i polskiej, elektronicznej i tradycyjnej literatury medycznej i nauk
jej pokrewnych. Biblioteka Medyczna ze względu na uwarunkowania prawne
w dystrybuowaniu informacją ma bardzo ograniczone możliwości obsługi czytelników
nie związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Zniesienie tych barier było
możliwe jedynie przez powołanie do życia instytucji która zajęłaby się dostarczaniem
potrzebnej informacji ludziom z zewnątrz. Każdemu beneficjentowi Projektu
na serwerze RCIM-u założono indywidualne konto internetowe. Dzięki usłudze
zdalnego uwierzytelniania, z wszystkich zaprenumerowanych baz można korzystać
za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie, zarówno w pracy, jak
i w podróży. Członkowstwo w RCIM, oprócz możliwości wglądu w bieżącą światową
literaturę medyczną daje również możliwość korzystania ze zbiorów tradycyjnych
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Biblioteki Medycznej. Każdej osobie, która jest beneficjentem zostaje założone konto
czytelnicze. Należy tutaj dodać, że osoby spoza Uczelni i Collegium Medicum, aby
wypożyczyć książkę muszą dokonać wpłaty kaucji w wysokości 100 zł od jednej
pozycji książkowej. Uczestnicy Projektu są zwolnieni z tego rodzaju opłat.
Instytucją Wdrażającą odpowiedzialną za przekazanie środków finansowych
z EFS-u był Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego. Do jego
zadań należała kontrola realizowanego Projektu, zarówno pod względem formalnym,
merytorycznym jak i finansowym.
Podpisanie umowy dotacyjnej między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika
Collegium Medicum a Urzędem Marszałkowskim miało miejsce dnia 26 listopada
2006 r. Kolejnym etapem w procesie realizacji założeń zawartych we wniosku
aplikacyjnym, było stworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu zatrudniono
bibliotekarza niezbędnego do obsługi potencjalnych beneficjentów. Niezwykle istotną
sprawą okazało się zatrudnienie informatyka, który zajął się tworzeniem całego
systemu komputerowego obsługującego RCIM. Główny zrąb Projektu stworzyli
Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu oraz Koordynator Merytoryczny,
osoby te zajęły się głównie Promocją Projektu wśród osób należących do środowiska
medycznego naszego regionu. Do ich zadań należało pozyskanie w ciągu dwóch lat
wymaganej liczby beneficjentów, która początkowo miała sięgać 7 tysięcy. Dodatkowo
na umowy zlecone zatrudniono specjalistów ds. księgowych i płac.
Po podpisaniu aneksu do umowy w marcu 2008 r. zmniejszeniu uległa kwota
dofinansowania Projektu. Suma przeznaczona na jego realizację zmniejszyła się
o około 100 tysięcy złotych (tj. z 750 tysięcy do około 650 tysięcy). Tak spore
oszczędności powstały w wyniku przeprowadzenia bardzo korzystnych przetargów
na zakup usługi dostępu do baz danych. W trakcie realizacji Projektu, głównie ze
względu na trudną i niestabilną sytuację w służbie zdrowia, liczba zgłoszeń zaczęła
spadać. W tej sprawie wystosowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego, w którym
poinformowano, że pożądany wskaźnik realizacji zadania najprawdopodobniej nie
zostanie osiągnięty. Benefaktor rozumiejąc, zaistniałą sytuację wyraził zgodę na
obniżenie wymaganej liczby beneficjentów do 3 tysięcy i w czerwcu 2008 r. podpisano
kolejny aneks do umowy dotacyjnej.
Pozyskane fundusze przeznaczono na zakup odpowiedniego sprzętu niezbędnego
do poprawnego funkcjonowania RCIM, czyli serwera komputerowego, zasilacza
UPS, zestawów komputerowych. Najistotniejszym z nabytków były usługi dostępu
do baz danych. Niestety procedura przetargowa przeciągała się bardzo długo.
W związku z tym pierwsze rejestracje beneficjentów miały miejsce dopiero w lutym
2007 r. W celu jak najszerszego rozpropagowania informacji o RCIM wydrukowano
plakaty i ulotki reklamowe, które pracownicy rozpowszechniali w szpitalach i innych
placówkach zdrowia Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Foldery reklamowe były
także rozdawane na spotkaniach z przedstawicielami środowiska medycznego. Oprócz
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tego zaprojektowano, oraz zakupiono a następnie zamontowano bannery reklamowe
dla RCIM, jeden na budynku głównym Uczelnii przy ulicy Jagiellońskiej a drugi na
budynku Biblioteki Medycznej. Od października 2007 r. do końca stycznia 2008 r.
w akcję promocyjną włączyło się radio „PiK”, w którym emitowano komunikaty
informujące o działalności Centrum. Bezsprzecznie celnym pomysłem było
utworzenie już na samym początku strony internetowej RCIM, która stała się oknem
informacyjnym naszych użytkowników. W ramach promocji ukazały się również
bezpłatne artykuły w prasie lokalnej, specjalistycznej i uczelnianej. Akcja reklamowa
w szerokim zakresie przeprowadzona została na zjazdach, konferencjach i spotkaniach
środowiska medycznego regionu. Spotkań takich miało miejsce ponad pięćdziesiąt.
W dniach 12-13 grudnia przedstawiciele RCIM obecni byli na Międzynarodowym
Sympozjum pt. „Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu poprzez podnoszenie
poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników służby zdrowia”, gdzie wygłoszono
referat na temat działalności RCIM-u.
Ponieważ byliśmy pionierami w tej dziedzinie brak doświadczenia na tym polu
powodował iż osoby formułujące wniosek aplikacyjny nie miały żadnych podstaw
i wzorców. To nowatorskie wyzwanie stanowiące swoiste novum na rynku medycznym
sprawiło, iż utorowaliśmy drogę kolejnym zainteresowanym instytucjom. Podobne
Centra mają powstać przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy
Uniwersytecie we Wrocławiu, Białymstoku, Gdańsku i Lublinie. Szeroka reklama
i pomoc ze strony środowiska medycznego, a w szczególności współpraca z izbami
lekarskimi, aptekarskimi i pielęgniarskimi województwa kujawsko-pomorskiego
sprawiła, że do dnia dzisiejszego swoją chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło blisko
2400 osób.
Teraz przedstawię Państwu statystyki dotyczące naszych beneficjentów oraz tego
z jakich baz najchętniej korzystają.
Mianowicie większość naszych użytkowników to kobiety , stanowią one aż 71%
ogółu. Ponad 80% uczestników, zamieszkuje tereny miejskie. Pod względem typu
zatrudnienia wyróżniono: uczestników studiów doktoranckich (85 osób), osoby
samozatrudnione (ponad 350 osób) oraz osoby pracujące w sektorach badawczorozwojowych – biorąc pod uwagę tylko zgłoszenia na oświadczeniach liczba ta
wynosiłaby około 220 osób, korygując jednak uzyskane wyniki przy użyciu listy
znanych jednostek badawczo-rozwojowych można szacować, że w sektorze tym
pracuje więcej osób niż zdeklarowało, bo aż 1070.
Lekarze to najliczniejsza (ok. 1100 osób) grupa zawodowa wśród osób biorących
udział w projekcie, również pielęgniarki i pielęgniarze stanowią sporą część ogółu
beneficjentów (ponad 750 osób) a także diagności laboratoryjni (ponad 120 osób)
i farmaceuci (ok. 110 osób). Pozostałe osoby pracują na stanowiskach ściśle
związanych z medycyną.
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Pod względem odwiedzin największą popularnością cieszy się baza pełnotekstowa
ScienceDirect, katalog od A do Z, który ułatwia użytkownikowi odnalezienie
artykułu, gdy znany jest tytuł czasopisma oraz Polska Bibliografia Lekarska. Za nimi
w niedalekiej odległości plasuje się Proquest, MEDLINE, Academic Search Premier/
Complete oraz Blackwell i Lippincott, Williams and Wilkins. Biorąc pod uwagę ilość
pobranych artykułów pełnotekstowych kolejność jest trochę inna: ScienceDirect,
Proquest, Blackwell, Academic Search Premier/Complete oraz Williams and
Wilkins. Wyniki te dają w sumie ponad 26 tysięcy przeczytanych artykułów, dzięki
którym beneficjenci ostateczni mogli poszerzyć swoją wiedzę z interesujących ich
dziedzin.
Aby ułatwić beneficjentom korzystanie z baz, na miejscu obecni są pracownicy
RCIM prowadzący szkolenia w wyszukiwaniu informacji. Z pomocy tej najczęściej
korzystają uczestnicy studiów podyplomowych np. pielęgniarki. Do grona tego
zaliczyć można także lekarzy starszego pokolenia, którym obca była dotąd taka forma
pozyskiwania informacji.
Jak widać RCIM w znacznym stopniu ułatwia pracę naukową głównie tym,
którzy mają mało czasu lub ograniczone możliwości komunikacyjne. Osoby, które
same nie radzą sobie z wyszukiwaniem potrzebnej informacji zawsze mogą liczyć na
pomoc wykwalifikowanej kadry, mam na myśli zarówno pracowników Centrum jak
i Biblioteki Medycznej, którzy obsługują beneficjentów w dziale udostępniania a także
w czytelniach. Ich wieloletnie doświadczenie i wynikająca z tego wiedza z zakresu
obsługi czytelników w bardzo dużym stopniu ułatwiła proces tworzenia Centrum.
Beneficjenci często korzystają również z możliwości zlecenia pracownikom
RCIM wykonania jakiejś usługi. Najczęściej są to prośby telefoniczne, mailowe.
Zdarzały się również zlecenia nadesłane faxem dotyczące sporządzenia bibliografii
na dany temat (głównie artykuły w języku polskim). Wiele osób zainteresowanych
jest wyszukaniem dla nich pełnych tekstów z literatury anglojęzycznej. Najczęściej
wyszukane artykuły przesyłamy w wersji elektronicznej. Pracownicy wykonują
także na zlecenie kserokopie oraz skany artykułów z polskich czasopism dostępnych
w Bibliotece.
Ostatnie parę miesięcy dla RCIM-u było okresem, w którym akcję promocyjną
zastąpiono staraniami o pozyskanie środków finansowych na dalsze funkcjonowanie
Centrum. Po wielu rozmowach i negocjacjach między Biblioteką Medyczną
a Urzędem Marszałkowskim osiągnęliśmy wstępne porozumienie, na bazie którego
uzgodniono, że wyżej wymieniona instytucja w przyszłym roku najprawdopodobniej
pokryje koszty związane z zakupem usług dostępu do baz danych. Uczelnia natomiast
zatrudni personel niezbędny do obsługi Centrum. Rozmowy ciągle trwają. Mimo iż
dostęp do baz danych miał się zakończyć z dniem 30 czerwca beneficjenci nadal za
pomocą Internetu mogą swobodnie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu medycyny,
dzięki temu, że główni dostawcy baz danych użyczyli dostępu do swoich zasobów za
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darmo do czasu wyjaśnienia sytuacji. Działalność Centrum do końca tego roku została
sfinansowana przez Uczelnię. Pani Rektor wyraziła również zgodę na powołanie
Regionalnego Centrum Informacji Medycznej, jako osobnego działu, stanowiącego
część struktury Biblioteki Medycznej.
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Dr inż. Antoni Zwiefka
Wrocław – UMWD
znaczenie baz wiedzy systemu right
w diagnostyce i leczeniu
Streszczenie
System RIGHT, jest inteligentnym elektronicznym systemem czasu rzeczywistego. Stanowi
wsparcie specjalistów ochrony zdrowia w zakresie jakości i trafności diagnozy medycznej oraz
leczenia dla nowych państw członkowskich UE. Wyposażony jest w Bazę Wiedzy, która z założenia
stanowi kolekcję wiedzy zawierającą gotowe pytania i odpowiedzi (każda para pytań i odpowiedzi
to tzw. jednostka wiedzy), do wykorzystania w nauce. Użytkownik może dodawać nowe elementy,
zmieniać ich kolejność, może także tworzyć bazy od podstaw. Przy pomocy tego Systemu lekarze będą
dokumentować, w postaci elektronicznej, czynności związane z procesem diagnozowania i leczenia.
Dane medyczne będą znajdowały się w centralnej bazie danych medycznych (Elektroniczny Rekord
Zdrowia-Pacjenta –ERP / ang. Electronic Health Rekord - EHR) stanowiącej element kolekcji bazy
wiedzy, a specjalne oprogramowanie wykorzystujące najnowsze osiągnięcia z zakresu semantyki
i sztucznej inteligencji, będzie analizowało opisywane przypadki chorobowe. Rezultaty takiej analizy,
w oparciu o EHR, będą automatycznie udostępniane lekarzom [1,2,3]. Poprawa jakości oraz dostępu do
wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (również dla ludności zamieszkałej poza ośrodkami
akademickimi) którą gwarantuje System RIGHT jest jednym z z głównych elementów programu
e-Zdrowie (ang. e-Health) UE.
System RIGHT ma na celu integrację wszystkich informacji niezbędnych do świadczenia usług
zdrowotnych. Będzie on udostępniał również piśmiennictwo zgromadzone w Bazach Wiedzy
a udostępnione przez Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Wydawnictwo Termedia. Jest to
platforma umożliwiająca prowadzenie konsultacji i dyskusji specjalistów w danej dziedzinie medycznej.
Został on zaprojektowany, by spełniać dwie główne funkcje tj. semantyczną obejmującą wyszukiwanie
informacji medycznej oraz wspomagającą trafność podejmowania decyzji diagnostycznych. W ten
sposób projekt RIGHT wzmocni wiedzę profesjonalistów służby zdrowia i przyczyni się do zwiększenia
wydajności i skuteczności leczenia, a także wpłynie pośrednio na wydajność całej struktury organizacyjnej
ochrony zdrowia. RIGHT przyczyni się również do rozwoju, jednego z najbardziej ważnych zagadnień,
mianowicie integracji europejskiego systemu opieki zdrowotnej.
Poprzez coraz szersze wykorzystanie Informatyczno Komunikacyjnych Technologii –IKT (ang.
Informatic Comunication Technology-ICT) wzrośnie zapotrzebowanie na świadczenie usług medycznych
polegających na monitorowaniu parametrów życiowych oraz prowadzeniu terapii i rehabilitacji na
odległość [1,8]. Pacjent będąc w domu poprzez Internet lub telefon będzie komunikował się z centrum
telekonsultacyjnym lub lekarzem domowym, który aby świadczyć usługi medyczne na najwyższym
poziomie może korzystać z Baz Wiedzy systemu RIGHT.
Słowa kluczowe: Bazy wiedzy, System czasu rzeczywistego, wspomaganie diagnozy i leczenia,
Elektroniczny Rekord Pacjenta.
Key words: Knowledge Databases, Real time system, Helping in diagnosis and treatment, Electronic
Health Record.
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Wstęp
System opieki zdrowotnej w Polsce to zespół osób i instytucji mający za zadanie
zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
gwarantuje, że każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony zdrowia a władze publiczne
powinny zapewnić obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Jednym z najbardziej istotnych elementów reformy polskiej służby zdrowia jest
zmiana starego systemu podstawowej opieki zdrowotnej na sprawdzony, nowoczesny
model oparty o instytucję lekarza rodzinnego. Model ten z powodzeniem działa
i jest fundamentalnym elementem systemu ochrony zdrowia we wszystkich krajach
europejskich. Poprzez ten element podstawowej opieki zdrowotnej pacjent ma kontakt
z całym systemem ochrony zdrowia. Dla pacjenta jest to często jedyna droga wejścia
w tryby organizacyjne systemu. Lekarz rodzinny bowiem wystawia skierowania
uprawniające pacjenta do bezpłatnego korzystania z większości usług systemu ochrony
zdrowia . Bez skierowania od swojego lekarza rodzinnego pacjent może udać się do
następujących specjalistów: ginekologa, dermatologa, psychiatry, okulisty, neurologa,
onkologa i stomatologa. Może jednakże korzystać z innych usług systemu w wypadku
bezpośredniego i nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 93/16/EEC będącą aktem prawnym
najwyższego rzędu obowiązującym we wszystkich krajach Unii, lekarz rodzinny
powinien objąć docelowo swoją opieką każdego mieszkańca Unii. Wymaga to
budowy sprawnego systemu zapewniającego realizację tego celu. W Rezolucji
Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności pacjentów i rozwoju służby zdrowia
w Unii Europejskiej (2004/2148(INI) z 9 czerwca 2005 r. „Mobilność pacjentów
i rozwój służby zdrowia „ można przeczytać: „… mając na uwadze priorytet, jakim
jest zachowanie publicznej służby zdrowia oraz zapewnienie nieskrępowanego
i powszechnego dostępu do niej. Pilnego sformułowania przez Unię Europejską
wymagają; spójna polityka dotycząca mobilności pacjentów w świetle orzeczeń
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , sprawozdania grupy ekspertów wysokiego
szczebla ds. mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia oraz
potrzeba uzgodnienia wytycznych, z których będą korzystać pacjenci, specjaliści
w dziedzinie ochrony zdrowia i instytucje finansujące; uważa się, że pacjent znajdujący
się w stanie zagrażającym życiu powinien mieć co najmniej prawo i możliwość do
odpowiedniego leczenia w innym Państwie Członkowskim w odpowiednim czasie,
jeżeli takie leczenie nie jest dostępne w jego własnym kraju lub okres oczekiwania
jest zbyt długi;…”
Informacja jako czynnik ryzyka w ochronie zdrowia
Zarządzanie ryzykiem to problem bardzo złożony i stosunkowo nowy w ochronie
zdrowia. Ryzyko to zjawisko permanentnne, które towarzyszy wszystkim ludzkim
działaniom, szczególnie innowacyjnym a takimi działaniami-przedsięwzięciami są
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wszelkiego rodzaju projekty [2]. Ryzyko można mierzyć i monitorować a od niedawna
również się nim zarządza. Ryzyko to zjawisko deterministyczne zarówno sytuacji
korzystnych jak również nieporządanych w naszym działaniu, którego skutki mają
wymierny wpływ na rezultat naszych działań [2]. Zarządzanie ryzykiem byłoby
niepotrzebne gdyby wszystko wokół było pewne. Ryzyko można przewidzieć,
badać, mamy na niego wpływ ale w działaniach naszych mamy też do czynienia
z niepewnością tj zjawiskiem, które obserwujemy, ale nie możemy jemu przeciwdziałać
możemy starać się ograniczać skutki po jego ekspozycji w czasie. Te terminy często
wykorzystywane są zamiennie, choć nie są tożsame. Niepewność często wynika
wyłącznie z naszej niewiedzy. Według K.J. Arrow [5]: „ Niepewność oznacza, że nie
mamy pełnego opisu świata, który uważalibyśmy za całkowicie prawdziwy. Podczas
gdy świat znajduje się w takim czy innym zbiorze stanów. Każdy stan świata jest
opisem, który dla jakichś wchodzących w grę celów jest pełny. Nasza niepewność
polega na tym, że nie wiemy który ze stanów jest prawdziwy.” przy czym niepewność
może dotyczyć właściwie każdego aspektu procesu wymiany.
Usługi medyczne należą do grupy usług typu human-based [6], stąd ważna rola
personelu medycznego w budowaniu zaufania. Pacjent utożsamia bowiem usługę
bardziej z jej wykonawcą niż z całą organizacją. Wynika to także z niematerialności
usług. W tym wypadku placówki ochrony zdrowia powinny położyć nacisk na
„urealnienie rzeczy niematerialnych”. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi
zaawansowana technologia medyczna. A. Huxley twierdzi nawet, że „ Badania
w zakresie medycyny poczyniły tak wielki postęp, że praktycznie nie mamy już ani
jednego zdrowego człowieka”. Pozostają jednak trudności z właściwą diagnozą.
Ryzyko jest zawsze połączone z niepewnością, ale odwrotne twierdzenie nie jest
prawdziwe. Nie jest to zjawisko absolutnie złe i występuje w każdej dziedzinie naszego
życia, Mało kto uważa ryzyko za zjawisko korzystne, zwłaszcza gdy w grę wchodzi
zdrowie czy też życie człowieka. Gdyby nie istniało, nie miałyby racji istnienia np.
giełdy oraz instytucje ubezpieczeniowe. Często uzyskiwanie dodatkowych korzyści
jest możliwe tylko wówczas gdy jest możliwość ryzyka. Ryzyko oznacza przecież,
że nie jesteśmy w stanie przewidzieć rezultatów naszych działań. Tak więc pytaniem
retorycznym jest - czy nie wolelibyśmy uniknąć tego problemu? Odpowiedzi na to
pytanie poszukuje zarządzanie ryzykiem. Znajduje ono szczególne zastosowanie
w opiece zdrowotnej, gdzie nie ma gwarancji efektu leczenia nawet mimo pełnego
zaangażowania obu stron relacji usługowej. Sama relacja oparta jest na tzw. koncepcji
obietnicy. Nie dotyczy ona jednak rezultatu terapii. Jest to bardziej gotowość do
prowadzenia dialogu i tworzenia trwałej relacji opartej na zaufaniu.
Istnieje wiele metod zarządzania ryzykiem, uzależnionych od celów organizacji
oraz rodzaju ryzyka na jakie jest narażona. A dlaczego nie mówimy o zarządzaniu
niepewnością czy też niewiedzę? Jedyną drogą na zmniejszenie ryzyka jest pozyskanie
informacji i znajomość działań – akcji zapobiegawczych. A temu właśnie ma służyć
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wdrażanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego programu
RIGHT.
Ponieważ pozyskiwanie informacji zawsze jest związane z kosztem należy zatem
rozważyć szacunki kosztów niepewności związanej z daną sytuacją. Zapewnienie
dostępu do informacji medycznej zostało wzorcowo zrealizowane przez Regionalne
Centrum Informacji Medycznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika. Istotna jest tutaj idea udostępniania informacji medycznej lekarzom nie
związanym z ośrodkami akademickimi, jakimi są w większości lekarze rodzinni.
Dlatego jest to istotne źródło informacji dla Systemu RIGHT, który udostępnia
pracownikom służby zdrowia informacje medyczne i umożliwia współpracę lekarzy
mimo barier geograficznych utrudniających kontakt ze specjalistycznymi strukturami
czy lekarzami specjalistami. Oferuje także możliwość zapoznania się z rożnymi
przypadkami klinicznymi.
Wszystkie dotąd prezentowane dane, podkreślają, że System RIGHT jest
doskonałym przykładem dla nowych członków UE rozwijających zaawansowane
technologie IKT w opiece zdrowotnej. Efektem ma być również ogromna poprawa
jakości opieki zdrowotnej i ogólna poprawa dobrobytu społeczeństwa [7].
Praktyka lekarza rodzinnego jako odbiorcy informacji medycznej
Lekarz rodzinny zajmuje się bezpośrednio swoimi podopiecznymi w godzinach
pracy. Natomiast poza tym czasem organizuje potrzebującym pomoc w ramach
współpracy z innymi świadczeniodawcami. Nie wyklucza to oczywiście prawa
pacjenta do wezwania pogotowia w nagłych przypadkach bezpośredniego zagrożenia
zdrowia i życia. Często mówi się o głębokim kryzysie medycyny polegającym na
nadmiernej wierze w aparaturę i towarzyszący temu brak czasu na osobisty kontakt
i rozmowę z pacjentem. Stwierdzono, że zbieranie wywiadu i badanie pacjenta
nie przekracza zazwyczaj 3 - 6 minut. W ten sposób człowiek staje się jakby tłem,
a na pierwsze miejsce wysuwają się schorzenia jego narządów: wątroby, nerek czy
serca. Przeciętny lekarz rodzinny nie poświęca na rozmowę z pacjentem minimum
pół godziny, lecz przyjmuje 6 pacjentów na godzinę, spędzając z pacjentem od 5 do
15 minut, podczas gdy uzyskanie prawidłowej diagnozy wymaga dłuższego czasu
i powinno być oparte o wykonanie szeregu badań dodatkowych. Lekarz rodzinny
powinien być również psychoterapeutą, humanistą i przyjacielem pacjenta w jednej
osobie. W Polsce lekarz rodzinny to specjalizacja stosunkowo młoda, jeszcze „bez
tradycji”. Wciąż brak jest rozwiązania problemów pomiędzy potrzebami pacjentów,
a możliwościami NFZ. Rola lekarza rodzinnego np. w Kanadzie to pierwszy kontakt
- rozeznanie jak pomóc pacjentowi i jeśli to wymaga specjalistycznej ekspertyzy
wysłanie go do odpowiedniego specjalisty.
RIGHT spełnia dwie główne funkcje tj. semantyczną, obejmującą wyszukiwanie
informacji oraz wspomagającą trafność podejmowania decyzji diagnostycznych. Taka
infrastruktura, w odniesieniu do każdego pacjenta, dostarczy lekarzom niezbędnych
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informacji z historii choroby, odpowiednich wskazówek leczniczych, właściwych i
aktualnych wyników badań oraz informacji o dostępnych usługach medycznych,
technikach i lekach, ich działaniu i efektach ubocznych, być może także informacji
o innych podobnych przypadkach oraz porad specjalistów. Z uwagi na modułową
strukturę, System ten będzie również platformą, która umożliwi prowadzenie
konsultacji i dyskusji specjalistów w danej dziedzinie medycznej. Za realizację tego
zadania będzie odpowiedzialny moduł współpracy.
W ten sposób projekt RIGHT wzmocni wiedzę profesjonalistów służby
zdrowia i przyczyni się do zwiększenia wydajności i skuteczności, a także wpłynie
pośrednio na wydajność całej struktury ochrony zdrowia. Zgodnie z powyższymi
założeniami, używając Systemu RIGHT, pozycja pacjenta winna ulegać sukcesywnej
poprawie zarówno w zakresie dostępności jak i organizacji pracy poszczególnych
placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Drugim nie mniej istotnym elementem
są przyzwyczajenia nie zawsze pozwalające realizować zmiany, które w efekcie ich
realizacji wychodzą na dobre zarówno pacjentowi jak i lekarzowi
Dlaczego System RIGHT może pomóc lekarzom?
Lekarz rodzinny jest osią obecnego systemu i pełni funkcję koordynatora opieki
i to on ma prawo wyłączności na kierowanie pacjenta do bezpłatnego leczenia szpitalnego,
na świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, oraz na świadczenia
z zakresu diagnostyki i rehabilitacji leczniczej. Oprócz rzetelnej wiedzy medycznej
i rozlicznych umiejętności pozwalających nawiązać kontakt z pacjentem ,aby zdobyć
jego zaufanie oraz dać poczucie bezpieczeństwa niezbędnego dla skutecznej terapii,
lekarz rodzinny musi posiadać także wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji
systemu opieki zdrowotnej. W swej pracy potrzebuje on takiego narzędzia jak System
RIGHT.
RIGHT jako inteligentny, elektroniczny system czasu rzeczywistego, stanowi
wsparcie dla ekspertów opieki zdrowotnej w zakresie jakości i trafności medycznej
diagnozy i leczenia dla nowych państw członkowskich UE. Jego celem jest wdrożenie
na Dolnym Śląsku systemu komputerowego, który pomaga lekarzom w procesie
diagnozowania i leczenia poprzez dostarczenie elektronicznej dokumentacji,. Dane
medyczne zgromadzone są w Elektronicznym Rekordzie Zdrowia (EHR), w centralnej
lub miejscowej medycznej bazie danych używającej specjalnego oprogramowania
opartego na najnowszych osiągnięciach informatycznych . System RIGHT analizuje
opisywane przypadki używając takich narzędzi jak semantyka i sztuczna inteligencja.
Skutki takiej analizy, opartej na EHR, automatycznie są udostępniane dla lekarzy.
Program RIGHT jest zgodny z programem e-Zdrowia, który jest jednym z głównych
programów w UE. Ma on bowiem na celu poprawę jakość i dostępu do usług ochrony
zdrowia również dla ludzi mieszkających poza naukowymi centrami.
System RIGHT ma na celu połączyć informację potrzebną dla usług w zakresie
ochrony zdrowia. Ponadto System ten stanie się platformą, która umożliwi dyskusję
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i konsultacje ekspertów w dowolnej dziedzinie medycznej. To znaczy, że jest
zaprojektowany, by wykonać dwie główne funkcje: semantyczną, dla znajdowania
informacji oraz wspomagania w podejmowaniu diagnostycznych decyzji. W ten
sposób projekt RIGHT wesprze wiedzę profesjonalistów ochrony zdrowia i przyczyni
się do powiększenia wydajności i skuteczności, a to pośrednio wpłynie na wydajność
całego systemu opieki zdrowotnej. RIGHT przyczyni się również do rozwoju jednego
z najbardziej ważnych zadań, mianowicie utworzenie ogólnego europejskiego systemu
opieki zdrowotnej.
Możliwość komunikacji i dostępu do informacji
jako czynniki wsparcia pracy lekarzy
Zakres usług medycznych niebawem znacznie wzrośnie z powodu użycia
technologii IKT oraz rozwoju aktualnych technologii telekomunikacyjnych. Zmierza
to w kierunku przyszłych usług “inteligentnego środowiska” i powinno zostać oparte
na dobrych praktykach. W przyszłości nowe technologie, poprzez wspieranie ludzkiej
nawigacji, powinny pomóc podnieść skuteczność i szybkość w zakresie ochrony
zdrowia. W Systemie RIGHT, oprócz dostępu do Baz Wiedzy, pojawiają się nowe
usługi umożliwiające tworzenie wirtualnych wspólnot i jest stosowana komunikacja
pomiędzy lekarzami. Lekarze mogą komunikować się poprzez usługę komunikatora
oraz poprzez Forum dyskusyjne. Mogą oni tworzyć swoje własne grupy i udostępniać
sobie nawzajem konkretne dokumenty przydatne w terapii. Mogą tez tworzyć
w ramach dyskusji na Forum, wątki i pytania na które program ma znaleźć odpowiedź.
Wszystko to jest możliwe poprzez prosty i zrozumiały interfejs oraz mechanizmy
zastosowanych technologii (Rys. 1). Z uwagi na modułowę strukturę systemu RIGHT
możliwy jest jego dalszy rozwój chociażby poprzez tworzenie dodatkowych modułów
telekomunikacyjnych wykorzystujących mobilne i bezprzewodowe technologie.
Należy oczekiwać, że uzupełnienie tego Systemu rozwiązaniami z obszaru Teleopieki,
spowoduje przybliżenie realizacji futurologicznych przewidywań A. Wyke [8],
że zmniejszy się ilość miejsc szpitalnych na rzecz leczenia i opieki w warunkach
domowych. Ponadto elektroniczny obieg informacji medycznej gromadzony w formie
EHR jest podstawą oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia [1,3,9].
Prognozowanie obszaru dotyczącego społeczeństwa informacyjnego oraz
gospodarki opartej na wiedzy, poza lata 2010-2015, wiąże się z pewnymi trudnościami.
W tym właśnie okresie przewiduje się kolejną rewolucję technologiczną związaną
z wejściem w etap masowej implementacji nowych rozwiązań z zakresu technologii
teleinformatycznych. Obecnie trudno nawet ocenić konsekwencje społeczne
i gospodarcze związane ze skutkami tej rewolucji. Wiążą się one przede wszystkim
z zapewnieniem powszechnego, wielokanałowego, szerokopasmowego dostępu do
Internetu, a także z rozwojem telefonii mobilnej, Poza tym ogromne znaczenia będzie
miała tutaj zbieżność usług oraz wdrożenie takich rozwiązań jak karty chipowe nowej
generacji.
Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

651

Rysunek 1. Interfejs użytkownika Systemu RIGHT i wyszukiwanie informacji w oparciu
o ontologię

Bibliografia
1. F r ą c z k o w s k i Kazimierz: Program e-Zdrowie wspomagający świadczenia usług
medycznych – telemedycyna. Acta Bio – Optima Et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna.
ISSN 1234-5563, 3-4/2005, vol.12.
2. F r c z ą k o w s k i Kazimierz: Zarządzanie Projektem Informatycznym, Wydawnictwo PWR,
2003
3. G e o r g e t t e Gustin: What you don’t know about Electronic Health Record Clinical progres
notes and paper templates could be creating compliance risk. Journal of Health Compliance,
January-February 2006.
4. M i l l s C, R a j w e r M, P r i t a r c h A.: Care planning with electronics patient record.
Nurse Times, 2005. Sep. 13-19.101 (37) 26-7
5. A r r o w K.J.: Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985,
6. R u d a w s k a I.: Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007
s.63
7. http://www.project-right.com/
8. W y k e Alexandra: Medycyna przyszłości. Telemedycyna, cyberchirurgia i nasze szanse na
nieśmiertelność. Wyd. Prószyński i S-ka, 2001.
9. F r ą c z k o w s k i Kazimierz: Od projektu Banku Światowego przez siec po Klaster e-Zdrowie.
Wyd. Dolnoślaskie Centrum Zaawansowanych Technologii i Europejski Instytut Technologiczny.
Wrocław 13 kwietnia 2007
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej prowadzenia
652

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

653

654

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

655

656

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

657

658

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

659

660

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Mgr Dagmara Budek
Szczecin – PAM
zachodniopomorski system informacji regionalenj
i naukowej – początek drogi
W komunikacie przedstawiono informacje dotyczące współpracy bibliotek
województwa zachodniopomorskiego oraz realizacji Zachodniopomorskiego Systemu
Informacji Regionalnej i Naukowej, w tym: rozproszonego katalogu bibliotek
naukowych i publicznych oraz Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

661

662

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

663

664

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

665

666

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

667

668

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

669

Mgr Bogdan Czubak
Arkadiusz Grzegorski
Warszawa – ABE Marketing
nasze doświadczenia wobec
potrzeb środowiska medycznego

670

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

671

672

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

673

674

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

675

676

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

677

678

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

679

680

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

Forum Bibl. Med. 2009 R. 2 nr 2 (4)

681

recenzja

Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Katowice – UŚl.

forum bibliotek medycznych 2009 R. 2 nr 2 (4)

Półrocznik Forum Bibliotek Medycznych, zainicjowany w 2008 r. jako
wspólne przedsięwzięcie wydawnicze danego typu uczelnianych książnic
specjalnych, stanowi nieformalną kontynuację ukazującego się w latach 1952
– 2002 ( wyszło kilkaset zeszytów), cennego Biuletynu Głównej Biblioteki
Lekarskiej. Cieszyć może fakt, że w trudnym dla ogółu polskich bibliotek
ostatnim dwudziestoleciu, gdy likwidacji uległo ponad 10 tysięcy placówek
bibliotecznych, m.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach
oraz Centralna Biblioteka NOT i Biblioteka PAN w Warszawie, środowisko
bibliotekarskie wzmogło przynajmniej działalność naukową i publikacyjną,
o czym świadczy nie tylko utrzymanie szeregu już istniejących fachowych
i naukowych wydawnictw ciągłych, ale także powstawanie nowych, czego
przykład stanowi Forum, oddające do rąk czytelników już swój czwarty
z kolei numer. Tworząc pismo, zapewniono mu nie tylko udział szeregu
medycznych bibliotekarskich środowisk zawodowych, ale zainteresowano
nim władze uczelni, a także ich pracowników naukowo-dydaktycznych. Prac
redakcyjnych podjął się znany ze swego bibliologicznego dorobku ośrodek
łódzki, zaś funkcję redaktora przyjął dr Ryszard Ż m u d a , wybitny naukowy
bibliograf i edytor.
W zawartości dotychczas wydanych zeszytów zwraca uwagę różnorodność
treści, przy utrzymaniu jej zasadniczego kierunku, którym są sprawy bibliotek
medycznych, z dokumentacją ich działalności naukowej – konferencji,
referatów, sprawozdań. Z uznaniem należy wszak podkreślić, że nie brak też
w treści Forum, jak i w niniejszym numerze czwartym, efektów zainteresowania
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autorów problemami ogólniejszymi: Grzegorz Marek Ś w i ę ć k o w s k i omawia
wybrane czasopisma z bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
w Polsce, a Witold K o z a k i e w i c z kreśli wizję mającego nadejść „Świata
bez czasopism”. Z pozostałych artykułów warto zwrócić uwagę na
interesującą charakterystykę elektronicznego czasopisma EBIB przez Iwonę
S ó j k o w s k ą oraz historyczną syntezę „Biuletynu GBL”, której dokonał
Jacek D r o g o s z .
Moim zdaniem, o szczególnej wartości Forum, nie tylko tego wydania,
które mam przyjemność polecić odbiorcom – użytkownikom, świadczy bliski
kontakt jego zawartości z kręgiem zainteresowań fachowego środowiska
bibliotekarskiego, unikanie dominacji teoretycznych, dalekich od bibliotecznej
praktyki studiów, jakie – niestety – często wypełniają formy dzisiejszej
bibliotekoznawczej dyskusji naukowej. Biorąc pod uwagę taki właśnie, trafnie
obrany profil Forum Bibliotek Medycznych wraz z jego wprowadzoną również
wersją elektroniczną, można z przekonaniem liczyć, że czasopismo zajmie
poważną pozycję w kręgu edycji dokumentujących naukową debatę, dotyczącą
zawodu bibliotekarskiego i jego poznawczych odniesień.
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summary

Mgr Anna Wiśniewska
Łódź – UM
summary of the medical library forum

In the year 2008, a new periodical entitled Medical Library Forum was
founded on the initiative of the Directors of Polish medical university libraries.
Ryszard Ż m u d a , PhD, Director of the Main Library of the Medical University
of Łódź and Editor of the periodical Kronikarz, has been appointed an Editorin-Chief of this publication. The periodical has been co-financed by the
Medical Universities of Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin,
Warszawa, Wrocław, as well as the Medical Centre for Postgraduate Education
in Warsaw.
In the fourth issue of the second annual bulletin of 2009, a preface has
been written by Professor Małgorzata Ta f i l - K l a w e , Vice-Rector for affairs
of the Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Nicolaus
Copernicus University of Toruń.
The articles presented in this bulletin have been provided by the authors
from Łódź and Warsaw and concern periodical press in the field of bibiology,
library science, scientific information (Grzegorz Marek Ś w i ę ć k o w s k i , MA),
medicine and related sciences (Jolanta P r z y ł u s k a , M D ). Academic journals
subscribed by medical libraries, both in electronic (Agnieszka K u p i s , MA)
and printed form (Anna A j d u k i e w i c z - Ta r k o w s k a , MA), their catalogue
(Wiesława K u r c , MA), as well as the journals published by medical universities
and research institutes of health departments (Izabela N o w a k o w s k a , MA)
have been discussed. Two titles: the Bulletin of the Central Medical Library
(Jacek D r o g o s z , MD) and the Electronic Information Bulletin for Librarians
(Iwona S ó j k o w s k a , MA) have been presented individually. The Medical
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Library Forum also includes the paper delivered by Witold K o z a k i e w i c z ,
MEng, at the EAHIL (European Association for Health Information and
Libraries) Conference in Ireland (2008) entitled ’’Imagine the World without
Journals”, which provokes some reflection on the part of the reader.
The outcome of the scientific meeting has been set forth in the form of
proceedings from the XXVI Conference of Medical Library Issues concerning
scientific medical information in Poland, medical libraries facing the medical
community needs, and the perspectives of their development in the realities
of the European Union. The Conference was organized by Krzysztof
N i e r z w i c k i , PhD, Director of the Medical Library of the Ludwik Rydygier
Collegium Medicum at the Nicolaus Copernicus University of Toruń, on 16-17
September, 2008 in Bydgoszcz.
A review of the fourth issue of the Medical Library Forum has been elaborated
by Professor Zbigniew Ż m i g r o d z k i , previous Head of the Department of
Bibliography and Scientific Information at the Institute of Library Science and
Scientific Information of the University of Silesia in Katowice.
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autorzy – instytucje – Miejscowości

Jolanta Piechota
Łódź – UM
wykaz autorów

Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów, który
opracowano w układzie alfabetycznym nazwisk. Podano aktualne nazwy instytucji.
Wymieniono również miejscowości
Mgr Anna A b r a m o w s k a – International Publishing Service w Warszawie
Mgr Anna A j d u k i e w i c z - Ta r k o w s k a - Biblioteka Główna Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Mgr Beata B a t o r - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Mgr Bożena B e d n a r e k - M i c h a l s k a - Biblioteka Uniwersytecka im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Mgr Renata B i r s k a - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
Mgr Dagmara B u d e k - Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznnej
w Szczecinie
Mgr Anna B u d z i ń s k a - Biblioteka Główna Akademii Medycznej we
Wrocławiu
Mgr Ewa B u s s e - Tu r c z y ń s k a - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznegow
Lublinie
Mgr Daria B u t r y m - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Mgr Leszek C z e r w i ń s k i - EBSCO Poznań
Mgr Bogdan C z u b a k - firma ABE Marketing w Warszawie
Mgr Danuta D ą b r o w s k a - C h a r y t o n i u k - Biblioteka Główna Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
Dr Piotr M. D o b o s z - Blackhorse Scienctific Publishers w Warszawie
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Lek. Jacek D r o g o s z - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
Mgr Marcin G a b r i e l – International Publishing Service w Warszawie
Mgr Jacek G ł ę b o c k i - firma Splendor w Poznaniu
Prof. dr hab. Ewa G ł o w a c k a - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mgr Piotr G o ł k i e w i c z - Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner
we Wrocławiu
Mgr Teresa G ó r e c k a – EBSCO Publishing w Aalsmer
Mgr inż. Anna G r y g o r o w i c z - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
Mgr Arkadiusz G r z e g o r s k i - firma ABE Marketing w Warszawie
Mgr Michał H a n a s i e w i c z - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Mgr Bolesław H o w o r k a - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Mgr Ireneusz K o r f e l - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Mgr Michał K o r o l k o - Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
Mgr Kamila K o ś c i a ń s k a - Biblioteka Główna Akademii Medycznej we
Wrocławiu
Mgr inż. Witold K o z a k i e w i c z - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
Mgr Elżbieta K r a s z e w s k a - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
Mgr Monika K u b i a k - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Mgr Joanna K u k a w s k a - firma Akme Archiwe w Warszawie
Mgr Agnieszka K u p i s - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
Mgr Wiesława K u r c - Główna Biblioteka Lekarska im.prof. Stanisława Konopki
w Warszawie
Mgr Renata L e s z c z y ń s k a – Biblioteka Głowna Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
Mgr Mirosława M o d r z e w s k a - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
Dr Krzysztof M u r a w s k i - firma ProQuest w Warszawie
Dr Barbara N i e d ź w i e d z k a – Zakład Informacji Naukowej - Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Mgr Izabela N o w a k o w s k a - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
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Mgr Małgorzata O m i l i a n - M u c h a r s k a - Biblioteka Główna Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
Jolanta P i e c h o t a - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Mgr inż. Grzegorz P i e t r u s z e w s k i - firma Splendor w Poznaniu
Dr Jolanta P r z y ł u s k a - Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy
im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
Mgr Justyna Seiffert - Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Mgr Renata S ł a w i ń s k a - Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu
Mgr Iwona S ó j k o w s k a - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
Mgr inż. Lucjan S t a l m a c h - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dr Radosława S t a s z a k - K o w a l s k a - Bydgoska Izba Lekarska
Mgr Marta S t o k a l u k - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Dr hab. Jan S t y c z y ń s k i - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Inż. Ireneusz S z r e d e r - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygeira w Bydgoszczy
Mgr Teresa S z y m o r o w s k a - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu
Mgr Grzegorz Marek Ś w i ę ć k o w s k i - Biblioteka Naukowa Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie
Mgr Małgorzata Ś w i t a l s k a - B u r y - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
w Warszawie
Prof. dr hab. Małgorzata Ta f i l - K l a w e - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Mgr Paweł Ta r k o w s k i - Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
Mgr Teresa T r z c i a n o w s k a - G r z y w a c z - Biblioteka Główna Akademii
Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Mgr Anna U r y g a - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Mgr Anna Wi ś n i e w s k a – Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
Dr inż. Antoni Z w i e f k a - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu
Mgr Ewa Z y g a d ł o - Centrum Informacji o Leku we Wrocławiu
Prof. dr hab. Zbigniew Ż m i g r o d z k i - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Ryszard Ż m u d a - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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skorowidze

Mgr Renata Leszczyńska
Łódź – UM
Indeks osobowy
i nazw geograficznych

Wstęp
Forum Bibliotek Medycznych/Medical Library Forum jest udostępniane
Czytelnikom w wersji drukowanej i elektronicznej.
Pragnąc podnieść wartość informacyjną półrocznika opracowano do wersji on-line
dwa skorowidze: indeks osobowy i nazw geograficznych. Pierwszy zawiera w układzie
alfabetycznym nazwiska osób wymienionych na łamach czasopisma, a drugi nazwy
miejscowości, krajów i innych nazw geograficznych. Zamieszczono również Wykaz
skrótów. Skorowidze powinny ułatwić korzystanie z zarejestrowanych materiałów.
Wersja elektroniczna w/w ogólnopolskiego periodyku jest dostępna w pliku pdf ze
strony internetowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (http://
www.bg.umed.lodz.pl). Do jego otworzenia należy wykorzystać program Adobe
Acrobat Reader (www.adobe.com/products/acroat/resdstep2.html).
Wykaz skrótów
AGH
al.
AM
AMG

– Akademia Górniczo-Hutnicza
– aleja
– Akademia Medyczna
– Akademia Medyczna w
Gdańsku
art.
– artykuł
ASP – Akademia Sztuk Pięknych
b.
– była
BG
– Biblioteka Główna
bibliogr.– bibliografia

Biul.
BM
BN
br.
BZCz

– Biuletyn
– Biblioteka Medyczna
– Biblioteka Naukowa
– bieżącego roku
– Bibliografia Zawartości 		
Czasopism
CKCZ – Centralny Katalog Czasopism
Zagranicznych
CM
– Collegium Medicum
cm
– centymetr
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CMKP – Centrum Medyczne 		
Kształcenia Podyplomowego
CMUJ – Collegium Medicum 		
Uniwersytetu Jagiellońskiego
doc.
– docent
dr
– doktor
ds.
– do spraw
dyw.
– dywizji
Dz.U. – Dziennik Ustaw
EAHIL – European Association for
Health Information and
Libraries
EBIB – Elektorniczny Biuletyn
Informacyjny Bibliotekarzy
egz.
– egzemplarz
GBL
– Główna Biblioteka Lekarska
gen.
– generał
GG
– Gadu Gadu
godz. – godzina
hab.
– habilitowany
IB
– Informacja Bieżąca
ICZMP – Instytut Centrum Zdrowia
Matki Polki
IF
– Imapct Factor
IFLA – The International Federation
of Library Associations and
Institutions
IK
– Instytut Kardiologii
il.
– ilustracja
im.
– imienia
IMDiK – Instytut Medycyny 		
Doświadczalnej i Klinicznej
IMiD – Instytut Matki i Dziecka
IMP
– Instytut Medycyny Pracy
IMW – Instytut Medycyny Wsi
inw.
– inwentarz
inż.
– inżynier
IPCZDz – Instytut Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka
IR
– Instytut Reumatologiczny
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ISO

– International Organization
for Standardization
ISSN – International Standard Serial
Number
itp.
– i tym podobne
jedn.
– jednostek
JM
– Jego Magnificencja
k.
– koło
KaRo – Katalog Rozproszony
Bibliotek Polskich
KBN
– Komitet Badań Naukowych
lek.
– lekarz
lic.
– licencjat
ŁASB – Łódzka Akademicka Sieć
Biblioteczna
2
m
– metry kwadratowe
m3
– metry sześcienne
med.
– medyczny
MeSH – Medical Subject Headings
mgr
– magister
n.med. – nauk medycznych
n.przyr. – nauk przyrodniczych
np.
– na przykład
nr
– numer
NUKAT – Centralny Uniwersalny
Katalog Polskich Bibliotek
Naukowych
OCLC – Online Computer Library
Center
Oddz. – Oddział
oprac. – opracowane
p.
– pokój
PAM
– Pomorska Akademia
Medyczna
PAN
– Polska AkademiaNauk
PBL
– Polska Bibliografia 		
Lekarska
pkt
– punkt
PŁ
– Politechnika Łódzka
płk
– pułkownik
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portr.
poz.
ppłk
prof.
pt.
PWr
PWSFTviT
R.
RLG
rozdz.
s.
SBP
SCI
Sum.
supl.
ŚAM
SUM
T.
tab.
tel.

– portret
– pozycja
– podpułkownik
– profesor
– pod tytułem
– Politechnika Wrocławska
– Państwowa Wyższa
Szkoła Filmowa, 		
Telewizyjna i Teatralna
– rocznik, rok
– Research Libraries
Group
– rozdział
– strona
– Stowarzyszenie 		
Bibliotekarzy Polskich
– Science Citation Index
– Summary
– suplement
– Śląska Akademia
Medyczna
– Śląski Uniwersytet
Medyczny
– tom
– tabela
– telefon

tyt.
tzw.
UJ
ul.
UM
UMK
ust.
UW-M
vol.
WAM
WHO
WIM
WSUS
WUM
wydz.
wykr.
z.
zł

– tytuł
– tak zwany
– Uniwersytet Jagielloński
– ulica
– Uniwersytet Medyczny
– Uniwersytet Mikołaja
Kopernika
– ustęp
– Uniwersytet WarmińskoMazurski
– wolumin
– Wojskowa Akademia
Medyczna
– World Health 		
Organization
– Wojskowy Instytut
Medyczny
– Wyższa Szkoła
Umiejętności 		
Społecznych
– Warszawski Uniwersytet
Medyczny
– wydział
– wykres
– zeszyt
– złoty
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Indeks osobowy
Abramowska Anna 5, 582
Adamiec Rajmund 46
Adomowiczowa Stanisława 53
Ahmadi M. 372
Ajdukiewicz-Tarkowska Anna 3, 4, 9,
97, 118, 136, il. 136, portr. 97
Amerson Andrew B. 324
Anderson Stephen R. 603
Arrow K. J. 648, 652
Astier A. 372
Babik Wiesław 164
Babnis Maria 21
Banach Anna 24
Bańkowski Edward 35
Barta Janusz 390, 404
Bartkowiak Jacek 2
Bartosiak Tomasz 42
Bartosik-Psujek Halina 531
Batalik Pavol 125, il. 125
Bati H. 493
Bator Beata 4, 119, 448, 458
Bąbolewski Lucjan 17, 20
Bednarczyk Jan 21
Bednarek-Michalska Bożena 4, 16, 82,
83, 89, 95, 118, 132, 180, 192, 379,
530, il. 132
Belniak Ewa 530
Białek Teresa, red. 39
Białożyk Paweł 309
Biczysko Wiesława, red. nacz. 44
Bielewicz Joanna 531
Bieniek Grażyna 372
Birska Renata 2, 4, 119, 130, 523, 532,
il. 130, 148
Bjork Bo-Christer 212
Bławat Franciszek 37
Boeniger M. F. 372
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Bogacz Mirosława 19
Boguszewska Maria 48
Boguszyński Mieczysław 310
Bojar Bożenna 14, 24
Bojarski Jerzy Jacek
22
Born K. 113
Boroń Piotr 35
Borowiecki Maciej 309-311
Borzęcki Andrzej 531
Bostrom J. 276
Brańka Tomasz 44
Bras L. 321
Brimblecombe Peter 269
Bronisz Marek 309
Brooks Sam 85, 95
Bruhl Włodzimierz 52
Brus Ryszard 38
Bryc Stanisław 41
Brzeziński Jacek 48
Brzeziński Maciej 190
Brzozowska Iwona 40
Brzozowski Ryszard, red. nacz. 49
Buchwald-Pelcowa Paulina 13
Buczowski Zenon 37
Budek Dagmara 2, 5, 119, 133, 661,
il. 133
Budzińska Anna 4, 118, 137, 272,
il. 137
Budzińska Anna 272
Buraczyńska Kinga 529
Buraczyńska Monika 529
Burczyk Edyta 88, 118, 124, il. 124,
132
Busse-Turczyńska Ewa 4, 119, 523,
527, 532
Butrym Daria 5, 119, 134, 636, il. 134
Chang C. T. 372
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Charytoniuk Danuta 119
Chen B. Y. 372
Choe J. 276
Chołociński Grzegorz, red. nacz. 39
Chosia Maria 2
Chrobot Andrzej 309
Chruścińska Jadwiga 22
Chrzanowski Łukasz 367
Chung B. 561
Chwalibogowska-Podlewska A. 329
Chyczewski Lech 36
Ciężki Elżbieta 40
Cisek Sabina 12
Ciszek Bogdan, red. nacz. 45
Coelho Paul 319
Creaser Claire 112
Cummings Martin 379
Curie-Skłodowska Maria 40
Czajkowska-Dąbrowska Monika 390,
404
Czaplicki Sylwester 39
Czerczak Sławomir 48
Czerwiński Leszek 5, 119, 127, 548,
582, il. 127
Czubak Bogdan 119, 127, 670, il. 127
Ćwiąkalski Zbigniew 390, 404
Ćwiek-Ludwicka Kazimiera,
red. nacz. 53
Dalke Krzysztof 311
Davenport Thomas H. 162
Dąbrowska-Charytoniuk Danuta 2, 4,
84, 85, 86, 94, 96, 130, 430, 524,
526, 527, il. 130
Delamothe Tony 113
Dobosz Piotr M. 4, 118, 295
Dobrzyńska-Lankosz Ewa 10
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