Czasopismo jest współfinansowane przez uczelnie medyczne:
Gdańsk – GUMed, Lublin – UM, Łodź – UM, Poznań – UM, Szczecin – PUM,
Warszawa – CMKP, Warszawa – WUM, Wrocław – UM
Punktowane przez MNiSW. Indeksowane przez PBL i Index Copernicus
Rejestrowane przez PBB, katalogi bibliotek naukowych oraz Ariantę
FORUM BIBLIOTEK MEDYCZNYCH – Medical Library Forum: półrocznik /
red. nacz. Ryszard Ż m u d a . Łódź: Uniw. Med., 2014 (Łódź: Druk. i Introlig. „Oprawa”).
– 2014 R. 7 nr 2 (14) s. 600, il., portr., tab., wykr., bibliogr., Sum., 24 cm, 300 egz., 50 zł,
ISSN 1899-5829, on-line: http://www.bg.umed.lodz.pl; http://cybra.lodz.pl/dlibra
Rada Programowa: prof. dr hab. Marek M i r o w s k i – przewodniczący (Łódź),
prof. dr hab. Maria Chosia (Szczecin), prof. dr hab. Gerard D r e w a (Bydgoszcz); ing.
Jozef D z i v á k (Bratysława), mg. Agnes Koren y (Budapest), dr Raisa P a v l e n k o
(Kijów)
Członkowie Redakcji: mgr Renata Birska (Lublin), mgr Dagmara B u d e k (Szczecin), mgr Danuta Dąbrowska-C harytoniuk (Białystok), mgr inż. Anna G r y g o r o w i c z (Gdańsk), mgr Roma H a j d u k (Poznań), dr Danuta K o n i e c z n a (Olsztyn), dr
hab. Barbara Niedź wiedzka (Kraków), dr Krzysztof N i e r z w i c k i (Bydgoszcz), dr
Krzysztof N o g a (Katowice), mgr Ewa Nowak (Katowice), mgr Aniela P i o t r o w i c z
(Poznań), dr Jolanta Przyłuska (Łódź), mgr Renata Seweryniak (Warszawa) – sekretarz redakcji, mgr Renata Sławińska (Wrocław), dr Tomasz S t o l a r c z y k (Łódź),
mgr Anna U r y g a (Kraków), mgr Irmina U t r a t a (Warszawa), dr Ryszard Ż m u d a
(Łódź) – redaktor naczelny
Recenzent: prof. dr hab. Bożena K o r e d c z u k
Projekt okładki: lic. Agnieszka G w o ź d z i ń s k a
Skład komputerowy: mgr Joanna K r z e w i ń s k a
Prace techniczne: Jolanta P i e c h o t a , Bożena W c i s ł o
Wersja on-line: mgr inż. Damian K r a w c z y k
Korekta: mgr Anna S t r u m i ł ł o, Jadwiga Ś c i e r w i c k a
ISSN 1899-5829
Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90–419 Łódź, Al. Kościuszki 4
Sekcja Wydawnicza Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90–151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
Druk: Drukarnia i Introligatornia OPRAWA Sp. z o.o
90–019 Łódź, ul. Dowborczyków 17,
tel. 607 270 411, e-mail: oprawa@oprawa.biz
Adres Redakcji: Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2, tel. 42 677 92 62, fax 42 679 06 56
e-mail: ryszard.zmuda@umed.lodz.pl; bg.sekretariat@umed.lodz.pl

SPIS TREŚCI

Forum Bibliotek Medycznych
Marek P a w l i k o w s k i : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Łodzi
doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ....................................................................... 7
Ryszard Ż m u d a : Czternasty numer Forum Bibliotek Medycznych .................................. 9
Nauka
Raisa P a v l e n k o : Contribution of Polish Physicians Concerning the Medicine
Development in Ukraine (Second Half of the XIX – Beginning of the XX
Century) .......................................................................................................................... 12
Ewa A. Ro z k o s z : Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie
ResearchGate i Academia.edu .......................................................................................... 16
Jolanta P r z y ł u s k a : Jak dzielić się wiedzą – dotacje na innowacje w Instytucie
Medycyny Pracy w Łodzi ............................................................................................... 25
Bartłomiej S i e k : Biblio-Google-metria ........................................................................... 32
Biblioteki
Jozef D z i v á k : How should modern library respond to needs of a university? ............. 38
Szabolcs D a n c s : Who will build the library catalogues? MARC and ONIX:
an old concept and a new perspective ............................................................................. 44
Bolesław H o w o r k a : Użytkownik w bibliotece uczelni. Wybrane aspekty
prawne, stan sprzed lat i obecny ..................................................................................... 50
Wioletta L e d z i o n , Alicja P o r t a c h a : Organizacja przestrzeni i usług
w bibliotece akademickiej .............................................................................................. 63
Iwona W i ś n i e w s k a : Informacja centralna o zbiorach bibliotek
specjalistycznych .............................................................................................................74
Ewa M ą k a : Wizja nowoczesnej biblioteki instytutowej – a zakres kompetencji
bibliotekarza .................................................................................................................... 78
Piotr K r a j e w s k i : SUSHI – jak to ugryźć? Czyli o standaryzacji i gromadzeniu
statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych na przykładzie Biblioteki
Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego .......................................................... 92

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

3

Elżbieta R y ś , Jolanta C i e ś l a , Lucjan S t a l m a c h , Anna U r y g a :
Cyfrowa Biblioteka Medyczna UJ CM – powstanie, realizacja, rozwój ...................... 107
Jolanta P r z y ł u s k a , Justyna O r t m a n , Anna R a d o m s k a : Kolekcja Instytutu
Medycyny Pracy w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA .................... 126
Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a , Małgorzata Z a j ą c , Renata B i r s k a ,
Elżbieta D r o ż d ż : „Jak nas widzą, tak nas piszą…” – opinie
użytkowników na temat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie – badanie pilotażowe ................................................................................. 135
Katarzyna M a ć k i e w i c z : Strona www Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie
narzędziem komunikacji z użytkownikiem .................................................................. 156
Roma H a j d u k , Maria K u c z k o w s k a , Maria H a r e m z a : Użytkownik
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu i jego potrzeby na podstawie badania ankietowego ................................. 165
Wojciech G i e r m a z i a k , Halina B o n a t o w s k a : Początki samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych, a Główna Biblioteka Lekarska
Oodział w Radomiu jako źródło podnoszenia kwalifikacji zawodowych .................... 176
Tomasz K u d r o ń : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie – dziedzictwo i nowa lokalizacja ......................................................... 190
Urszula Anna W o j t a s i k : Biblioteka elektroniczna przyszłości – optymalny
model organizowania dostępu do książek elektronicznych .......................................... 205
Ewa Z y g a d ł o - K o z a c z u k : Badanie potrzeb informacyjnych wśród lekarzy
– doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: wyniki ankiet z lat
2012 – 2014 .................................................................................................................. 215

***
Katarzyna B ł a s z k o w s k a , Agnieszka M i l e w s k a : Szok kulturowy wśród
studentów English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
– fakt czy mit? ............................................................................................................... 219
Scholastyka B a r a n , Katarzyna B i k o w s k a : Umiędzynarodowienie biblioteki –
badania satysfakcji studentów medycyny English Division Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................................... 239
Agata T r o j a n o w s k a : Bariery informacyjne obcokrajowców w dostępie
do informacji naukowej na przykładzie Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego .................................................................................................................. 252
Dydaktyka
Dagmara B u d e k , Edyta R o g o w s k a : Tworzenie kursów e-learningowych
– wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza uczelnianego ........................................ 269

4

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

Anna U r y g a , Monika N i e w a l d a , Maria S t a c h u r a - C h a t ł a s : Ocena
szkoleń użytkowników i analiza wykorzystania zasobów medycznej informacji
naukowej punktem wyjścia dla nowego portalu biblioteki .......................................... 276
Edyta R o g o w s k a , Dagmara B u d e k : E-learning dla bibliotekarzy – sposób na
poszerzanie kompetencji zawodowych ......................................................................... 291
Dorota G ó r s k a : E-learning jako narzędzie wspomagające proces uczenia ................... 303
Małgorzata Z a j ą c : Projektowanie modułu sprawdzającego na platformie
e-learningowej Moodle – prezentacja doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie ............................................................................................... 318
Czesław J e ś m a n : Nauczanie medycyny w Wojskowej Akademii Medycznej
im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi .................................................... 327
Wojciech D o ł k o w s k i : Nowoczesne narzędzia edukacji i komunikacji
– jak z nich korzystać .....................................................................................................349
Ewa Z y g a d ł o - K o z a c z u k : Rola i rozwój kompetencji bibliotekarzy klinicznych ....... 351
Sprawozdania
Irmina U t r a t a : XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych:
„Biblioteka i jej otoczenie w epoce googl’a”. Warszawa – WUM,
15-17 IX 2014 r. ............................................................................................................ 356
Jolanta P r z y ł u s k a : Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych.
Łódź – IMP, 4 VI 2014 r. .............................................................................................. 366
Barbara M i k u l s k a : Biblioteka, książka, informacja, internet. Lublin
– UMCS, 16-17 X 2014 r. ............................................................................................. 371
Ewa R u d n i c k a , Emilia C z e r n i e j e w s k a , Marek D u b i ń s k i :
„Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej”
– sprawozdanie z VI Konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich.
Wrocław, 5 XII 2014 r. .................................................................................................. 383
Jolanta W r ó b e l : Wyjazd w ramach programu Erasmus
Mundus – INTACT na Uniwersytet Kathmandu w Nepalu w dniach
22 VIII - 21 IX 2014 r. ................................................................................................. 394
Biografie – Wspomnienia – Refleksje
Ryszard Ż m u d a : Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin,
60 – lecie pracy zawodowej ....................................................................................... 412
Zofia Z w o l s k a : Słowo na otwarcie konferencji ........................................................ 418
Ewa R o w i ń s k a - Z a k r z e w s k a , Zofia Z w o l s k a : Życie rodzinne
i zawodowe Stelli Fronczak .......................................................................................... 420
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

5

Halina W i l c z y ń s k a : Nestorka bibliotekarstwa medycznego Stella Fronczak ............ 452
Krzysztof K r ó l i k o w s k i : Kijów Stelli Fronczak ......................................................... 465
Zofia K u c ó w n a : Czytała wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Zaczarowana dorożka ................................................................................................... 487
Zofia Z w o l s k a : Mądra Białogłowa ............................................................................... 490
Maria C i e s i e l s k a : Stella z Kijowa ............................................................................... 490
Adresy: gratulacje, wyrazy uznania, podziękowania, – Paweł Górski,
Rektor UM w Łodzi s. 491; Edward Towpik, Dyrektor Muzeum Historii Medycyny
WUM s. 492; Marek M. Górski, Przewodniczący RW KDBASP s. 493;
Anna Grygorowicz, Przewodnicząca KDBAUM s. 494; Marek Nowakowski, Grzegorz
Majerowicz, Prezesi ABE-IPS s. 495; Anatol Święcicki, Prezes PSM na Ukrainie s. 496;
Dagmara Budek, Dyrektor BG PUM w Szczecinie s. 497; Raisa Pavlenko, Dyrektor
NNMBU w Kijowie s. 498; Maria Wiśniewski, s. 500; Anna Łuczyńska,
Prezes Wydawnictwa Blue Sparks Publishing Group s. 501; Tatiana Ostapenko, Raisa
Pavlenko s. 501; Jacek Głębocki, Splendor Systemy Informacyjne s. 502
Wojciech G i e r m a z i a k , Beata P o s t o ł o w i c z : Janina Fetlińska (1952 – 2010)
kalendarium wspomnień ............................................................................................... 503
Wojciech G i e r m a z i a k , Alicja W o ź n i a k o w s k a : Życie i działalność
koszalińskiego chirurga Leona Koniecznego (1924-2009) założyciela i pierwszego
kierownika Biblioteki Lekarskiej .................................................................................. 518
Wojciech G i e r m a z i a k , Danuta K o r z o n : Pamięci dr Adama Parlińskiego
(1906-1980) .................................................................................................................. 526
Serwis fotograficzny
XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Warszawa – WUM, 15-17 IX 2014 r. ........................................................................... 547
Recenzja
Bożena K o r e d c z u k : Forum Bibliotek Medycznych 2014 R. 7 nr 2 (14) .................. 593
Summary
Anna W i ś n i e w s k a : Summary of the Medical Library Forum 2014 R. 7 nr 2 (14) .......... 598

6

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski
Łódź – UM
przedmowa rektora
Akademii medycznej w łodzi
doktora honoris causa
uniwersytetu medycznego w łodzi
i śląskiego uniwersytetu medycznego
w katowicach

Przypadł mi w udziale zaszczyt i przyjemność napisania przedmowy do
czternastego już numeru Forum Bibliotek Medycznych. Już od dawna zadaniem
bibliotek uniwersyteckich, w tym także medycznych, nie jest wyłącznie gromadzenie i przechowywanie owoców dorobku intelektualnego swoich czasów, jak
i epok minionych. Wprawdzie to zadanie pozostaje zawsze aktualne i zyskało
nowe, znakomite narzędzie, jakim jest cyfryzacja, to jednak zadania bibliotek
uniwersyteckich należy dziś zdefiniować daleko szerzej, jako kompleksowe
działanie na rzecz przepływu informacji naukowej. Od dostępności informacji naukowej i jej szybkiego rozpowszechniania zależy bowiem postęp nauki
– w przypadku bibliotek medycznych – postęp nauk medycznych i medycyny
praktycznej. Biblioteki medyczne są współodpowiedzialne za postęp medycyny
– razem z laboratoriami badawczymi i klinikami. Są także współodpowiedzialne za edukację przyszłych lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów.
Nie ulega wątpliwości, że postęp medycyny jest w ostatnich latach imponujący. Jesteśmy jednak także świadomi, że czas, który upływa od odkryć w badaniach podstawowych mających potencjalne znaczenie praktyczne, do ich
praktycznych zastosowań, jest często bardzo długi. Jako przykładem posłużę
się historią przeciwciał monoklonalnych. Zasadnicze prace, dotyczące opracowania metod ich uzyskiwania, opublikowano w połowie lat siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia. W 1984 roku twórcy tego odkrycia otrzymali nagrodę Nobla. Powszechna była świadomość, że będą one miały zastosowanie w leczeniu, zwłaszcza chorób nowotworowych, ale takie ich wykorzystanie jest sprawą
dopiero lat obecnych. Mechanizmy, które opóźniają praktyczne wykorzystanie
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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tych odkryć, są określane w literaturze anglojęzycznej nazwą bariery „Bench
to bedside”. Przezwyciężanie tej bariery jest zadaniem medycyny translacyjnej
(translational medicine), nowego obszaru badań medycznych, którego przedmiotem jest ułatwianie przejścia od badań in vitro i eksperymentów na zwierzętach do prób zastosowania klinicznego u ludzi. Dokonuje się to w drodze analizy
wyników badań podstawowych pod kątem potencjalnego znaczenia praktycznego i programowanie odpowiednich badań przedklinicznych. Bez wątpienia
wiele tu zależy od sprawnie działającej, nowoczesnej informacji naukowej.
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM
czternasty numer
forum bibliotek medycznych

Czasopismo Forum Bibliotek Medycznych wydawane jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi od 2008 roku. W bieżącym roku powiększono skład Rady Programowej o trzech dyrektorów bibliotek naukowych: ze Słowacji (ing. Jozef D z i v á k –
Bratysława), Ukrainy (dr Raisa P a v l e n k o – Kijów) i Węgier (mg. Agnes K o r e n y
– Budapeszt).
W numerze 2 (14) naszego półrocznika za 2014 rok ogłoszono drukiem i udostępniono online w Regionalnej Łódzkiej Bibliotece Cyfrowej CYBRA, artykuły dotyczące nauki, bibliotekarstwa, dydaktyki i biografistyki. Wersja elektroniczna jest kolorowa
w ok. 95 %. Łamy naszego czasopisma zaszczycili goście zagraniczni, którzy nadesłali
3 artykuły w języku angielskim.
Dział Nauka – prezentuje problematykę wkładu polskich lekarzy w rozwój medycyny na Ukrainie (dr Raisa P a v l e n k o , Kijów – NNMBU), serwisów społecznościowych dla naukowców (mgr Ewa A. R o z k o s z , Wrocław – DSW), innowacji
w Instytucie Medycyny Pracy (dr Jolanta P r z y ł u s k a , Łódź – IMP) i bibliometrii (dr
Bartłomiej S i e k , Gdańsk – GUMed).
Obszerny dział Biblioteki zamieszcza artykuły poświęconej zarówno ogólnej problematyce bibliotekarstwa (ing. Jozef D z i v á k , Bratysława – SUT, mg. Szabolcs
D a n c s , Budapeszt – NSL, mgr Bolesław H o w o r k a , Poznań – UM, mgr Wioletta
L e d z i o n , mgr Alicja P o r t a c h a , Warszawa – PW, dr Ewa M ą k a , Warszawa
– NIZP PZH, mgr Iwona W i ś n i e w s k a , Warszawa – UW), jak i poszczególnym
książnicom: (mgr Piotr K r a j e w s k i , Gdańsk– GUMed; dr Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a , mgr Małgorzata Z a j ą c , mgr Renata B i r s k a , mgr Elżbieta D r o ż d ż , Lublin – UM; dr Jolanta P r z y ł u s k a , mgr Justyna O r t m a n , mgr
Anna R a d o m s k a , Łódź – IMP; dr inż. Katarzyna M a ć k i e w i c z , dr Scholastyka
B a r a n , mgr Katarzyna B i k o w s k a , Olsztyn – UWM, mgr Roma H a j d u k , mgr
Maria K u c z k o w s k a , mgr Maria H a r e m z a , Poznań – UM; dr Wojciech G i e r Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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m a z i a k , Warszawa - GBL, mgr Halina B o n a t o w s k a , Radom - O/GBL, ks. dr
Tomasz K u d r o ń , Tarnów – WSD, mgr inż. Urszula Anna W o j t a s i k , Wrocław
– PWr) oraz bibliotekom cyfrowym CYBRZE (dr Jolanta P r z y ł u s k a , Łódź – IMP
i Cyfrowej Bibliotece Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(mgr Elżbieta R y ś , mgr Jolanta C i e ś l a , mgr inż. Lucjan S t a l m a c h , mgr Anna
U r y g a , Kraków – CM UJ) .
Materiały z działu Dydaktyka dotyczą kursów e-lerinngowych (mgr Dagmara B u d e k , mgr Edyta R o g o w s k a , Szczecin – PUM), szkoleń użytkowników, zasobów
informacji naukowej, portalu biblioteki uczelnianej (mgr Anna U r y g a , mgr Monika
N i e w a l d a , mgr Maria S t a c h u r a - C h a t ł a s , Kraków – CMUJ), szkoleń bibliotekarzy (mgr Edyta R o g o w s k a , mgr Dagmara B u d e k , Szczecin – PUM), studentów zagranicznych (mgr Katarzyna B ł a s z k o w s k a , mgr Agnieszka M i l e w s k a , Gdańsk – GUMed), narzędzi wspomagających proces uczenia (mgr inż. Dorota
G ó r s k a , Kraków – UP JP II), doktorantów (mgr Ewa Z y g a d ł o - K o z a c z u k ,
Wrocław - UM), studentów medycyny WAM (prof. dr hab. Czesław J e ś m a n , Łódź
– UM), obcokrajowców (mgr Agata T r o j a n o w s k a , Warszawa – WUM), platformy
Moodle (mgr Małgorzata Z a j ą c , Lublin – UM).
Sprawozdania dotyczą konferencji naukowych zorganizowanych w 2014 roku
w Warszawie: „Biblioteka i jej otoczenie w epoce googla” (mgr Irmina U t r a t a , Warszawa – WUM), Łodzi: „Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych” (dr Jolanta
P r z y ł u s k a , Łódź – IMP, Lublinie: „Biblioteka, książka, informacja, Internet” (mgr
Barbara M i k u l s k a , Łódź UM), Wrocławiu: „Biblioteki we współczesnym systemie
prawnym Polski i Unii Europejskiej” (mgr Ewa R u d n i c k a , mgr Emilia C z e r n i e j e w s k a , mgr Marek D u b i ń s k i , Wrocław – PWr) oraz raportu z wyjazdu do
Kathmandu w Nepalu (mgr Jolanta W r ó b e l , Wrocław – PWr).
Biografie – wspomnienia – refleksje, to nowy Dział czasopisma, który powstał
z okazji benefisu Stelli FRONCZAK w 85. rocznicę urodzin i 60-lecie pracy zawodowej w Bibliotece Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Zaprezentowane
tam materiały przez uczonych: prof. dr hab. Zofię Z w o l s k ą , prof. dr hab. Ewę R o w i ń s k ą - Z a k r z e w s k ą , prof. dr hab. Pawła G ó r s k i e g o , prof. dr hab. Edwarda T o w p i k a i prof. dr hab. Anatola Ś w i ę c i c k i e g o oraz dyrektorów / prezesów/ kierowników, lekarzy i inne osoby: mgr Marka M. G ó r s k i e g o , mgr inż. Annę
G r y g o r o w i c z , mgr Marka N o w a k o w s k i e g o , mgr Grzegorza M a j e r o w i c z a , mgr Jacka G ł ę b o c k i e g o , mgr Dagmarę B u d e k , mgr Halinę W i l c z y ń s k ą , lek. Krzysztofa K r ó l i k o w s k i e g o , dr Marię C i e s i e l s k ą i dr Ryszarda
Ż m u d ę , ukazują w pełniejszym świetle postać naszej cichej bohaterki. Biografistyka dotyczy również Janiny FETLIŃSKIEJ (1952-2010), Leona KONIECZNEGO
(1924-2009) i Adama PERLIŃSKIEGO (1906-1980), o których artykuły opracowali:
dr Wojciech G i e r m a z i a k (Warszawa – GBL), mgr Beata P o s t o ł o w i c z , (Cie10
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chanów – O/GBL), mgr Alicja W o ź n i a k o w s k a (Koszalin – O/GBL), mgr Danuta
K o r z o n (Katowice – O/GBL).
Serwis fotograficzny dokumentuje XXXII Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych, która odbyła się w dniach 15-17 IX 2014 roku w Warszawie – WUM.
Jestem bardzo wdzięczny Jego Magnificencji prof. dr hab. Markowi P a w l i k o w s k i e m u , Rektorowi Akademii Medycznej w Łodzi, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
dyrektorowi Instytutu Endokrynologii AM/UM, kierownikowi Zakładu Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej, prezesowi: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, lekarzowi, uczonemu i poecie, który
zaszczycał również swoją obecnością Radę Biblioteczną naszej Uczelni, za łaskawe
napisanie „Przedmowy” do Forum Bibliotek Medycznych.
Uprzejmie dziękuję prof. dr hab. Bożenie K o r e d c z u k , Dyrektorowi Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, za zrecenzowanie kolejnego numeru periodyku.
Rozważając ewentualność zmiany lokalizacji Redakcji Forum Bibliotek Medycznych od 2016 roku, albo nieco później, zachęcam Szanownych Państwa z kraju i zagranicy, zainteresowanych naszym czasopismem, do nadsyłania artykułów dotyczących,
m. in.: bibliotekarstwa, informacji naukowej, czasopiśmiennictwa, dydaktyki akademickiej, sprawozdań z konferencji naukowych oraz haseł biograficznych do „Słownika
pracowników bibliotek medycznych”, w którym zamieszczono już 82 sylwetki kadry
kierowniczej i innych pracowników, w tym 9 profesorów, 22 doktorów, 41 bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych, a w pierwszym numerze za 2015 rok będzie
jeszcze ok. 40 osób: dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników z bibliografią pomiotową i przedmiotową oraz fotografią1. Kontynuacja „Słownika” będzie uzależniona
od aktywności pisarskiej pracowników książnic medycznych. Warto również przypomnieć i uświadomić kilku dyrektorom bibliotek uczelnianych (z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic i Krakowa), że brak współfinansowania przez nich Forum Bibliotek
Medycznych, przyczynia się aktualnie do osłabienia, a w przyszłości prawdopodobnie
doprowadzi do upadku naszego półrocznika, który na arenie ogólnopolskiego ruchu
wydawniczego uzyskał w ciągu siedmiu lat istnienia trwałe miejsce.

„Słownik pracowników bibliotek medycznych. Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 2 s. 487-644, portr.,
bibliogr.; 2012 R. 5 nr 2 s. 251-460, portr., bibliogr.; 2013 R. 6 nr 1 s. 441-536, portr., bibliogr.; 2014 R. 7
nr 1 s. 493-601, portr., bibliogr.
1
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NAUKA

Dr Raisa Pavlenko
Kijów – NNMBU
Contribution of Polish Physicians
Concerning the Medicine Development
in Ukraine (Second Half of the XIX
– Beginning of the XX Century)

Reconstruction of the history of medicine, of portraits of its active workers, recollections about them in our current existence enable us to understand the experience of
former generations as well as to build our future.
The National Scientific Medical Library of Ukraine carrying out the multi-sided research program “ Documentary Recollections of Ukraine „ began the series „ Medical
Bibliographistics”, the first edition of the bibliographic glossary “Medicine in Ukraine.
Outstanding Physicians. End of the XVII – First Half of the XIX Century” having appeared already in 1997.
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In 2005, the first part of the work “Medicine in Ukraine. Letters A-K (Second Half
of the XIX - Beginning of the XX Century)” was published.
Here we represent the second part of this work published in 2012 (Letters L-S). This
volume contains 560 biographies of physicians having brought a valuable contribution
to the progress of medical science in Ukraine. There is also information concerning
medical specialists including a lot of persons of Polish origin who had not been born
in Ukraine, but had worked with great success for the development of medical science
in our country.
It is possible to recall many Polish physicians of outstanding activities in Ukraine
including the names of Erazm Brzeziński (1794 – 1879), Teofil Wdowikowski (1834 –
1916), Włodzimierz Wysokowicz (1854 – 1912), Seweryn Gałęzowski (1801 – 1878),
Henryk Hubert Korwin-Krasiński (1833 – 1890), Antoni Izydor Mars (1851 – 1918),
Andrzej Obrzut(1854 – 1910), Leonard Bronisław Radziszewski (1838 – 1914), Kazimierz Sulima Przyborowski (1824 – 1879), Henryk Karol Kadyi (1851 – 1911), Jan
Rudolf Raczyński (1859 – 1918), Wacław Zachariasz Sobierański (1860 – 1902).
Due to these glorious persons we have now a possibility to describe in details the
true image of each epoch and to understand each epoch advances in different filds of
medical activity.
If we compare the century-old friendship of our two peoples to the apple-tree in the
paradise, it is possible to understand this tree contemporain abundant fecundity due to
its deep roots.

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

13

14

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

15

Mgr Ewa A. Rozkosz
Wrocław – DSW
Serwisy społecznościowe
dla naukowców (SSN)
na przykładzie ResearchGate
i Academia.edu

Abstract
The article aims at presentation of the selected functions of social services for scientists. Analysis of
the two most popular services i.e.: ResearcherGate and Academia.edu has been performed.
Streszczenie
Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych funkcji serwisów społecznościowych dla naukowców
(SSN). Dokonano analizy dwóch najpopularniejszych serwisów: ResearchGate oraz Academia.edu.

Wprowadzenie
Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) działają na podobnych zasadach
co Facebook, umożliwiając tworzenie sieci połączeń pomiędzy użytkownikami oraz
szybką wymianę treści. Odwołanie do serwisu Marka Zuckerberga, w tym nazywanie
wybranych SSN „akademickim Facebookiem” jest dość powszechne wśród osób piszących o tych mediach społecznościowych1. W publicznej dyskusji o SSN podkreśla
się łatwość obsługi, dużą liczbę korzystających, a więc cechy takie jak: popularność
i dostępność. Wskazuje się również na korzyści związane z prezentacją swojej osoby
(budową profilu), udostępnianiem publikacji za pośrednictwem SSN oraz włączaniem
się użytkowników w wytwarzaną w obrębie serwisu społeczność uczonych o podobnych zainteresowaniach naukowych. Tym samym kreuje się komunikat skierowany do
pracownika nauki, obecnego lub potencjalnego odbiorcy usług serwisu. Dwa największe serwisy, które zagospodarowały rynek mediów społecznościowych dla świata nauki – Academia.edu oraz ResearchGate – zamieszczają na swoich stronach odwołania

Np. Alex Kn a p p : ResearchGate Wants To Be Facebook For Scientists. Forbes. 15.03.2012. Dostęp:
http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/03/15/researchgate-wants-to-be-facebook-for-scientists [odczyt: 7 XII 2014]
1
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do tekstów promujących ich usługi w opisany wyżej sposób2. Autorzy tych oraz innych
tekstów opisują również poszczególne funkcje systemu. W Polsce mimo relatywnie
dużego zainteresowania SSN3 nadal niewiele (polskich) tekstów zawiera opis poszczególnych funkcjonalności.
Celem mego artykułu uczyniłam analizę i opis funkcji serwisów społecznościowych Academia.edu i ResearchGate4. Wybór SSN został podyktowany ich popularnością mierzoną liczbą użytkowników. Przy wyborze kierowałam się również zainteresowaniem tymi serwisami badaczy komunikacji naukowej, alternatywnych metryk
i otwartego dostępu (nie traktując wymienionych obszarów jako rozłącznych)5.
Serwisy społecznościowe dla naukowców
Serwisy społecznościowe są przedmiotem studiów teoretycznych i badań empirycznych w różnych dyscyplinach. Można więc spotkać różne ujęcia samego terminu. Na
potrzeby mojego artykułu przyjęłam definicję Danah M. Boyd oraz Nicole B. Ellison.
Serwisy społecznościowe (ang. social network sites, social networking services) posiadają wg badaczek trzy zasadnicze cechy dystynktywne (pozwalające na odróżnienie
ich od innych stron internetowych): (1) pozwalają użytkownikom budować własny
profil w oparciu o narzędzia dostępne w systemie i decydować o zasadach jego upublicznienia (w pełni lub częściowo publiczny), (2) wraz z profilem udostępniana jest
lista innych użytkowników, z którymi powiązane jest konto użytkownika, (3) istnieje
możliwość przeglądania takich list (ukazujących powiązania między kontami) towarzyszących profilom innych użytkowników6.
W przypadku serwisu społecznościowego dla naukowców (ang. social networking
service for scientists and researchers, social network for scientists, social networking
site for academics, academic social network site) grupa odbiorców serwisu jest ściśle
zdefiniowana (ludzie nauki), a mechanizmy systemu dostosowane do potencjalnych
potrzeb.

Zob. Press Coverage. W: Academia.edu. Dostęp: https://www.academia.edu/press [odczyt: 7 XII
2014]; Press Room. W: ResearchGate. Dostęp: https://www.researchgate.net/press [odczyt: 7 XII 2014]
3
Zainteresowanie to wyraża się m.in. poprzez rosnącą liczbę wpisów na stronach internetowych bibliotek skierowanych do pracowników i doktorantów uczelni, zachęcających ich do korzystania z SSN
4
Inne SSN to m.in.: Mendeley, ResearcherID, Social Science Research Network
5
W Polsce o SSN pisali m.in. Emanuel K u lc z y ck i i Marek N a hotko. Zob. Emanuel K ulc z yc ki:
Transformation of Science Communication in the Age of Social Media. Teorie Vědy Theory of Science
2013 vol. 35 no 1 s. 3–28; Marek N a h o tk o : Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-nauce.
Zagadnienia Naukoznawstwa 2013 no. 195 s. 45–66
6
Danah M. B o y d , Nicole B. E llis o n : Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal
of Computer-Mediated Communication 2007 13 no. 1 s. 210–30, doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
2
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Academia.edu i ResearchGate
Serwisy Academia.edu i ResearchGate zostały założone w roku 2008, a zatem miały podobny czas na rozwój i (prawdopodobnie) zbliżone aspiracje związane z pozyskaniem możliwie największej liczby użytkowników z różnych krajów i zaangażowaniem
ich w utrzymywanie ruchu w serwisie. Podstawowe dane o obu serwisach zaprezentowane zostały w tabeli 1.
Academia.edu

ResearchGate

Rok założenia

2008

2008

Kraj

Stany Zjednoczone

Niemcy

Liczba użytkowników

ponad 16 mln.

ponad 5 mln.

—

TAK

Profil tematyczny

serwis multidyscyplinarny

serwis multidyscyplinarny

Kategoria serwisu

zewnętrzny / otwarty

zewnętrzny / otwarty

Profil na Twitterze

@academia

@researchgate

Nadawanie DOI
(publikacjom bez DOI)

Tab.1. Porównanie serwisów Academia.edu i ResearchGate
Adnotacja. Liczba użytkowników została ustalona na podstawie danych zamieszczonych na
stronach SSN (stan na dzień 7 XII 2014 r.)

Pozycję (na poziomie międzynarodowym) serwisów ResearchGate i Academia.edu
na tle innych SSN ukazują badania zrealizowane przez czasopismo Nature w 2014 r.
Przytaczam wybrane wyniki nie tylko jako porównanie popularności wymienionych
serwisów z pozostałymi SSN, ale również jako przykład dla zrozumienia dziedzinowych preferencji reprezentantów odmiennych grup nauk (użytkowników SSN). W badaniach ankietowych Nature ustalono, w jakim stopniu SSN oraz serwisy do budowania profilu (portfolio) uczonego są znane i odwiedzane. Przebadano grupę N=3000
osób. Badaniami objęto zarówno przedstawicieli nauk twardych (ang. hard science
= science and engineering), jak i miękkich (ang. soft science = social sciences, arts
and humanities). Okazało się, iż istnieją różnice pomiędzy wynikami w obu grupach.
ResearchGate zdecydowanie dominuje w naukach twardych. Większość przebadanych
przedstawicieli tych nauk (70%) nie zna serwisu Academia.edu. W przypadku nauk
miękkich oba serwisy cieszą się podobnym zainteresowaniem (zob. rysunek 1). Mimo
18
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zakładanej przez oba serwisy multidyscyplinarności spodziewać się można dominacji
prac z zakresu SSH (ang. social sciences and humanities) w Academia.edu, innymi
słowy bardziej humanistycznego charakteru tego serwisu.

Rys. 1. Wyniki badań ankietowych czasopisma Nature pokazujące, w jakim stopniu przedstawiciele różnych nauk znają oraz jak często odwiedzają strony SSN oraz serwisów umożliwiających prowadzenie naukowego profilu.
Źródło: Richard Van N o o r d e n : Online Collaboration: Scientists and the Social Network. Nature 2014
512 no. 7513 s. 126–29. doi:10.1038/512126a
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Wybrane funkcje
Portfolio
Zarówno ResearchGate jak i Academia.edu udostępniają narzędzia umożliwiające stworzenie przejrzystego portfolio naukowego zawierającego: zdjęcie, podstawowe dane o użytkowniku, jego afiliacji, dane do kontaktu, opis zainteresowań naukowych oraz różne rodzaje artefaktów związanych z aktywnością naukową użytkownika.
W efekcie autor może udostępnić poza serwisem adres strony ze swoim profilem
(w SSN) w charakterze atrakcyjnej wizytówki naukowej lub strony domowej.
Profil użytkownika w Academia.edu jest znaczniej mniej rozbudowany aniżeli
w ResearchGate. Nie chodzi tutaj tylko o liczbę pól w formularzu, ale samą filozofię budowania portfolio oraz potwierdzania posiadanych kompetencji. Academia.edu
nie posiada mechanizmu wspomagającego uwierzytelnianie wiedzy i umiejętności
przedstawianych (w postaci tagów) w portfolio. Tam opis zainteresowań służy przede
wszystkim (w domyślnych ustawieniach) jako mechanizm subskrypcji treści powiąza-

Rys. 2. Profil z serwisu ResearchGate z wykazem niektórych umiejętności i doświadczeń
potwierdzonych przez (odpowiednio: 16, 15 i 12) użytkowników.
Źródło: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Rozkosz/info?ev=prf_info [Dostęp 8 XII 2014]
20
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nych z danym tagiem. W przypadku ResearchGate użytkownik dodaje tagi odrębnie
do puli etykiet określających jego zainteresowania (topics) i odrębnie do puli swoich
kompetencji i doświadczeń (skills and expertise). Inni użytkownicy zachęcani są (przy
każdych odwiedzinach) do potwierdzania tak dodanych etykiet. Liczba potwierdzeń
wzmacnia wiarygodność użytkownika i jest jednocześnie społecznościowym mechanizmem kontroli jakości danych w serwisie (zob. rysunek 2).
Przewaga ResearchGate polega także na możliwości bardziej szczegółowego opisania ścieżki przebiegu kariery zawodowej/naukowej. Portoflio służy w tym serwisie
jako baza do gromadzenia i prezentacji danych o różnych doświadczeniach – np. ukończonych etapach edukacji, realizowanych projektach naukowych i dydaktycznych.
W razie potrzeby użytkownik ma do dyspozycji funkcję eksportu danych do dokumentu Curriculum Vitae. Instytucje szukające informacji o potencjalnym współpracowniku
mogą na podstawie danych w serwisie (o ile użytkownik wprowadza je regularnie) ocenić, czy posiadacz konta jest osobą spełniającą wymogi formalne i/lub posiada uznaną
pozycję i odpowiednie doświadczenie niezbędne do realizacji planowanych zadań.
Wbudowane w obu serwisach narzędzia wyszukiwawcze pozwalają przeglądać
i wyszukiwać użytkowników wg różnych kryteriów (imienia i nazwiska, afiliacji, zainteresowań), a następnie zapoznawać się z zawartością ich profili. Wykonywanie tej
i innych czynności nie wymaga logowania tylko w przypadku serwisu Academia.edu.
Korzystanie z ReserachGate wymaga założenia konta (w obu serwisach rejestracja jest
bezpłatna).
„Repozytorium”
Pojęcie repozytorium jest w nauce utożsamiane z bazą uczelni lub innej instytucji
naukowej, bazą o charakterze non-profit, zawierającą publikacje pracowników (repozytorium instytucjonalne) lub publikacje z określonej tematyki (repozytorium dziedzinowe). W przypadku SSN możemy mówić wyłącznie o funkcji repozytoryjnej, tj. możliwości samoarchiwizacji w serwisie publikacji przez autora będącego zarejestrowanym
użytkownikiem serwisu. Dlatego termin „repozytorium” ujęłam w cudzysłowie.
Zasadnicza różnica leży w kwestiach prawnych. Wielu wydawców przejmujących
prawa do tekstu zezwala autorom na samoarchiwizację elektronicznych wersji (ang.
e-prints), sprzed procesu recenzowania (ang. pre-print), po procesie recenzowania
(ang. post-print) lub wersji końcowej (ang. publisher’s version). Zgodę na archiwizację umieszczają w serwisie Sherpa/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.
php). Zezwolenie na zamieszczenie wersji po recenzji (wyłącznie) w repozytorium nie
oznacza jednocześnie zgody na opublikowanie pracy w ResearchGate lub Academia.
edu, gdyż oba wymienione serwisy nie są repozytoriami sensu stricto, ale przedsięwzięciami komercyjnymi.
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Rys. 3. Preprint rozdziału zawierający DOI wygenerowane w ResearchGate
Źródło: http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4245.6646

Autorzy zamieszczają w obu SSN różne wersje prac, niekiedy przekraczając granicę określoną umową z wydawcą. Do 2013 r. użytkownicy SSN mogli sądzić, iż ryzyko,
które przy tym podejmują to kwestia relacji autor-wydawca. W grudniu tamtego roku
Academia.edu – pod wpływem żądań Elseviera – zdecydowała się usunąć z serwisu
część zarchiwizowanych prac opublikowanych w tym wydawnictwie. W dyskusjach
po tym zdarzeniu krytykowano zarówno działania wydawcy, jak i serwisu społecznościowego7.
Czynność samoarchiwizacji jest w obu serwisach intuicyjna. Niemniej jednak ResearchGate dysponuje bardziej rozbudowanym formularzem pozwalającym na precyzyjny opis. Użytkownicy tego serwisu mogą dodawać DOI nadane deponowanej pracy
przez wydawcę lub wygenerować DOI dla tekstu zdeponowanego w serwisie (zob.
rysunek 3). Cytowanie przy pomocy nowego identyfikatora (generowanego bezpłatnie)
odsyłać będzie do pracy zamieszczonej w ResearchGate.
SSN jako repozytoria nie tylko ułatwiają promocję tekstów autorom, ale także
umożliwiają swobodny obieg publikacji. Właśnie dlatego, mimo komercyjnego charakteru, uznaje się je za narzędzia otwartej nauki.
Sieć kontaktów / Sieci badawcze
Tworzenie relacji między użytkownikami jest podstawową funkcją systemu, ale
opisuję ją jako trzecią, trzymając się porządku wyznaczanego przez strategię budowania profilu użytkownika w SSN.
Zob. Mike C l a r k e : The End of an Era for Academia.edu and Other Academic Networks? The Scholarly Kitchen 2013, 11 XII. http://scholarlykitchen.sspnet.org/2013/12/11/has-elsevier-signaled-a-new-erafor-academia-edu-and-other-professional-networks/ [Dostęp 8 XII 2014]; Tom R e lle r: A comment on
takedown notices (with update): Elsevier periodically issues takedown notices. Here’s why — and options
for authors if your hosting platform receives one. 2013, 6 XII. http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices [Dostęp 8 XII 2014]
7
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W omawianych serwisach połączenia pomiędzy użytkownikami buduje się przede
wszystkim poprzez mechanizm subskrypcji. Do tego celu powstał przycisk follow dostępny przy użytkownikach spoza sieci „znajomych” (omawiane SSN nie określają
sieci kontaktów „znajomymi”, ale używam tej kategorii jako uproszczenia zapożyczonego z najbardziej znanego serwisu społecznościowego – Facebook). Od angielskiego follow śledzone przez użytkownika osoby nazywane są following, natomiast przy
odwrotnej relacji stosuje się termin followers. W zależności od ustawień na koncie
użytkownik otrzymuje na zbiorczej tablicy (strona w SSN) powiadomienia o nowych
wpisach, postach, publikacjach itp. Informacje o nowościach może otrzymywać również bezpośrednio na skrzynkę e-mail.
Użytkownik otrzymuje powiadomienia nie tylko o aktywnościach swoich „znajomych”, ale także osób, o tych samych (zdefiniowanych za pomocą tagów) zainteresowaniach.
Mechanizm subskrypcji jest bardzo skuteczny, ale wymaga od użytkownika pewnej
dyscypliny, tj. dostosowania ustawień do indywidualnych możliwości (przetworzenia
„zadanej” ilości informacji).
Powiązania tworzone są również (bez uruchamiania subskrypcji) pomiędzy współautorami i współpracownikami, co może (o czym przekonała się pisząca te słowa)
usprawnić znacząco wymianę informacji o nowych publikacjach między osobami zatrudnionymi w tej samej jednostce organizacyjnej uczelni.
Narzędzie oceny
SSN posiadają potencjał do (samo)oceny. Liczba wejść i pobrań może być (i jest)
traktowana jako alternatywny wskaźnik wpływu. ResearchGate zawiera bardziej zaawansowane narzędzia oceny aniżeli Academia.edu. Zaimplementowano w nim algorytm obliczający tzw. RG Score. Wartość tego wskaźnika zależy nie tylko od stopnia
zainteresowania publikacjami autora (liczby wejść i pobrań), ale także od liczby i jakości interakcji w serwisie.
RG Score interpretujemy jako reputację uczonego w serwisie8. Nowi użytkowni-

cy zaczynają od 0, a wartość wraz z intensyfikacją obecności i reakcjami innych
użytkowników rośnie (lub wraz z osłabieniem intensywności korzystania maleje). Dlatego też RG Score można uznać za narzędzie o potencjale grywalizacyjnym, mobilizującym do komunikacji (udostępniania prac, dyskusji) zapośredniczonej przez serwis.
Wg Mar k a Na h otko: „Reputacja jest wielkością uzyskiwaną w odpowiedniej sieci społecznej, ogólnie
dostępną dla wszystkich członków tej sieci”. Marek N a hotko: Ewaluacja uczonych i ich publikacji
w otwartej e-Nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa 2013 1/195 s. 51
8
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Dyskusja
Opis funkcji systemu skłania do refleksji nad rolą SSN w komunikacji naukowej.
Brakuje badań (na dużych próbach), które ukazywałyby zależności pomiędzy wskaźnikami alternatywnymi w SSN a liczbą cytowań, pomiędzy reputacją w serwisie a rzeczywistą pozycją uczonego. Interesujące byłoby również ustalenie w jakim stopniu
SSN uczestniczą w otwieraniu dostępu do publikacji (na zasadach otwartego dostępu
„gratis”), a także – od strony socjologicznej – jaka jest dynamika interakcji w serwisie.
Na poziomie lokalnym ciekawe byłyby badania obecności polskich uczelni/instytutów
badawczych i ich pracowników w SSN. Wymienione obszary nie były dotąd przedmiotem pogłębionych analiz lub też (czego nie wykluczam) publikacja wyników nie
została przeze mnie odnotowana podczas analizy piśmiennictwa.
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Dr Jolanta Przyłuska
Łódź – IMP
Jak dzielić się wiedzą
– dotacje na innowacje w Instytucie
Medycyny Pracy w Łodzi

Abstract
Realization by the Department of Knowledge Management in the Nofer Institute of Occupational
Medicine in Lodz (NIOM) of the project entitled ‘Work, Health, Environment – IT for the effective knowledge and research management’ over the years 2011-2014 constitutes an excellent example of obtaining
funds for activity of scientific libraries. In 2010 NIOM obtained a grant as part of Innovative Economy
Operational Programme for investments associated with development of the IT infrastructure of science,
including development of information resources of science in a digital form and development of advanced
communication services and applications. The project tasks consisted in implementation of an IT platform
that would integrate knowledge resources, results of research works, publications and profile of individual
scientists performing research in the field of occupational medicine and environmental health. Realization of the project was associated with adaptation of premises and network infrastructure, creating an IT
platform and entering the digital content into the platform. The paper presents the work done – modernization of the library and servers, a developed platform for knowledge management that supports evaluation
system of scientific departments and achievements of specific employees as well as thematic portal used
for dissemination of information.
Streszczenie
Przykładem pozyskania finansowania na działalność prowadzoną przez biblioteki naukowe jest realizacja przez Dział Zarządzania Wiedzą Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
w Łodzi (IMP) w latach 2011-2014 projektu pt. „Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna
do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”. W 2010 r. IMP uzyskał dotację w ramach
Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w tym na rozwój zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej i rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych. Zadania projektowe polegały na wdrożeniu platformy
informatycznej integrującej zasoby wiedzy, wyniki prac badawczych, publikacje oraz profile naukowców
prowadzących badania z zakresu medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Realizacja projektu wiązała
się z dostosowaniem infrastruktury lokalowej i sieciowej, utworzeniem platformy informatycznej i implementacją treści cyfrowych na platformie. Referat przedstawia wykonane prace – modernizację biblioteki
i serwerowni, zbudowaną platformę do zarządzania wspomagającą system oceny zakładów naukowych
i dorobek pracowników oraz portal tematyczny służący rozpowszechnianiu informacji.
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Wiedza jako zasób organizacji
Skuteczność działania instytucji naukowej opiera się na efektywnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy poprzez jej identyfikację i zlokalizowanie zasobów. Potencjalnym źródłem wiedzy w takich organizacjach są pracownicy naukowi, laboratoria, sale
wykładowe, aparatura badawcza, publikacje, bazy danych, patenty czy licencje.
Wiedza w instytucjach naukowych, tak jak w innych firmach, stanowi najbardziej
cenny zasób, a odpowiednie zarządzanie nią służy podniesieniu sprawności, skuteczności i konkurencyjności organizacji. Zarządzanie wiedzą określane jest jako zespół
działań służących zachowaniu, upowszechnianiu i wykorzystywaniu jej. Rozumiane
jest też jako strategia zmieniająca potencjał intelektualny organizacji w efekty ekonomiczne. Procesy zarządzania pozwalają przekształcić ją w podstawowy kapitał danej
firmy1.
Rozróżnia się dwa rodzaje wiedzy: dostępną (jawną, wydobytą, wyartykułowaną)
i ukrytą (niejawną, niewydobytą, niewyartykułowaną). Wiedza dostępna jest usystematyzowana, można ją przedstawić za pomocą słów czy liczb, może być łatwo upowszechniona w postaci danych, procedur czy zasad, może być przetworzona przez
komputer i zmagazynowana w bazach danych. Wiedzę ukrytą trudno jest sformalizować, przekazać innym i wyjaśnić precyzyjnie jej istotę. Istnieje ona tylko w umyśle
człowieka, wytworzona jest w wyniku doświadczeń i nie jest w pełni uświadomiona,
przejawia się w umiejętnym działaniu człowieka.
W jej hierarchii podstawę stanowią posiadane dane, czyli niepowiązane fakty, prezentowane bez kontekstu. Poprzez działania polegające na przypisaniu kontekstu, kategoryzowaniu i klasyfikowaniu danych powstają informacje, natomiast zastosowanie
technologii informacyjnych umożliwia przetwarzanie ich w użyteczną wiedzę2.
Zlokalizowanie zasobów może odbywać się za pomocą map wiedzy, czyli graficznego odwzorowania wzajemnych zależności między istniejącymi w instytucji aktywami intelektualnymi, źródłami informacji i jej strukturami oraz zastosowaniem. Wszystkie dane zawarte w nich mogą być zapisane w postaci elektronicznej, organizowane
według różnych kryteriów i prezentowane za pomocą programów graficznych. Dzięki
temu zwiększa się dostępność wiedzy dla wielu osób w dowolnym czasie i miejscu.
W informatyce formalny opis określonej dziedziny, składający się z zapisu zbiorów
pojęć, relacji między nimi i reguł przetwarzania stanowi ontologia3.
1
Krzysztof Kwi e c i e ń , Marcin M a je w s k i: Tajniki wykorzystania wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w
przedsiębiorstwie / red. B. Wawrzyniak. Warszawa 2001
2
Wayne Ap p l e h a n s , Alden G lo b e , Greg L a u g e ro : Managing Knowledge. A Practical Web-Based
Approach. Reading 1999
3
Gilbert Pr o b st , Steffen Ra u b , Kai Ro mh a rd t: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków 2002
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Geneza projektu do zarządzania wiedzą w IMP
Zbudowanie sieci powiązań, relacji i skojarzeń między posiadanymi przez IMP zasobami wiedzy stanowiło w 2010 r. inspirację do utworzenia platformy informatycznej i ubiegania się o dotację na projekt złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSW). Realizacja zadania pod nazwą „Praca, Zdrowie, Środowisko –
platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”
została zaplanowana na lata 2011-2014.
Zarządzanie wiedzą w dziedzinie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego obejmuje szeroko rozumiane identyfikowanie, dokumentowanie i generowanie nowych informacji oraz budowanie relacji między nimi. Projekt realizowany w IMP ma na celu
utworzenie infrastruktury informatycznej i usprawnienie procesów zarządzania w wybranych obszarach działalności Instytutu. Rozpoczął się on w styczniu 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.02.03.00-00-017/10),
Priorytet 2 „Infrastruktura Sfery B+R”, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej; 2.3.3 Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług
teleinformatycznych dla środowiska naukowego). Zakończenie zadań przewidywane
jest na listopad 2014 roku.
Jak dzielić się wiedzą w IMP – historia Działu Zarządzania Wiedzą IMP
Wdrożenie aplikacji informatycznej, która integruje zasoby Instytutu takie jak projekty naukowe, wyniki prac badawczych, publikacje i profile naukowców, jest jednym
z zadań realizowanych przez Dział Zarządzania Wiedzą (DZW). Dział ten powstał
w październiku 2010 r. obejmując czynności wykonywane przez Bibliotekę Naukową
oraz wybrane zadania dawnego Działu Planowania Badań Naukowych związane z dokumentowaniem, sprawozdawczością i oceną dorobku pracowników. W grudniu tego
samego roku w ramach DZW formalnie wydzielono Sekcję Informacji Naukowej oraz
Bibliotekę Naukową. Historia Działu Zarządzania Wiedzą jest więc krótka, ale historia
Biblioteki Naukowej, na bazie której zbudowano nową komórkę organizacyjną, sięga
początków tworzenia Instytutu w 1954 r. Obecnie w Dziale pracują 2 osoby zatrudnione w Bibliotece Naukowej, 6 w Sekcji Informacji Naukowej oraz kierownik4.
Dział powstał w celu pełniejszego wykorzystania informacji o materialnych i niematerialnych zasobach dostępnych w IMP. Agreguje on wybrane dane dotyczące całego Instytutu, pracowników oraz efektów ich pracy naukowej. Jest odpowiedzialny
za tworzenie specjalistycznej bazy wiedzy na podstawie źródeł zewnętrznych oraz za
tworzenie zasobów wiedzy generowanych na podstawie badań naukowych prowadzoJolanta Pr z y ł u sk a : Dział Zarzadzania Wiedzą. W: Dla pracy, zdrowia i środowiska. 60 lat Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi / red. Jolanta Przyłuska Łódź 2014
4
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nych przez pracowników. Administruje też danymi i aktualizuje je w zintegrowanym
systemie informacji POL-on, który wspiera prace Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przy tworzeniu globalnej bazy
danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej.
Ponadto Dział zajmuje się tworzeniem polityki wizerunkowej IMP w zakresie aktualizowania strony internetowej w języku polskim i angielskim oraz kontaktu z mediami. Odpowiada również za ewaluację dorobku naukowego pracowników w oparciu
o obowiązujące zasady oceny wewnętrznej i ministerialnej. Personel DZW opracowuje
materiały sprawozdawcze, w tym coroczne sprawozdanie z działalności Instytutu oraz
ankietę jednostki, stanowiącą podstawę oceny parametrycznej przez MNiSW. Kolejnym zadaniem jest organizowanie posiedzeń Komisji Bioetycznej, Komisji ds. oceny
wykonania planu naukowego Rady Naukowej oraz Komisji ds. oceny aktywności publikacyjnej.
Dzięki inwestycjom w ramach projektu informatycznego zmieniło się oblicze Biblioteki Naukowej IMP. W grudniu 2012 roku została oddana do użytku zmodernizowana Biblioteka, zawierająca nowoczesną salę multimedialną, pracownię wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt do digitalizacji, unowocześnioną czytelnię, funkcjonalny magazyn zbiorów i nowe stanowiska biurowe dla pracowników z pełnym wyposażeniem
komputerowym.
Praktyczny wymiar projektu
Budowana platforma to zintegrowany system informacji wspierający prace Instytutu
w zakresie dokumentowania, rozpowszechniania i zarządzania posiadanymi zasobami
wiedzy. Istotnym zadaniem tego systemu jest utworzenie bazy wiedzy wspomagającej
zarządzanie, sprawozdawczość i efektywne wykorzystanie informacji (rys. 1). Wdrażana aplikacja integruje wszystkie dane w jednym miejscu i na ich podstawie pozwala
na generowanie kart oceny pracowników i zakładów naukowych. Dane są wprowadzane raz, a dzięki zbudowanemu systemowi map wiedzy i ontologii wykorzystywane są
na wielu poziomach. Wprowadzając informacje o realizowanych projektach (rys. 2),
publikacjach (rys. 3) czy innych osiągnięciach można następnie zobaczyć wytworzone
między nimi powiązania. Przypisując dane punktowe np. do publikacji, można w wyniku zdefiniowanego wcześniej procesu, ocenić ilościowo dorobek pracownika lub całego zakładu naukowego, a następnie zbudować listę rankingową (rys. 4). Utworzony
został także portal tematyczny znajdujący się pod adresem http://wiedza.imp.lodz.pl,
rozpowszechniający zgromadzone w ten sposób informacje (rys. 5).
Prace informatyczne związane z budową platformy zostały poprzedzone dostosowaniem infrastruktury lokalowej i sprzętowej do zaplanowanych zadań. Zmodernizowano
pomieszczenia biblioteczne i serwerownię. Powstała sala multimedialna do szkoleń
wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny, wyremontowano czytelnię, pokoje
28

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

pracowników, magazyn książek oraz utworzono pracownię do digitalizacji zbiorów
wyposażoną w profesjonalny skaner dziełowy Bookeye 3-R2. Zapewniono także dostęp wybranych zasobów informacyjnych poprzez zakup baz danych i zintegrowanie
dostępu poprzez multiwyszukiwarkę EBSCO Discovery Service (EDS) oraz wdrożono
nowy system komunikacyjno-pocztowy.
Efektem tego wdrożenia jest wprowadzenie nowoczesnych narzędzi do zarządzania
wiedzą i komunikacji pracowników, integracja informacji wykorzystywanych w instytucji naukowej, archiwizacja i monitorowanie dorobku naukowego, prowadzenie analiz
i ewaluacji dorobku naukowego na różnych poziomach: instytucji, jednostek podrzędnych i pracowników, generowanie statystyk i raportów oraz zintegrowane wyszukiwanie publikacji naukowych w światowych bazach danych i szerokie rozpowszechnianie
informacji poprzez portal tematyczny.

Rys. 1. Strona główna zasobów wiedzy na platformie IMP
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Rys. 2. Projekty pracowników IMP dostępne w portalu tematycznym

Rys. 3. Publikacje pracowników IMP dostępne w portalu tematycznym
30
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Rys. 4. Ranking pracowników generowany na podstawie danych wprowadzonych
do platformy IMP

Rys. 5. Portal tematyczny IMP, który powstał w ramach projektu
„Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą
i badaniami naukowymi”
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Dr Bartłomiej Siek
Gdańsk – GUMed
Biblio-Google-metria

Abstract
The paper presents the changes in bibliometrics caused by the phenomenon of Google, including new
search capabilities and data processing, as well as new types of documents setting up the flow of scientific
information. The most common needs of bibliometrics data bases users’ (representants of Google generation) are analyzed. Comparison of the results of the citation analysis of two Polish scholars representing
different science areas with the examples of new “Google-possibilities” in scientific information processes
not only demonstrates the need for further expansion of the definition of the document, but also a significant modification of understanding the phenomenon of citation.
Streszczenie
Referat stanowi przegląd zmian, jakie zaszły w bibliometrii wskutek pojawienia się fenomenu Google,
obejmujących nowe możliwości wyszukiwania i przetwarzania danych, a także nowe typy dokumentów
współtworzących obieg informacji naukowej. Analizie poddane zostały także najczęściej zgłaszane potrzeby informacyjne tych użytkowników bibliotecznego systemu informacyjnego, którzy stanowią już tzw.
pokolenie Google. Porównanie wniosków wynikających z analizy cytowań dwóch polskich naukowców
reprezentujących różne dziedziny z przykładami nowych „Google możłiwości” w zakresie procesów
informacji naukowej dowodzi konieczności nie tylko dalszego poszerzania definicji dokumentu, ale także
znaczącej modyfikacji rozumienia fenomenu cytowania.

W tytule celowo nie użyto pojęć webometria1 lub cybermetrics, bowiem celem

artykułu jest określenie charakteru i zakresu zmian, jakie stały się udziałem
pracowników bibliotek zaangażowanych w przygotowywanie dokumentacji bibliometrycznej. Mimo że formalnie aktem prawnym regulującym przygotowanie analizy bibliometrycznej jest rozporządzenie ministerialne wskazujące jako
źródło danych bibliometrycznych bazę Web of Science, to akty prawne niższej
rangi (wytyczne instytucji finansujących naukę, zarządzenia władz uczelni) oraz
1
Najlepsze polskojęzyczne wprowadzenie do bibliometrii: Piotr Nowak: Bibliometria, webometria:
podstawy, wybrane zastosowania. Wyd. 2 popr. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008 s. 138-159
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uzus sprawiają, że bibliotekarze odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji
bibliometrycznej zmuszeni są korzystać z innych jeszcze źródeł informacji.

Istnieje spora grupa zjawisk, które swe istnienie zawdzięczają Google’a, ale – niestety, w większości przypadków – nie stały się jednym z elementów praktyki bibliometrycznej. Przede wszystkim dotyczy to alternatywnych wskaźników bibliometrycznych, zwanych altmetrics, które próbują na nowo definiować miarę znaczenia w nauce.
Warto jednak przypomnieć w tym miejscu, że za bardzo ważny krok w tym kierunku
uznać należy wskaźniki obliczane na podstawie danych pochodzących z bazy Scopus
(SNIP2, SJR3, na co odpowiedzią ze strony WoS jest inkorporowanie wskaźnika Eigenfactor4). Istniejące wskaźniki stosowane są do analizy nowych kanałów przepływu informacji (obliczanie indeksu H dla kanałów YouTube5), lub wiązane ze stosowanymi
już narzędziami określania znaczenia w nauce (Twitter a przewidywanie cytowalności
publikacji6).
Nie spełniły się pokładane w wyszukiwarkach Google’a nadzieje na to, że umożliwią one szybki rozwój mechanizmów otwartej nauki (tzw. zielona droga) za sprawą indeksowania repozytoriów tworzonych przez jednostki naukowe7. Przywołane poniżej
przykłady mają zilustrować tezę, że w praktyce bibliometrycznej fenomen Google’a to
kwestia jedynie skali. Więcej trzeba tłumaczyć, więcej trzeba gromadzić, mechanizm
pozostaje ten sam. Już jedne z pierwszych analiz porównujących cytowania i sytowania (tak określa się przywołania w Internecie) wskazywały znaczącą korelację między
Source Normalized Impact per Paper opracowany przez Centre for Science and Technology Studies
(CWTS) na Uniwersytecie w Leiden, obliczany dla okresu trzech lat.
3
SCImago Journal Rank wskaźnik opracowany przez badaczy z czterech hiszpańskich uniwersytetów:
Granada, Extremadura, Carlos III (Madryd) and Alcalá de Henares, obliczany dla okresu trzech lat, waga
przypisywana cytowaniom zależy od cytowalności czasopisma cytującego.
4
Wskaźnik opracowany przez Jevina Westa i Carla Bergstroma z University of Washington, obliczany
na podstawie danych z WoS dla okresu pięciu lat, waga przypisywana cytowaniom zależy od cytowalności
czasopisma cytującego.
5
Robert Hovden: Bibliometrics for Internet media: applying the h-index to YouTube. J. Am. Soc. Inf.
Sci. Technol. 2013 T. 64 nr 11 s. 2326-2331
6
Gunther E y se n b a c h : Can tweets predict citations? Metrics of social impact based on Twitter and correlation with traditional metrics of scientific impact. J. Med. Internet Res. 2011 T. 13 art. nr e123; Stefanie
Haus t e i n , Isabella Pe te rs , Cassidy R. S u g imo to , Mike The lw a ll, Vincent La rivie re : Tweeting
biomedicine: an analysis of tweets and citations in the biomedical literature. J. Assoc. Inf. Sci. Technol.
2014 T. 65 nr 4 s. 656-669.
7
Sytuację polskich repozytoriów w nawiązaniu do publikacji dotyczących Ameryki Łacińskiej analizuje Tomasz Lewandowski: Google Scholar a repozytoria i biblioteki cyfrowe w Polsce. [Dokument
elektroniczny]. Dostępny w Internecie: http://otwartanauka.pl/analysis/case-studies/google-scholar-a-repozytoria-i-biblioteki-cyfrowe-w-polsce [dostęp: 02 IX 2014.]; tam też literatura przedmiotu.
2
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wynikami analizy cytowań w bazie WoS i w zasobach sieci8. Tendencję tę potwierdziły
kolejne analizy9.
Otwartość, a właściwie nieograniczoność zasobów Internetu, za sprawą Google’a
stała się elementem praktyki bibliometrycznej we wszystkich jej aspektach: udzielania
informacji, gromadzenia danych, przygotowywania dokumentacji. Udzielanie informacji oznacza także weryfikację informacji, jakie do naukowców trafiają z redakcji
czasopism proponujących publikację. Ponieważ coraz częściej za wydrukowanie artykułu autorzy płacą redakcji, umiejętne przygotowanie informacji o randze czasopisma
mierzonej wskaźnikami bibliometrycznymi stało się strategią marketingową bardzo
bliską manipulacji. Korzystając z faktu, że zastrzeżonym znakiem towarowym jest Journal Citation Reports, twórcy strony citefactor.org (nawet graficznie nawiązującej do
produktów Thomson Reuters) stworzyli własny ranking czasopism na który powołują
się redakcje czasopism. Zdarza się, że potencjalni autorzy zgłaszają się do biblioteki
z prośbą o weryfikację danych; bywa, że do biblioteki trafia już kopia opublikowanej
pracy z wydrukiem fragmentu listy z Journal Impact Factor. Obowiązek wyjaśnienia
sytuacji spada na bibliotekarza.
Źródłem informacji o cytowaniach i indeksie H często przywoływanym przez naukowców, na których wniosek biblioteka przygotowuje analizy bibliometryczne, są
internetowe platformy i portale społecznościowe10, zliczające pobrania i odsłony publikacji umieszczanych przez autorów na swoich profilach. Ze względu na specyfikę wielu dziedzin dane dotyczące indeksu H wykazywane w tego rodzaju źródłach informacji
bywają wyższe od danych w bazach WoS lub Scopus i zadaniem bibliotekarza staje się
ponownie tłumaczenie specyfiki bibliometrii.
Po części wykorzystanie narzędzi pochodnych Google’a stało się obowiązkiem bibliotekarzy-bibliometrów za sprawą wytycznych dotyczących przygotowywania analizy bibliometrycznej na potrzeby konkursów grantowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 52/2012 z dnia 14 czerwca 2012
r.11, punkt D, podpunkt dotyczący paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) jako
źródło informacji o sumarycznej liczbie cytowań i indeksie H wskazuje Web of Science
lub Publish or Perish. Zapis taki wynika z faktu znaczącej przewagi ilościowej w bazie
Web of Science czasopism reprezentujących dziedziny Science Technology Medicine
(STM) nad czasopismami z zakresu humanistyki (Arts and Humanities – AH) i nauk
społecznych (Social Sciences – SS). Co prawda uczelnie medyczne nie przeprowaLiwen Vaughan, Deborah Shaw: Bibliographic and Web citations: what is the difference? J. Am. Soc.
Inf. Sci. Technol. 2003 T. 64 nr 11 s. 1313-1322
9
Mike T h e l wa l l : Bibliometrics to webometrics. J. Inf. Sci. 2008 T. 34 nr 4 s. 605-621
10
Np. academia.edu, researchgate.net, Google scholar
11
http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2012-06-15/maestro-zal2.pdf [dostęp: 31 VIII
2014]
8
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dzają postępowań awansowych w zakresie AH i SS, ale biblioteki tychże uczelni mają
obowiązek zapewnić dostęp do informacji pracownikom także tych jednostek uczelni,
które prowadzą badania właśnie w zakresie AH oraz SS. Publish or Perish to program
stworzony przez Anne Harzing12, który umożliwia przeprowadzenie analizy cytowań
na podstawie zasobów wyszukiwarki Google Scholar13. O ile w przypadku analizy
cytowań przeprowadzanej w WoS lub w bazie Scopus gwarantowany jest naukowy
charakter źródeł cytujących, o tyle w przypadku analizy cytowań przeprowadzonej
przy użyciu PoP wykaz źródeł cytujących może wymagać dodatkowej weryfikacji. Ta
właśnie sytuacja podnoszona jest jako główny zarzut wobec stosowania PoP jako źródła informacji o wskaźnikach bibliometrycznych. Jednak porównanie analizy cytowań
przeprowadzonej przy użyciu PoP i przy użyciu opcji Cited Reference Search w bazie
WoS pozwala dostrzec te same problemy z uporządkowaniem danych uzyskanych jako
wynik poszukiwań w obu źródłach informacji. Wykorzystanie zasobów Google Scholar jako podstawy analiz bibliometrycznych miałoby „ratunkiem” dla reprezentantów
nauk humanistycznych i społecznych, dlatego jako przykład przeprowadzono analizę14
cytowań publikacji Izabeli Koryś, socjologa, pracownika Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, która prowadzi badania dotyczące problemów migracji
i problemów czytelnictwa. Wyniki przeprowadzonej analizy zawiera tabela 1. Bazy
WoS i Scopus przeszukiwane przy użyciu opcji Author search nie notują żadnej pracy
tej autorki; przeszukiwane przy użyciu opcji Cited reference search (WoS) i References
(Scopus) notują odpowiednio pięć pozycji cytowanych w sumie sześć razy (WoS) oraz
dwadzieścia cztery pozycje cytujące (Scopus). Dalsze analizy uzyskanych wyników
pozwoliły ustalić, że WoS Cited reference search de facto cytuje dwie prace, z których
jedna notowana jest pod czterema wersjami tytułu, a Scopus w opcji Reference notuje dwadzieścia cztery prace cytujące, które przywołują dwadzieścia publikacji, dając
w sumie trzydzieści trzy cytowania. Analiza przeprowadzona przy użyciu PoP daje
następujący wynik: trzydzieści sześć dokumentów cytowanych dziewięćdziesiąt trzy
razy, indeks H równy pięć. Dokładna analiza listy publikacji pozwala na połączenie
różnych wersji cytowania tej samej pracy i okazuje się, że w grę wchodzi 27 publikacji.
Tak znacząca różnica między liczbą cytowań między bazami danych a Google
Scholar może być oczywiście potraktowana jako wynik specyficznego statusu nauk
humanistycznych i społecznych. Jednak także w przypadku reprezentantów nauk z zakresu STM różnice między wynikami analizy cytowań przeprowadzonej w WoS Author Search i WoS Cited Reference Search mogą być znaczące. Problemem nie okazuje
12
Obecnie profesor w ESCP Europe (kampus w Londynie), wcześniej – kiedy stworzyła PoP – profesor
University of Melbourne, por. http://www.harzing.com [dostęp: 31 VIII 2014]
13
Obsługuje także Microsoft Academic Search
14
Analizy cytowań przywoływane w artykule przeprowadzono w dniach 2 i 3 września 2014 r.
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liczba prac
cytujących

liczba prac
cytowanych

liczba cytowań

indeks H

0

0

0

0

6

2

6

1*

Scopus
Author Search

0

0

0

0

Scopus Reference
Search

24

20

33

3*

Publish or Perish

93

27

93

5**

WoS
Author Search
WoS
Cited Reference
Search

Tabela 1: Analiza cytowań publikacji Izabeli Koryś
*obliczany na podstawie wyników wyszukiwań
**generowany automatycznie przez program

się wcale charakter dokumentów cytujących (jeden z częściej podnoszonych wobec
PoP zarzutów), ale typ dokumentu cytowanego. Książki i rozdziały w książkach dopiero od niedawne są traktowane w bazach bibliometrycznych jako równorzędny wobec
artykułu w czasopiśmie typ publikacji. W związku z powyższym naukowcy czynni już
od kilkudziesięciu lat nie mają możliwości włączenia do analizy cytowań wyników
uzyskanych przez ich publikacje w drukach zwartych, o ile nie skorzystają z opcje
Cited Reference Search. W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy cytowań dla zapytania Roman Kaliszan w WoS Author Search i cytowań dwóch książek15 tego naukowca
zliczonych przy użyciu opcji Cited Reference Search.
WoS Author Search

WoS Cited Reference Search

suma

liczba
prac

cytowania

indeks
H

liczba
prac
(całość)

liczba form
przywołań
2 książek

cytowania
2 książek

cytowania

indeks H

244

5896

45

479

70

810

6706

47

Tabela 2: Analiza cytowań publikacji Romana Kaliszana

Roman Ka l i sz a n : Quantitative structure-chromatographic retention relationships. New York: John
Wiley, 1987; Roman K alis z a n : Structure and retention in chromatography: a chemometric approach.
Amsterdam: Harwood Academic Publishers 1997
15
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Tej skali różnice w liczbie cytowań nie pozostawiają wątpliwości, że dążenie do
dokładności wymaga porządkowania danych w przypadku każdego źródła informacji.
Analizy cytowań przeprowadzane w Google Scholar poddawane są krytyce i z tego
jeszcze powodu, że PoP notuje nie tylko cytowania w artykułach dostępnych w sieci,
ale także w innego rodzaju dokumentach, np. bibliograficznych bazach danych, bibliotekach cyfrowych itp. Przeprowadzona w WoS (Publication Name Search lub Cited
Reference Search) analiza cytowań tytułu czasopisma wykazuje jednak, że drukowane w czasopismach bibliografie (czyli poprzedniczki bibliograficznych baz danych)
traktowane są jako artykuły cytujące. Przykładowo, czasopismo Bibliotekarz cytowane
jest w WoS Cited Reference Search czterdzieści cztery razy, w tym osiem cytowań
w bibliografiach16; w analizie cytowań przeprowadzonej przy użyciu PoP Bibliotekarz
uzyskał 252 cytowania, w tym jedno17 w bibliograficznej bazie danych Conservation
Information Network (BCIN). Skoro zatem wtórne dokumenty biblioteczne funkcjonują jako pełnoprawne źródło cytowań w WoS, to trudno podważać sensowność zliczania przez PoP notowania opisów publikacji w bibliograficznych bazach danych. Tym
samym raz jeszcze należało by określić, co mieści się w ramach fenomenu cytowania
(jest to po części powrót do krytyki IF i wyróżniania citable items w bazie WoS). Trafiające się coraz częściej w literaturze przedmiotu określanie Google Scholar mianem
bazy danych należy uznać za impuls do uporządkowania kwestii terminologicznych
już to na zasadzie puryzmu (wyszukiwarka nie może być bazą), już to redefinicji (przeszukiwalność oznacza istnienie zbioru danych).
Sama istota funkcjonowania wyszukiwarki Google jest de facto przeniesieniem do
Internetu podstawowej idei bibliometrii (rozumianej jako badanie komunikacji międzydokumentowej), jaką jest notowanie wzajemnych odniesień. Algorytm wyszukiwawczy BackRub (nazwany następnie PageRank), uzupełnił stosowany przez inne wyszukiwarki mechanizm analizowania ilości wystąpień poszukiwanej frazy na stronie
i uczynił z wyszukiwarki Google najpopularniejsze narzędzie wyszukiwawcze. Paradoksalnie, twórcy kierujący się przeciwnymi zasadami – WoS powołując się na prawo
Bradforda z góry zakłada selekcję źródeł, Google dąży do uporządkowania światowych
zasobów informacji – stawiają bibliotekarzy-bibliometrów przed tym samym problemem weryfikacji danych.

16
Prace cytujące to: S. Richard S n o d ey : Information retrieval - comprehensive indexed bibliography
of 1957-1961 world literature. IEEE Transactions on Engineering Writing and Speech 1964 T. EWS7 nr 1
s. 22nn; Bibliographia. Rev. Int. Document. 1965 T. 32 nr 2 s. 72nn
17
Cytowana jest praca: E. Terle c k i: Zaleszczotek książkowy. Bibliotekarz 1954 T. 21 s. 183-184
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HOW SHOULD MODERN LIBRARY RESPOND
TO NEEDS OF A UNIVERSITY?

Abstract
Making right changes in a rapidly changing world is extremely difficult. Since the middle of the 20th century
libraries have adjusted to many changes in their environment and have been able to make these changes relatively gradually. The libraries have incorporated information technologies in all aspects of their activities. They
have become familiar with virtual users and are building hybrid collections where many items are licensed and
not owned. The libraries seem to have adapted to the changing environment very successfully. Nevertheless,
the library as an institution is more vulnerable than ever. An ecosystem in which the existing libraries have been
operating is dynamic and rapidly changing. There is a growing number of competitors trying to move to a fixed
place traditionally held by the libraries. The threats are everywhere. Library budget is being revised and cut.
Individual or whole groups of libraries are forced to close operations because of an insufficient financial support.
The libraries are not needed by their founding institutions anymore because “everything is available online”.
Although the libraries as organizations have undoubtedly adapted, the pace of change in the environment means
that the niche that supported them for so long seems to be growing more inhospitable. The libraries were trying
to survive by making more and more changes and now are entering a period when it is likely that a radical
change will be required if the libraries as a type of an institution are to continue to exist. If the libraries will not
be able to adapt to changes in their environments, they will disappear in the near future and will be replaced by
other types of information organisations, which will be prepared better to fit niches available in the tomorrow’s
world.

The topic of this paper are not electronic science and research books, rather it is focused generally on the issue of e-books that relate to education. The reason is that I find
the given topic somewhat controversial.
As first, I would like to draw attention to an interesting article by Brian Sullivan1, in
which he deals with an „autopsy“ of an academic library which dies in 2050. Points he
summed in the article, were as follows:
1
Brian T. Su l l i v a n : Academic Library Autopsy Report, 2050. Available at: http://chronicle.com/article/Academic-Library-Autopsy/125767/
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It is assumed that paper books will die and will be replaced by digitized
books. New titles will be published in an electronic form only. We will be
enabled to access these books via Internet, or download them to mobile devices.
Library Information services are no longer needed because publishers will prepare the tools for working with information sources and books which are easy
to use to such an extend that the services provided by the library are no longer
interesting for users or not adequate for them.
Furthermore, he supposes that the study literature will be integrated into training
programs, ie. e-learning, presentations (using tools as PowerPoint, in 2050 possibly an utterly different progressive program) etc.
Sullivan expects that librarians and libraries will disappear and will be replaced
by IT departments, IT staff. Library as space will be converted into a study
room, computer room etc. and the acquisition of information funds will no longer be performed by a library, but by universities themselves. In this respect, we
have made a progress in Slovakia – the Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI) provides such services to our universities. Reference
services will also disappear and will be replaced by search (retrieval) services
which, in a combination with the use of social networks and helpdesk, are provided by ICT departments.
Finally, Sullivan presents a common issue – from his point, economic aspect
prevails, ie. libraries are not sufficiently profitable for their constituents.

We analyzed how the by Sullivan predicted future may reflect in the activities of
the Slovak Chemistry Library. The question is whether e-books are the remedy for the
library survival.
The TNS company conducted a survey in the Slovak Republic, which revealed that
up to 78% young people own a smartphone, the equipment into which we are able to
deliver an e-book. Those who do not have this equipment, are likely to buy one soon
or will be passed an older one by their parents. The fact is that over ¾ of young people
carry the e-reader with them. Stationary pc’s are being replaced by popular laptops.
20% of people own tablets, another 20% would like to buy one soon. Youngsters spend
4 hours a day browsing the Internet, which means that the internet connection is not
unusual anymore. They spend a lot of time with friends, which is not surprising. Considering how much time they spend in school or in voluntary work with their classmates
and friends and chat or text with them afterwards, we find that the communication is
much more important for them than in the past.
What concerns e-books, we may take a look abroad. On the basis of the published
results of a survey focused on the global e-books market, current e-books sales present
20% of sales in the book market in the USA. In the UK the figure is slightly lower, in
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Germany it is approximately 5% according to this survey, and the rest of Europe at
1-3%. In the Czech Republic, the current revenue of e-books sales is estimated to be at
1.5% of total revenues of the books sales. It is expected that this proportion will grow.
Preferences of users – analysis of survey results in the Slovak Chemistry
Library in Bratislava
To complement the statistics I have to add an information on the proportion between
the printing and copying services of the Slovak Chemistry Library (hereinafter SChL)
because I believe it has a high explanatory value. In 2010, print constituted 60% and
40% represented the copying of print materials. It means that students were getting
more than half of the study material from electronic sources, whether these were information databases, e-books, lectures, e-learning, etc. The number of printed pages
from e-resources is rapidly growing every year and according to the most recent data
from the first months of 2014, the proportion between printing and copying is 85:15. It
means, the students prefer prints of digital originals as the study material. Textbooks,
followed by academic or scientific journals are the most used items among the study
literature. The most important fact for the Slovak Chemistry Library as an institution
focused on technology is that the top study resource is the textbook.
We were also interested in fact how students of the Faculty of Chemical and Food
Technology of the Slovak University of Technology perceive e-books – especially in
comparison with paper books. We found that 82% of users prefer paper books. The
change since 2010 is minimal. 39% of SChL users would buy a paper book rather
than an electronic one. This figure, however, has slightly dropped since 2010, which is
probably related to getting accostumed to mobile devices. 93% of users can figure that
they will use the digital version. 56% of users would prefer to print an e-book before
they use it. Furthermore, we were interested if users have any idea about book prices.
68% of library users have no idea what the selling price of books they use is. All of
them supposed that the price of the book is less than € 8 while the price is more than €
8, actually. The survey clearly showed that users liked paper books.
What next? We raised key questions concerning the access to e-books in academic
libraries:- Should or should not a library become a publiher? – What can we offer the
users, if we want to increase the use of e-books? (What are other benefits than only
a carrier replacement – shift from paper to screen?) – If the users like the paper version,
may we suppose the „Book on Demand“ service will attract them?
Should or should not a library become a publisher?
What is a benefit for the library if it functions as a publisher and what the library
loses if it does not function as one? At present the problems connected with copyrights
persist. The discussion on this issue, which now takes place mostly in hallways but also
40
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at professional events, is devoted to the problem that we have e-books, but we can not
do anything with them, because we are limited by the copyright, copyright associations
and publishers.
The second issue is the fact that the library budget does not grow but drops. On the
other hand, the publishers’ average revenue for a single scientific article is not low.
This information was published in an article by a US statistician who evaluated income
based on how many scientific articles there were published against revenues of those
publishers which the articles published. Real average revenue per scientific article was
$ 5,000. It would be worth to become a publisher for such a revenue. So, what is the
benefit if we become a publisher? Firstly, the publishing of new titles would be easier
for us and we would avoid one of those symptoms on which we would probably die in
2050 - literature is included in the study programs; e-learning and presentations have
often become the primary source of education due to the lack of titles in libraries. However, if the library took over the functions of the publisher, it would be able to publish
the new titles crucial for its users. Furthermore, this would mean the reduction of the
textbooks production cost. As shown in the above mentioned survey, students prefer
the paper version of the documents. But if their attention is drawn to the economic
advantage, it is possible that they choose an e-book instead of a paper book. The most
important factor is the availability of literature!
Another important factor is that science’s progress is incredibly rapid what results
into continual authors’ call for an innovative study material. If this is done by a traditional paper form, there is an economically long-term unsustainable situation. The Slovak
Chemistry Library alone needs approximately € 120 000 per year for an innovation
of textbooks for students. It‘s almost unpayable. If we start to publish textbooks, the
library’s significance begins to rise because it becomes a flexible information resource
for our users. Ultimately, this will mean an increase in revenue. Furthermore, we obtain complete freedom of the management of titles under the granted license. We can
not force all authors to accept Open Access license, but for a publisher it is possible to
adapt to market needs or requests in a very flexible manner.
What can we offer the users, if we want to increase yhe use of e-books?
(What are other benefits than only a carrier replacement
– shift from paper to screen?)
What are the utilization possibilities of the book’s electronic version? If we say that
an e-book stored in the reader, or its paper version offers practically the same service,
this is true only if it is a fiction, a novel, a short story, etc. But if it is a scientific or
a technical literature, the reading of the text itself is not enough. It is necessary to work
more with the text of the book. How?
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Books can be used on mobile devices that a person has in his/her pocket. It should
be borne in mind that people are losing interest in borrowing things. They want to have
their own equipment and in the equipment they want to have everything what they use:
email, internet, social networks as well as e-books. It is very important to realize that
the distinction between digital books and digitized books is disappearing. The user
should not distinguish whether something is digitized or digital. This means that the
books that we digitize should provide the same service as books born digital. Since
these are the books existing in an electronic environment, it should be natural that we
are able to select texts, images and so on. Another advantage is that what we consider
problematic in the age of paper books, e.g. full color, high graphic resolution, it is not
a problem with digital books. We can afford any variation. Quotes, comments, sharing
with friends or colleagues are another natural features. An interesting new trend is
that books are aiming to be self-read. This means that we do not read books aloud and
record their audio versions, but will be read aloud automatically as soon as we choose
any part of the book.
Knowledge in this area advances so far, that the most recent settings that relate to
Data Mining, should for example enable the search engine determine whether an article
published in the newspaper is positive or negative on the basis of the context of this article. Experts are busy working on this feature already. Some other features that should
be natural are the full-text search in collections of digital books, text highlighting (in
situations when one tries to find a text, the feature should navigate not only to the level
of the book, but to the level of its particular position) and the creation of personalized
books. This means that, for example, the student will be able to select from some 20 textbooks that are relevant in that academic year only those pages that will be interesting
for him and so he will be able to create his own book.
If users like the paper version, may we suppose the „book and demand“ service
will attract them?
The survey has shown that users like paper books. It is therefore necessary to consider the „Book on Demand“ alternative. Until now, „e-Book on Demand“ was the trend,
this means that users wanted us to deliver the book in an electronic form. However,
from our survey it is obvious that we should be able to deliver a paper book on request.
In the Slovak Chemistry Library, we began to provide our „Book on Demand“ service based on this. At this moment, we are able to produce a paper book from its digital
form in 5 minutes (we have a small time reserve until we deliver the book to the user).
It means that the production takes 5 minutes and the delivery 24 hours. What concerns
Open Access publishing, an interesting fact is that one of the rules of Open Access
publishing is that books should be available in paper form at low costs. It would also
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be interesting to allow users to print a limited range of pages from the digital original.
As an example I can mention a service, which the Slovak Chemistry Library currently
offers to our students - from the first e-books that we publish, we can produce 200 page
book in black and white, A4 or B5 format for € 1,81. This is a very interesting price
when compared to the common price of € 8, from which the current prices of paper
books start. The student does not have to deal with a problem whether to own an e-book
or a paper book. He will get an electronic form via an access to our digital library and
if he thinks he needs more than this he can purchase the paper book.
How does making e-books available work in the Slovak Chemistry Library? We
make no difference between digitized and digital books. All books are uploaded into
a digital library and the user may find which book was produced by scanning and which
was digitally published only according to the image quality. The access to the digital
library is secured via an authentication service. Our registered users log on into digital
libraries and in the digital library they can assign a print task directly to the printer. If
they are interested in the whole book we are able to print and bind it upon request. We
started to bring such an approach and ideas about services into practice three years ago.
Users got used on these types of services quickly and services are becoming a natural
and integral part of the library.
List of bibliographical references
Sull i v a n Brian T. Academic Library Autopsy Report, 2050. Available at: http://chronicle.com/article/
Academic-Library-Autopsy/125767/
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Who will build the library
catalogues?
MARC and ONIX: an old concept
and a new perspective

Abstract
Standard data exchange formats have been created to enhance data flow among stakeholders of the
book value chain. MARC already is well-known in the library area, other metadata schemes such as ONIX
– which is more ambitious in the sense of containing data fields on other information than bibliographical,
e.g. copyright status and commercial availability of a work – are much less utilized at the moment, however use of ONIX is recommended and encouraged by ISBN User Manuel and the standard is mentioned
directly by ISO 2108:2005, also, information about the format is distributed by a several of EU funded
projects (e.g. Linked Heritage, ARROW). The article outlines how ONIX might transform traditional
library data flows in a way which makes them more efficient than they are now.

Introduction
Optimizing data flows, making information management cost and time effective
by exchanging data is far from being a new idea. As it is applied to the products of the
book industry, it’s mainly libraries that have experience in applying standard metadata
for the description of publications. Bibliographic records created by librarians are typically being used for commercial purposes. An example for that is Amazon, which uses
data provided by OCLC’s WorldCat.
The more actors in the value chain of the book are involved in the process of data
exchange, the more information should be added to the book descriptions. Specific
data fields need to be defined according to the contents of the interoperating databases.
Publishers, retailers, reprographic organizations, etc. use some core data on publications but have their own needs and demands as well. Publishers extract copyright and
other relevant information from their contracts signed with authors and organise it into
databases. Retailers register – among others – commercial data. Collective rights management societies need to store information on licences in a way that it could be easily
retrieved.
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While old standards and data exchange formats proven to be sufficient to libraries’ needs are being enhanced and adjusted by different establishments responsible
for easing data flow in the book value chain, the transforming role of librarians in modern technological environment has become a subject of high interest in professional
discussions. Will the job of the librarians remain the same? Will it be renewed only
in a technological sense, by implementing modern tools and acquiring new skills that
enable to use modern technology in the most efficient way possible? Or will innovation
cover the whole area of library work, forcing librarians to reconsider their role in the
digitised era? What’s more, are they threatened to be replaced by other experts or, being
optimistic, to find their place in another part of the book industry?
The First Revolution of Data Exchange
MARC (Machine-Readable Cataloguing) format arose in the sixties of the last century. Then it seemed that a new era would come for the libraries which could save much
time and significantly reduce their costs by implementing a method that enables the reuse of bibliographic descriptions already prepared. The idea was quite simple and very
fascinating at the same time:
• one single bibliographical description created once – ideally – by the national
bibliography provider (most commonly a national library),
• multiplied utilization of bibliographic records (by dissemination among libraries through protocols such as Z39.50).
Oddly enough, since the concept of exchangeable bibliographical record formats
was born, many national standard formats have appeared (INTERMARC, IBERMARC, HUNMARC, etc.). Thus libraries have drifted away from the principal aim
which was something like constructing „One Common Catalogue” of bibliographic
records all around the world. Albeit WorldCat developed nowadays by OCLC seems
to accomplish this concept by building an international level library catalogue. So the
idea is still alive, and tendencies, such as the spread of MARC 21 and RDA, show that
libraries do their best to get closer to the realization of the original goal.
The Second Revolution of Data Exchange
It should be noticed however, that the aforesaid conception of „create once – use
many times” principally concerns libraries. Other possible utilizations of these bibliographical data, such as for commercial purposes, haven’t been taken into consideration.
By identifying this problem ONIX (Online INformation Exchange) standard brought
about a new perspective to the library sphere, and what’s more to the whole market of
publishing. Owing to the structure of an ONIX record, commercial and copyright data
can also be stored in addition to bibliographic data.
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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This standard provides that once created data can be reutilized for different purposes, such as:
1. publishers’ databases,
2. ISBN databases
3. library use (as bibliographic record)
4. commercial use (databases of online retailers)
5. Books In Print databases
6. copyright information management tools (ARROW)
7. etc.
For these purposes ONIX has the compatibility with the FRBR (=Functional Requirements for Bibliographic Records) model. The first group of entities in FRBR are the
following: work, expression, manifestation, and item. Copyright refers to the creator of
the work (author’s copyright) and of the expression (translator’s copyright). Commercial data should be defined on the manifestation-level, i.e. edition-level.
Also, ONIX complies with MARC 21 which is crucial to enable data exchange between library systems and other databases in the book value chain.
As a result of implementing ONIX, the old data flow concerning published documents will be replaced by a new one.

Figure 1 Old fashioned data flow
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Figure 2 A data flow renewed

As it is well shown by Figure 1, traditional data flow has its primary disadvantage
in multiplying manual work with data. No need to emphasize, that typing the same data
more than once is much less cost effective than typing it once and reutilizing it several
times.
One of the significant differences between the two models is that in the new data
flow (represented by Figure 2) core data about publications are created in the private
sector, by the producers of the documents, for their own purposes, for their own databases. Some elements of the core records provided by the publisher are identical with
those found in a bibliographic record. Fields such as „Author’s name”, „Title”, „Publisher’s Name”, „ISBN” are a few to mention.
Books in Print database is a new element in the data flow outlined. From the viewpoint of a national library, information derived from Books in Print databases helps
to improve legal deposit control. Reports about books issued but not deposited by the
publishers enable us to identify missing titles in a more efficient way than ever. Also,
for current publications, a more complete listing than previously possible can be constructed on the basis of these titles.
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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Nevertheless, it’s important to notice that the second model is only a suggestion, not
the single possible method to realize a data flow based on the use of ONIX standard.
Metadata control
Using ONIX might have another advantage besides optimizing dataflow, that is supporting retrieval of information by improving the quality of metadata (see Figure 3). In
this model retailers use metadata that is controlled by the national library (or national
bibliography agency) on the basis of the documents deposited.

Figure 3 Metadata control

By means of disseminating new standards and methods in order to optimize data
flow in the private sector and to guarantee high quality of metadata libraries might have
a direct stimulating impact on the economy instead of the current indirect influence such
as the support of education and research. This new mission of a library as a kind of economic catalyst (or infrastructure provider) mostly depends on its ability to exploit the
potential lying in the use of ONIX which is being supported and encouraged not only
by some international projects and initials such as ARROW (= Accessible Registries of
Rights Information and Orphan Works Towards Europeana) and Linked Heritage but
also by ISO 2108:2005 which clearly states that “[t]he metadata requirements for the
ISBN system should be compatible with the ONIX International product information
standards maintained by EDItEUR and its associated organizations”.
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What to do with librarian skills?
What else do we need the librarians for if they’re divested of one of their essential
functions, i.e. creating bibliographic descriptions? In a world where self-check systems
are quite common and the registration of patrons is supported by self-service devices
there still remains some places where librarians’ skills can be exploited.
In Web 2.0 participating culture has its undeniable impact on the librarian work as
well. Many thought that our patrons would catalogue the books instead of the librarians
in the near future. There are online public access catalogues where one has the opportunity to add subject terms to bibliographic descriptions, which are made searchable
for other users. However, these subject access vocabularies of tags provided by users,
built up in an automated way, so called folksonomies, have proved to be insufficient for
replacing controlled vocabularies such as thesauri mainly edited by librarians. Skills
of an average patron don’t seem to be enough to substitute in an efficient way the
knowledge of a professional. In spite of this fact linking folksonomies and controlled
vocabularies is an idea to consider, also, libraries should support producers of publications, such as publishers and authors, in categorizing their own publications by using
classification systems developed by library professionals.
Conclusion
To answer the question in the title of the article, we can conclude that in the not
too distant future bibliographic descriptions will probably be created by persons of the
private sector, employees of publishers for instance, who, of course, may arrive from
the library area, bringing with them and revitalizing their professional skills.In this new
environment the library will have its role as a sort of check-point, a place for data control. Library professional will be responsible for constructing the means of this control
by editing authority files, controlled vocabularies, thesauri, all the stuff that is crucial
for creating the semantic web.
Readers interested in the topic might consult the following sources as well:
Controlled vocabulary – http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_vocabulary
EDItEUR – http://www.editeur.org/
Folksonomy – http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy
FRBR — Functional Requirements for Bibliographic Records – http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
MARC 21 Format for Bibliographic Data – http://www.loc.gov/marc/bibliographic/
MARC standards – http://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standards
ONIX — Online INformation Exchange – http://www.editeur.org/8/ONIX/
RDA — Resource Description and Access – http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_
Access
WorldCat – http://www.worldcat.org/
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Użytkownik w bibliotece uczelni.
Wybrane aspekty prawne,
stan sprzed lat i obecny

Abstract
In the applicable Act: Law on Higher Education there is not much attention devoted to the university’s
library matters. These laws, according to the author, do not comply with one another. On the one hand they
describe the library information system of the university, but on the other hand they suggest that there is
one library in the university, whereas one organizational unit cannot create the system.
In this paper, the status of the university library user is presented in the light of acts of higher education
already repealed as well as in the light of the Act: Law on Higher Education in force.
The Act states that the system provides its services primarily to employees, doctoral and university
students. These are the provisions of the entity’s regulations, which should determine the rules on how the
system should be used by other users. The grounds on which this act was stated must be mentioned in the
statute of the university.
A state university is a public entity and services provided by the library are free of charge. However,
the provisions of the Libraries Act and European Union directives allow to charge only to amount which
is equal to the value of the service. The acts provide that tasks and organization of the university library as
well as rules of using library services by its users must be determined by laws of statutory nature.
Streszczenie
Obowiązująca ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym niewiele uwagi poświęca sprawom biblioteki
uczelnianej. Przepisy te są, zdaniem autora, sprzeczne ze sobą, ponieważ z jednej strony mówią o systemie
biblioteczno-informacyjnym uczelni, a z drugiej sugerują, że w uczelni działa jedna biblioteka, a jedna
jednostka organizacyjna przecież nie może tworzyć systemu.
W referacie omówiono status użytkownika biblioteki uczelni w świetle uchylonych ustaw o szkolnictwie wyższym oraz obowiązującego Prawa o szkolnictwie wyższym.
Ustawa stanowi, że swoje usługi system świadczy przede wszystkim pracownikom, doktorantom oraz
studentom uczelni. O zasadach korzystania z usług systemu innym użytkownikom muszą decydować postanowienia regulaminu zakładowego. Podstawa stanowienia tego aktu musi znajdować się w statucie
uczelni.
Państwowa uczelnia jest zakładem publicznym, a biblioteka świadczy swoje usługi nieodpłatnie; jednakże przepisy ustawy o bibliotekach oraz dyrektyw Unii Europejskiej pozwalają na pobieranie opłat
wyłącznie w takiej wysokości, która stanowi zwrot kosztów wykonania usługi. Ustawy przewidują, że
o zadaniach oraz organizacji biblioteki uczelni, a także o zasadach korzystania z jej usług przez użytkowników stanowić muszą przepisy mające charakter statutowy.
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Pisząc, mówiąc o statusie użytkownika w bibliotece uczelni trzeba odpowiedzieć
na dwa pytania:
1. Kto może korzystać z usług świadczonych przez bibliotekę uczelni?
2. Jaka jest sytuacja użytkownika w bibliotece uczelni?
O tym, kto może korzystać z usług biblioteki uczelni określały przepisy ustaw
o szkolnictwie wyższym (o szkolnictwie akademickim).
I. Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich1 w art. 72 stanowiła:
Bibljoteki uniwersyteckie są bibljotekami naukowymi, mającymi służyć zarówno celom
nauczania, jak i gromadzeniu pomników wiedzy i piśmiennictwa; w miarę możności
powinny być ich zbiory udostępnione publiczności. Są one zakładami ogólno-uniwersyteckimi. (Pisownia oryginału; wszystkie podkreślenia w tekście - autora).
II. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich2 w art. 24, ust. 1 mówiła: Bibljoteki szkół akademickich służą wszystkim wydziałom szkół i mają cele ogólno-naukowe, powinny one być w miarę możności dostępne dla publiczności. (pisownia
oryginału).
III. Dekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższe3
go ograniczał krąg użytkowników bibliotek (sic!), stanowiąc w art. 51: Biblioteki szkół
wyższych są zakładami naukowymi, powołanymi do zaspakajania potrzeb całej szkoły.
Z przepisów dekretu wynika, że biblioteki uczelni zobowiązane są tylko do świadczenia takich usług, które są związane z potrzebami szkoły. Tylko potrzeb szkoły! Nie
maja więc obowiązków wobec osób spoza uczelni.
Ustawy z 1920 r. i z 1933 r. o szkołach akademickich oraz dekret z 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego stanowiły o bibliotekach uniwersyteckich. Można założyć, że użycie liczby mnogiej wynikało z faktu odniesienia tych przepisów do
wszystkich uniwersytetów w Polsce i ten pogląd jest najbardziej prawdopodobny. Nie
ma w tych ustawach stwierdzenia, że w uczelni działa biblioteka główna. Z założenia
tego wynika, że ewentualnie istniejące w uczelniach biblioteki zakładowe (w naszym
obecnym rozumieniu) nie miały charakteru naukowych, bądź też (wbrew faktom) nie
przewidywano ich istnienia. Ale dopuszczalny jest pogląd, że użycie liczby mnogiej
związane było z uznaniem istnienia w uczelniach większej liczby niezależnych bibliotek.
IV. Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach
nauki4 odsyłała do statutu wzorcowego; art. 5 tej ustawy stanowił: Ust. 2. Wzorcowy
statut szkoły wyższej ustala Rada Ministrów na wniosek Ministra Szkolnictwa Wyższe-

Dz. U. 1920 nr 72 poz. 494
J. t.: Dz. U. 1938 nr 1 poz. 6
3
Dz. U. nr 66, poz. 415
4
Dz. U. 1952 nr 6 poz. 38
1
2
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go5. Ust. 3: Statut, określający ustrój szkoły i zakres działania organów szkoły, nadaje
Minister. W § 42 załącznika do uchwały nr 477 w sprawie wzorcowego statutu szkoły
wyższej były postanowienia: Biblioteka główna jest zakładem naukowym ogólnouczelnianym, mającym następujące zadania: (…) 3. udostępnianie i pomoc w korzystaniu ze
zbiorów (w szczególności pracownikom nauki i studentom);
Dodanie, w nawiasie, postanowień: „w szczególności…” świadczyło, że statut
mógł stanowić, że biblioteka udostępniać będzie i pomagać w korzystaniu ze zbiorów
również innym osobom.
V. Znowelizowana dnia 17 stycznia 1969 r. ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki6 w art. 10 mówiła w ust. 1: Szkoła posiada
bibliotekę główną, która jest ogólnouczelnianym zakładem o zadaniach naukowych,
dydaktycznych i usługowych i może mieć charakter publicznej biblioteki naukowej.
VI. Ustawa z dnia 4 maja 1982 o szkolnictwie wyższym7w art. 33 stanowiła: Ust.
1. Szkoła posiada bibliotekę główną. Biblioteka jest ogólnoszkolną jednostka organizacyjną działalności podstawowej o zadaniach usługowych, naukowych i dydaktycznych;
pełni funkcję ośrodka informacji naukowej oraz ogólnodostępnej biblioteki naukowej;
jest ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ogólnokrajowej sieci informacji naukowej. (…) Ust. 3. Szkoła może posiadać także inne biblioteki, które wspólnie z biblioteka główna tworzą jednolity system biblioteczno-informacyjny szkoły. Nadzór nad
działalnością tego systemy sprawuje dyrektor biblioteki głównej w zakresie ustalonym
w statucie szkoły. (…). W ust. 3 mamy pierwszą (i w zasadzie jedyną) definicje pojęcia: „system biblioteczno-informacyjny szkoły”.
Trzeba tu zwrócić uwagę na postanowienia określające miejsce biblioteki głównej
mówiące o jej miejscu w uczelni – to ogólnoszkolna jednostka organizacyjną działalności podstawowej o zadaniach usługowych, naukowych i dydaktycznych; stanowiące
o jednolitym systemie biblioteczno-informacyjnym. Należy wskazać, że te postanowienia znalazły się w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym opracowanym przez Zespół kierowany przez prof. Resicha. Trzeba wspomnieć, że prof. Resich zwrócił się do
bibliotekarzy z prośbą, by to w ich środowisku zostały opracowane przepisy ustawy
– artykuły stanowiące o bibliotece głównej oraz o systemie biblioteczno-informacyjnym w uczelni. Bibliotekarze opracowali te przepisy i zostały one in extenso zapisane
w projekcie ustawy. Potem, po dniu 13 grudnia 1981 r., Zespół podjął decyzję o samorozwiązaniu, do projektu „odgórnie” wprowadzono wiele zmian, ale – na szczęście dla
bibliotek i bibliotekarzy - nie zmieniono tych przepisów, które zasugerowali wspomnianemu Zespołowi bibliotekarze.
5
Uchwała nr 477 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie wzorcowego statutu szkoły wyższej. Mon. Pol. 1952 nr A-57 poz. 883
6
J. t. Dz. U. 1969 nr 4 poz. 31
7
Dz. U. 1982 nr 14 poz. 113
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VII. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym8 w art. 65 były
następujące przepisy dotyczące biblioteki głównej i systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni: Ust. 1. W skład uczelni wchodzi biblioteka główna, która jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.
Ust. 2. Biblioteka główna stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, tworzonego na zasadach określonych w statucie, pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Ust. 3. Dostęp do zbiorów
bibliotecznych jest organizowany w sposób nienaruszający przepisów art. 2 ust. 1.
Dodać tu trzeba, że art. 2 ust. 1 ustawy stanowił: Szkoły wyższe, zwane dalej „uczelniami”, są organizowane i działają na zasadach wolności badań naukowych, wolności
twórczości artystycznej i wolności nauczania.
Jak z tego wynika, w nowszych, z 1982 r. i z 1990 r., aktach normatywnych o szkolnictwie wyższym zawsze była mowa o bibliotece głównej - ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. I co
trzeba podkreślić (to ważne dla tematu tego opracowania) ustawy te wskazywały na
miejsce biblioteki głównej w ogólnokrajowym systemie bibliotecznym. Z tych przepisów wynikały określone obowiązki bibliotek uczelni w stosunku do użytkowników
„zewnętrznych”, z regionu, z kraju, a mających uzasadnione formalnie prawo, wynikające z wykonywanych przez nich zawodów, korzystania ze zbiorów tych bibliotek.
Przynależność do ogólnokrajowej sieci decydowała o współpracy bibliotek, o wymianie międzybibliotecznej, w ramach tej sieci działały sieci resortowe, a w ramach resortowej – medycznej sieci biblioteczno-informacyjnej nawiązana została współpraca
medycznych bibliotek uczelnianych. Odbywały się spotkania dyrektorów bibliotek
głównych uczelni medycznych (uczestniczył w nich także dyrektor Głównej Biblioteki
Lekarskiej), chyba warto jeszcze raz przypomnieć, że na jednym z tych spotkań, dnia
4 grudnia 1981 r. (w Gdańsku), podjęta została uchwała o organizowaniu naszych corocznych konferencji problemowych.
I jeszcze jedna, „historyczna” uwaga. Bibliotekarze, pracownicy bibliotek uczelnianych, mieli swoje własne spojrzenie na sprawę przynależności bibliotek do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ogólnokrajowej sieci informacji naukowej. Bibliotekarze byli
przeciwnikami narzucanych im przepisów stanowiących o „sterowaniu” tymi sieciami
przez biblioteki centralne9, a także, w skali krajowej, przez Centrum Informacji NaukoDz. U. 1990 nr 65 poz. 385, z późn. zmianami
Zarządzenie nr 1 Ministrów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 kwietnia 1970 r. w sprawie ustalenia zasad i planu
specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych oraz wyznaczania bibliotek centralnych i określenia ich
zasad. Dz. Urz. Min. N., Szk. W. i Techn. 1970 nr 3 poz. 9
8
9
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wej, Technicznej i Ekonomicznej10. „Sabotowaliśmy” niektóre „inicjatywy” bibliotek
centralnych, zawsze twierdziliśmy, że m.in. jedynym uprawnieniem „naszej” biblioteki
centralnej (Głównej Biblioteki Lekarskiej”) jest koordynowanie i inicjowanie niektórych działań, ale nie akceptowaliśmy zwierzchnictwa naszej biblioteki centralnej. Byliśmy zawsze zwolennikami współpracy wynikającej z naszych inicjatyw, działań przez
nas, bibliotekarzy akceptowanych, nie uznawaliśmy natomiast zwierzchnictwa innych
instytucji, stojąc na stanowisku, że biblioteki główne i związane z nimi uczelniane
systemy biblioteczno-informacyjne to jednostki organizacyjne samorządnych uczelni,
podlegające organom kierującym uczelniami, a nie instytucjom zewnętrznym.
Jednocześnie akceptowane przez władze uczelni i realizowane przez biblioteki
główne, przez uczelniane systemy biblioteczno-informacyjne, były działania polegające na świadczeniu usług bibliotecznych na rzecz fachowych pracowników medycznych, niezatrudnionych przez uczelnie, osób doskonalących się zawodowo, specjalizujących się, ubiegających się o uzyskania stopni naukowych, tytułu naukowego.
VIII. W obowiązującej obecnie ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym11 (dalej: Pr. o szk. w.) niewiele miejsca zajmują przepisy mówiące
o sprawach związanych z działalnością biblioteki uczelni. To tak naprawdę tylko jeden
ustęp (1) w 88 artykule. Dalsze ustępy stanowią o trybie powoływania dyrektora biblioteki oraz o wymaganiach kwalifikacyjnych osób ubiegających się o tą funkcję (ust. 2),
o radzie bibliotecznej (ust. 3) oraz o sprawach związanych ze stosowaniem przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych (ust. 4 i 5). W tym artykule są też przepisy odnoszące się do archiwum uczelni (ust. 6).
Tematem mojego referatu są przede wszystkim problemy związane z sytuacją użytkownika biblioteki (systemu biblioteczno-informacyjnego) uczelni – w świetle obowiązujących przepisów. Pozwolę sobie tu na dygresję, na wypowiedź „nie na temat”, bowiem mam kilka uwag do ustawy, do przepisów odnoszących się do biblioteki. Art. 88
ust. 1 zdanie 1 Pr. o sz. w. stanowi:
W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka.
Już w tych pierwszych postanowieniach ustawy odnoszących się do biblioteki występują błędy stanowiące, w moim przekonaniu, konsekwencje braku konsultacji autorów
tekstu ustawy na biblioteki w uczelni z doświadczonymi bibliotekarzami pracującymi
w bibliotekach szkół wyższych, ze specjalistami z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przepisy te świadczą o braku właściwego zrozumienia przez autorów
ustawy znaczenia bibliotek uczelni, systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, ZaUchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie organizacji informacji technicznej
i ekonomicznej. Mon. Pol. 1960 nr 60, poz. 284; Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r.
w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. Mon. Pol. 1971 nr 14, poz. 104
11
Dz. U. 2005 nr 164 1365, z późn. zmianami
10
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brakło dostatecznej wiedzy o zadaniach tych jednostek organizacyjnych (także o zadaniach innych, niż związane tylko z świadczeniem usług na rzecz własnych destynatariuszy). Nie skorzystano w sposób dostateczny z opinii członków Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (na stronach KDBASP). Obawiam się, że taki
brak wiedzy o znaczeniu bibliotek, o działalności uczelnianych systemów bibliotecznoinformacyjnych nadal dominuje wśród członków ważnych organów uczelni.
W art. 88 ust. 1 (zdanie 1) Pr. o sz. w. jest mowa, że podstawę uczelnianego system
biblioteczno-informacyjnego stanowi biblioteka. ”Biblioteka!”Jedna? Która? Użyto
w tych przepisach liczby pojedynczej, a to pozwala wyciągnąć wniosek, iż w uczelni
działa tylko jedna biblioteka. Przy takim założeniu przepisy te są sprzeczne z innym,
zapisanym w tym zdaniu przepisów, postanowieniem, że w uczelni działa system (sic !
„system”) biblioteczno-informacyjny. Z postanowień ustawy, że w uczelni działa system biblioteczno-informacyjny wynika, iż funkcjonuje w niej twór (jednostka organizacyjna bądź zespół jednostek organizacyjnych), w ramach którego funkcjonuje nie tylko
biblioteka, ale szereg (innych? jakich?) komórek organizacyjnych. Dotychczas na system ten składało się, poza biblioteką główną, kilka innych komórek organizacyjnych;
biblioteka główna stanowiła podstawę systemu, ale obok niej działały (i nadal działają)
biblioteki zakładowe oraz ewentualnie inne komórki organizacyjne (np. ośrodek lub
kilka ośrodków informacji naukowej (patrz: definicja w ust. 3 art. 33 ustawy z dnia
4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (7)).
Trzeba także zwrócić uwagę na to, że od ponad 50 lat po raz pierwszy nie zostało
użyte w ustawie określenie: „biblioteka główna”. Nazwa „biblioteka główna” pojawiła się po raz pierwszy w 1952 r. we wspomnianym tu już wzorcowym statucie, załączniku do uchwały Rady Ministrów nr 477 z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie wzorcowego
statutu szkoły wyższej, wydanej na podstawie przepisów art. 5 w ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. Jak już tu,
wyżej, wspomniałem, w uchylonych przed wielu laty ustawach (z 1920 r. i 1933 r. oraz
w dekrecie z 1947 r.) także nie było mowy o bibliotece głównej.
Po promulgacji ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym uczestniczyłem w dyskusji,
w czasie której poruszona została sprawa pominięcia wyrazu „główna” w pierwszym
zdaniu ust. 1 art. 88 P. o szk. w. Jeden z uczestników tej dyskusji (nie pamiętam, kto, ale
była to prawdopodobnie osoba w jakiś sposób związana z autorami tekstu tego aktu
normatywnego), powiedział, iż pominiecie tego wyrazu było uzasadnione faktem, że
działają także mniejsze szkoły wyższe, w których jest tylko jedna biblioteka. Mnie ten
argument nie przekonał, można było przecież zapisać w ustawie „biblioteka uczelni”,
tak, jak to było przed laty, w czasach II Rzeczpospolitej, kiedy w ustawie było określenie
„biblioteka uniwersytecka”.12
12

Ten tekst, zapisany kursywą, to moje dygresje, przemyślenia, wybiegające poza temat artykułu.
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Do problemów związanych z korzystaniem ze zbiorów biblioteki uczelnianej odnosi się w Pr. o szk. w. zdanie 2 ust. 1 art. 88 P. o szk. w.:
Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym
zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub
studentami uczelni, określa statut.
Z przepisów tych wynika, że bezdyskusyjne jest prawo do korzystania z usług bibliotecznych, świadczonych przez bibliotekę, przez osoby, które są pracownikami,
doktorantami oraz studentami uczelni. Ustawa zakłada, że krąg korzystających może
być szerszy; i tak jest - najczęściej, a może zawsze. Trzeba jednak podkreślić, że obecnie, zgodnie z przepisami Pr. o sz. w., o zasadach korzystania z usług systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni przez inne, nie wymienione w ustawie osoby, musi
stanowić statut uczelni.
Biblioteki uczelni medycznych zawsze miały charakter zakładów świadczących
swoje usługi nie tylko studentom i pracownikom, ale także innym osobom formalnie
zainteresowanym dostępem do gromadzonych przez nie zbiorów. Te zadania „pozauczelniane” miały swoje podstawy prawne. Biblioteki uczelniane zawsze wywiązywały się z tych „publicznych” zadań, nasze medyczne biblioteki świadczyły usługi pracownikom medycznym spoza uczelni, z regionu i nie tylko, osobom specjalizującym
się, podnoszącym swoje kwalifikacje, starającym się o uzyskanie stopni naukowych,
tytułu naukowego.
Jest dla mnie (osoby, która przez wiele lat swojej pracy w uczelni, przez szereg kadencji władz uczelni była członkiem, a nawet przewodniczącym Uczelnianej Komisji
Statutowej, współautorem tekstu statutu Uczelni) sprawą oczywistą, że zamieszczenie
w statucie wszystkich wymaganych przez Pr. o szk. w. oraz przez inne ustawy wszystkich przewidzianych przez nie przepisów jest niemożliwe (gdyby te wszystkie przepisy
zamieścić w jednym akcie, wówczas ten wewnątrzzakładowy akt normatywny byłby zdecydowanie „nieczytelny”, bowiem składałby się z kilkuset paragrafów, a także
musiał podlegać częstym nowelizacjom. Trzeba wskazać, że tylko biblioteki i bibliotekarzy dotyczyć powinny przepisy statutowe stanowiące o sprawach wymienionych
w zacytowanym powyżej ust. 1, a także ust. 4 (dot. problemów związanych z ochroną
danych osobowych) art. 88 oraz w art. 11613 (dot. bibliotekarzy dyplomowanych) Pr.
o szk. w.
W statucie uczelni powinny znaleźć się postanowienia stanowiące podstawę do
wydania (np. przez rektora) dwóch związanych z tematem referatu aktów wykonawczych: 1) regulaminu określającego organizację i zasady funkcjonowania biblioteki,
W art. 116 Pr. o szk. w. dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2 w brzmieniu: „2.
Statut uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 113.”
13
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aktu odnoszącego się do art. 88 ust. 1 Pr. o szk. w. oraz art. 12 ustawy o bibliotekach14
oraz bardzo ważnego w związku z art. 28 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych15 (stanowiącym o statutowych zadaniach biblioteki, związanych z licencją na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, tych
utworów, które za zezwoleniem twórcy w jakikolwiek sposób zostały udostępnione
publicznie16); 2) regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z biblioteki,
wymaganego przez art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach.
Biblioteki główne uczelni, stosując się do przepisów o uczestnictwie w ogólnokrajowym systemie biblioteczno informacyjnym, o których była mowa w uchylonych
ustawach o szkolnictwie wyższym), wykonywały zadania regionalnych ośrodków
naukowej informacji. Nie wiem, jak o tym stanowiły i mówią obecnie wewnątrzzakładowe akty normatywne innych uczelni, m.in. uczelni medycznych. Dotychczas
obowiązywały (i mam nadzieje, że dalej obowiązują) regulaminy określające zasady
i warunki korzystania z biblioteki, stanowiące o prawie do korzystania z posiadanych
przez nie zbiorów przez użytkowników - pracowników innych naukowych bibliotek
medycznych (przede wszystkim wszystkich bibliotek głównych uczelni medycznych
oraz bibliotek resortowych instytutów naukowych, współpracujących i współuczestniczących w naszych konferencjach problemowych), a także przez pracowników medycznych pracujących w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej określonych
województw, m.in. tych, w których nie ma uczelni medycznych.
Status użytkownika biblioteki uczelni publicznej określają przepisy ustaw (m.in.
Prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o bibliotekach, stanowiące o prawach i obowiązkach użytkowników zakładów publicznych. Uczelnie medyczne to głównie zakłady publiczne (inna jest sytuacja z korzystającymi z bibliotek uczelni niepublicznych,
tu użytkownika z zakładem łączy stosunek cywilnoprawny, umowa). Zakład publiczny
z użytkownikiem (destynatariuszem) łączy stosunek administracyjnoprawny. Organom
zakładu publicznego przysługuje usankcjonowane prawem, ustawami (Pr. o szk. w.,
ust. bibl.) określenie zasad korzystania z usług bibliotecznych, uregulowanie stosunku
biblioteki do użytkowników (zarówno pracowników, doktorantów i studentów, jak i do
innych osób, które mogą i chcą skorzystać z jej usług), przysługuje prawo do „władztwa zakładowego”.
Czym jest „władztwo zakładowe”? Wiele informacji na ten temat można znaleźć
14
Art. 12 ustawy o bibliotekach: „Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki
wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki.”
15
Art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 1)
udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych (podkreśl.: BH), egzemplarze utworów
rozpowszechnionych; (…)
16
Wg art. 6 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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w podręcznikach prawa administracyjnego autorstwa wybitnego autorytetu w tych
sprawach, profesora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dra hab.
Eugeniusza Ochendowskiego17.
Ustawy (m.in. Pr. o szk. w. i o bibliotekach) upoważniają organy uczelni do jednostronnego ukształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, jak również z osobami, które znalazły się na terenie zakładu w innym charakterze. Obowiązki
destynatariuszy są określane w regulaminach stanowionych przez organy zakładu. Te
wewnątrzzakładowe akty normatywne mogą stanowić nie tylko o prawach i obowiązkach pracowników i studentów uczelni, ale także innych osób, np. towarzyszących
czytelnikowi w czasie pobytu na terenie biblioteki, w wypożyczalni, podczas załatwiania formalności związanych z wypożyczeniem dzieł; te osoby, chociaż nie są użytkownikami, muszą zachować się zgodnie z przyjętymi w bibliotece zasadami i również są
poddane „władztwu zakładowemu”. Można tu jeszcze wskazać, że np. dyrekcja publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma prawo stanowienia regulaminów mówiących
o zasadach zachowania się pacjentów (ale już w zakładzie niepublicznym pacjent jest
zobowiązany do takiego zachowania, o jakim stanowi umowa zawarta przez niego lub
jego opiekuna prawnego z upoważnionym organem tego zakładu).
Organy uczelni publicznych18 mają ustawowe prawo do określania zasad korzystania z świadczonych przez nią usług edukacyjnych i innych, m.in. usług świadczonych
przez bibliotekę, mają prawo żądania od użytkowników, od destynatariuszy, określonych zachowań, ale także mówią o prawach przysługujących tym osobom. Ustawy
pozwalają tym organom na stanowienie stosownych wewnątrzzakładowych aktów normatywnych, „regulaminów zakładowych”19. Organy uczelni mają prawo wiążąco określić, jakie są obowiązki i prawa pracowników, o regulaminach pracy stanowią przepisy
17
Eugeniusz Oc h e n d o w s k i: Prawo administracyjne. Część ogólna. Wyd. Dom Organizatora. Toruń
2002 s. 232 -234: „Władztwo zakładowe nie jest jakimś samoistnym władztwem państwowym, ale wynika ono z upoważnienia organów zakładu do abstrakcyjnych, jak i konkretnych regulacji na podstawie
i w ramach ustaw. Istotę władztwa zakładowego stanowi więc zakres upoważnień dla organów zakładu do
jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, jak również z osobami, które
znalazły się na terenie zakładu w innym charakterze.”
18
Uczelnie publiczne, to w rozumieniu prawa administracyjnego zakłady publiczne. Eugeniusz Ochendowski, formułuje następującą definicję pojęcia „zakład publiczny” (Prawo administracyjne. Część ogólna. Wyd. Dom Organizatora. Toruń 2002 s. 232-233), jest to: „jednostka organizacyjna, nie będąca organem państwowym (urzędem) ani organem samorządu, która została powołana do wykonywania zadań
publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych. Jest to, oczywiście,
jednostka organizacyjna wyposażona w zespół środków osobowych (personel) i rzeczowych, realizująca
zadania publiczne i korzystająca z władztwa zakładowego”. Zakład publiczny „stanowi jednostkę organizacyjną, w której prowadzi się działalność oświatową, dydaktyczną, wychowawczą, naukową, leczniczą
bądź służącą ochronie porządku i zdrowia publicznego”.
19
Wg prof. Mariana Zimmermana (Marian Zimmerman: Źródła prawa administracyjnego. W: Prawo administracyjne. Cz. I. / red. Jaroszyński Maurycy. PWN Warszawa 1952 s. 38) regulaminy te określają „stosunki z użytkownikami czy innymi osobami, z którymi dana organizacja czy instytucja współpracuje bądź nawiązuje stosunki”.
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kodeksu pracy (art. 100 i art. 104 K. p.). W uczelni obowiązują regulaminy studiów;
akty mówiące o prawach i obowiązkach doktorantów i studentów (art. 160 i nast. oraz
art. 196 i nast. Pr. o szk. w.), w końcu ważny dla nas, bibliotekarzy, i dla osób korzystających z usług bibliotecznych regulamin określający zasady i warunki korzystania
z biblioteki (podstawa: art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach). Dodać trzeba, że przepisy
regulaminu zakładowego muszą także regulować sprawy związane z odpłatnością za
niektóre usługi świadczone przez bibliotekę.
Najwięcej informacji na temat regulaminów zakładowych można znaleźć w pracach
Marka Elżanowskiego20 .
Uczelnia ma prawo do drogi sądowej, do wystąpienia przeciwko nierzetelnemu destynatariuszowi z pozwem o zapłatę w sytuacji, gdy odmówi on zapłacenia za uszkodzenie, za zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych. Świadczenie usług
bibliotecznych, udostępnienie użytkownikowi materiałów bibliotecznych przez bibliotekę uczelni, to (w rozumieniu naszego prawa cywilnego) użyczenie. Czym jest użyczenie, jakie są związane z nim zasady, mówi Kodeks cywilny (art. 710 – 719 k. c.).
Dlatego warto wskazać tu na podstawę do zgłoszenia takich roszczeń, na wspomniane wyżej przepisy. Art. 710 k. c. stanowi: „Przez umowę użyczenia użyczający
zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”. Na czas oznaczony, określony postanowieniami regulaminu, o którym mówi art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach, wewnątrzzakładowego aktu normatywnego znanego destynatariuszowi (co powinien on
potwierdzić).
Ważne są także dalsze artykuły kodeksu cywilnego: art. 712 – mówiący o sposobie
używania rzeczy (m.in.: w ust. 1: „… biorący może używać rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu” i w ust. 2: „Bez zgody użyczającego
biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania”), art. 714 –
mówiący o odpowiedzialności osoby, która wzięła rzecz do używania, art. 716 – stanowiący o konsekwencjach używania rzeczy użyczonej w sposób sprzeczny z umową
lub jej właściwościami albo przeznaczeniem, art. 718 – mówiący o obowiązku zwrotu
rzeczy użyczonej w stanie niepogorszonym (w ust. 1: „… jednakże biorący nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania”)
Marek E l ż a n o wsk i: Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym. PWN Warszawa 1972.
Tego autora także: Charakter prawny i zakres regulaminu zakładu państwowego. PiP 1969 z. 8 - 9 s. 335
i nast. Wg niego: Regulamin zakładowy jest „podstawowym aktem prawnym normującym świadczenie
usług przez zakład, praw i obowiązków organów zakładu, a także prawa i obowiązki użytkowników, w zakresie korzystania z tych usług”. Jest „aktem dwustronnie obowiązującym i dwustronnie uprawniającym.
Stanowi o obowiązku określonego zachowania się organów zakładu w stosunku do użytkownika, a także,
w pewnym zakresie do osób nie będących użytkownikami, jeśli wchodzą w stosunki prawne z organami
zakładu. Organom zakładu z kolei regulamin nadaje uprawnienia wobec użytkowników i innych osób zamierzających korzystać z urządzeń zakładu do żądania od nich zachowania się określonego prawem.”
20
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i w końcu art. 719 – mówiący o przedawnieniu roszczeń użyczającego przeciwko biorącemu21.
Należy założyć, że w bibliotekach uczelni niepublicznych obowiązują określone
przepisy wewnętrzne, a umowa łącząca studenta – klienta z uczelnią niepubliczną zobowiązuje go do podporządkowania się określonym rygorom, m.in. przepisom wspomnianego regulaminu bibliotecznego mówiącego o zasadach korzystania ze zbiorów,
o prawach i obowiązkach czytelnika. Regulamin taki powinien mieć swoje prawne
umocowanie we wspomnianych wyżej przepisach kodeksu cywilnego stanowiących
o użyczeniu, mówić o tym, komu i na jakich warunkach biblioteka świadczy swoje
usługi, jakie są obowiązki korzystającego i na jakie sankcje naraża się on nie stosując
się do postanowień regulaminu.
Trzeba zwrócić uwagę, na przepisy ust. 4 i 5 art. 88 pr. o szk. w. mówiące, że: (4.)
Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może
przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu. (5.) Zbiór danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest zwolniony z obowiązku
rejestracji zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr
153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).
Ustawa pozwala bibliotece uczelni na przetwarzanie danych osobowych użytkowników22. Przetwarzanie tych danych przez bibliotekę jest konieczne, a osoba, która nie
wyrazi zgody zastosowania odpowiednich procedur dla celów biblioteki, na operacje
na jej danych osobowych, nie może korzystać z usług bibliotecznych. Osoba ubiegająca się o status użytkownika musi być poinformowana, że jeśli chce skorzystać z usług
biblioteki, musi stosować się do postanowień regulaminu zakładowego, w którym wy21
Pojęcie „użyczanie” zostało zdefiniowane także w dyrektywie 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych
prawu autorskiemu zakresie własności intelektualnej. Dyrektywa ta stawia sobie za zadanie dostosowanie
ochrony praw autorskich i praw pokrewnych do nowych zjawisk gospodarczych, takich jak nowe formy
eksploatacji (motyw 4). Jej przepisy stanowią o prawie twórcy do otrzymania godziwego wynagrodzenia
za najem (art. 5), ale jednocześnie mówią o tym, że państwo członkowskie może ustanowić odstępstwa od
takiego prawa twórcy w zakresie publicznego użyczenia, jeśli otrzyma on wynagrodzenie za takie użyczenie (art. 6). Dopuszczalne jest pobieranie przez użyczającego (instytucję publiczną) opłat, których wartość
nie przekracza kwoty niezbędnej dla pokrycia kosztów obsługi instytucji (motyw 11), zasada ta jest zgodna z postanowieniami art. 14 ustawy o bibliotekach. Art. 2 ust. 1 lit. b tej dyrektywy stanowi: „użyczenie”
oznacza ograniczone czasowo przekazanie do korzystania niesłużącego celom bezpośrednio lub pośrednio
gospodarczym lub handlowym, kiedy jest to dokonywane przez instytucje dostępne dla publiczności. Z definicji tej wynika, że: 1) użyczenie nie może być związane z działaniami komercyjnymi; 2) ta czynność
musi być dokonywana przez instytucję, której usługi są dostępne dla publiczności
22
Art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stanowi, że przetwarzanie
danych to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się
w systemach informatycznych
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raźnie powinno być zaznaczone, iż korzystanie z tych usług łączy się ze zgodą na
przetwarzanie jego danych osobowych; ustawa o ochronie danych osobowych stanowi
(art. 7 pkt 5 ustawy o ochr. danych osobowych), że zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, wynika z tego konieczność
zamieszczenia w regulaminie odpowiedniego wyraźnego przepisu. Trzeba także wiedzieć o tym, że bibliotekarz przetwarzający dane osobowe musi uzyskać upoważnienie
nadane przez administratora danych (art. 37 ustawy o ochr. danych osobowych). Osoba
upoważniona do przetwarzania danych zobowiązana jest do zachowania zarówno tych
danych, jak i sposobu ich zabezpieczenia, w tajemnicy. Do zadań administratora danych (a nie dyrektora biblioteki) należy prowadzenie ewidencji osób upoważnionych
w uczelni do przetwarzania danych osobowych (art. 39 ustawy o ochr. danych osobowych).
Biblioteki uczelni traktowane były przez większość ustaw o szkolnictwie akademickim – wyższym (z 1920 r., z 1933 r., z 1958 r., z 1982 r. oraz z 1990 r. ) jako zakłady
mające prawo świadczenia usług na rzecz osób niezwiązanych formalnie z uczelnią.
Taki charakter powinny mieć biblioteki uczelniane pod rządem obowiązującej ustawy (z 2005 r.). pracownicy, doktoranci i studenci uczelni mają bezdyskusyjne prawo
do korzystania z usług świadczonych przez system biblioteczno-informacyjny uczelni
(art. 88 ust. 1 Pr. o szk. w.).
Kończąc swój referat pragnę poinformować, że w środowisku poznańskim rolę
koordynatora współpracy bibliotek naukowych sprawuje Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych. Dbając o ujednolicenie przepisów regulaminów bibliotecznych Rada
Fundacji (w której zasiadają przedstawiciele wszystkich uczelni) proponuje władzom
uczelni treść niektórych postanowień tych aktów, m.in. następujące zasady: 1) Karty czytelnicze sprzedawane są wszystkim nowym czytelnikom biblioteki (studentom,
pracownikom i pozostałym osobom uprawnionym wg regulaminu danej biblioteki do
otrzymania karty bibliotecznej). 2) Studenci i pracownicy uczelni – założycieli PFBN
uprawnieni są wg regulaminu korzystania z innej biblioteki PFBN – zapisują się do niej
na podstawie karty wydanej w macierzystej bibliotece (chyba, że już posiadają kartę
tejże biblioteki). 3) Nie będący ani studentami ani pracownikami którejkolwiek uczelni
PFBN otrzymują kartę w którejkolwiek bibliotece której regulamin pozwala na wydanie im kart. Na podstawie tej karty mogą zakładać konta w pozostałych bibliotekach
jeśli regulaminy tych bibliotek na to zezwalają. 4) Biblioteki mogą wydawać karty
środowiskowe wszystkim swoim czytelnikom od razu jeśli uznają to za konieczne.
5) Wprowadzenie kart środowiskowych nie zmienia obowiązujących w bibliotekach
regulaminów udostępniania.
Z przepisów obowiązujących ustaw (Prawa o szkolnictwie wyższym, o bibliotekach, o ochronie danych osobowych) wynika, że:
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1. pracownicy, doktoranci i studenci uczelni mają bezdyskusyjne prawo do korzystania z usług świadczonych przez system biblioteczno-informacyjny uczelni
(art. 88 ust. 1 Pr. o szk. w.);
2. inne osoby, mające status uzasadniający ich prawo do korzystania z usług
systemu biblioteczno-informacyjnego, z usług bibliotek uczelni, mogą z nich
korzystać na zasadach określonych przez stanowiony w oparciu o delegację
statutową regulamin zakładowy (art. 88 ust. 1 Pr. o szk. w.);
3. w każdej uczelni powinien obowiązywać regulamin organizacyjny stanowiący
o zadaniach, organizacji oraz o szczegółowy zakres działania biblioteki (przede
wszystkim o jej statutowych zadaniach –art. 28 pkt 1 ustawy o prawie autorskim) (art. 12 ustawy o bibliotekach);
4. w każdej uczelni musi obowiązywać regulamin biblioteki stanowiący o zasadach i warunkach korzystania z biblioteki (art. 88 ust. 1 Pr. o szk. w. oraz art. 14
ust. 4 ustawy o bibliotekach);
5. treść regulaminu musi być znana użytkownikom, m.in. muszą oni wiedzieć, że
uczelnia ma ustawowe prawo przetwarzania ich danych osobowych, a odmowa
stosowania się do postanowień regulaminu powinna łączyć się z pozbawieniem
możliwości korzystania z usług świadczonych przez uczelniany system biblioteczno-informacyjny (art. 88 ust. 4, art. 23 i nast. ustawy o ochronie danych
osobowych);
6. w uczelni muszą obowiązywać także inne wewnątrzzakładowe akty normatywne, przewidziane przepisami ustaw, regulujące problemy, których nie dotyczy
temat tego referatu (np. art. 116 w związku z art. 113 Pr. o szk. w.).
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Organizacja przestrzeni i usług
w bibliotece akademickiej
Abstract
Decreasing number of students and drop in number of loans have an effect on services offered by an
academic library. The library stops being a place for lending and returning books, for studying in silence.
It becomes a place to which users come for meeting with friends during a break between classes, a place
that inspires. The demands made upon the librarians have been changing as well as users’ expectations.
In the future this will lead to the organizational changes which the libraries are prepared for. The paper
presents the factors influencing the model of an academic library. Architectural, organizational and service
solutions have been found. This aimed to define a library as a center of information and knowledge, a place
of different services integration, a place of meetings in new built or reconstructed libraries in Europe. The
profile of a librarian who serves a reader, librarian’s competency and attitude towards ongoing changes
has been described.
Streszczenie
Malejąca liczba studentów a co za tym idzie spadek wypożyczeń wpływają na kształt i świadczone usługi biblioteki akademickiej. Biblioteka przestaje być tylko miejscem do, którego przychodzi się
wypożyczyć, oddać książkę lub uczyć się w ciszy. Staje się miejscem do którego przychodzi się spotkać
z przyjaciółmi w przerwie między zajęciami, miejscem w którym się bywa, które inspiruje. Zmieniają
się wymagania stawiane bibliotekom, jak również oczekiwania użytkowników. W perspektywie czasu
doprowadzą one do zmian organizacyjnych na które, mniej lub bardziej biblioteki są przygotowane. W artykule zostały przedstawione czynniki mające wpływ na kształt biblioteki akademickiej. Zaprezentowano
rozwiązania architektoniczne, organizacyjne i usługowe mające na celu zdefiniowanie biblioteki jako centrum informacji i wiedzy, miejsca integracji różnych usług, miejsca spotkań w nowo wybudowanych lub
przebudowanych obiektach bibliotecznych w Europie. Nakreślono profil bibliotekarza zajmującego się
obsługą użytkownika, jego kompetencje i postawa wobec zachodzących zmian.
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W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy transformację, która zachodzi w bibliotekach. Powstają nowoczesne budynki bibliotek często nagradzane w konkursach architektonicznych. Przedefiniowana została również funkcja biblioteki, która przestała być
miejscem kojarzącym się z czytelniami, w których obowiązuje bezwzględna cisza, do
którego przychodzi się wypożyczyć i oddać książkę. Zmienia się również użytkownik
współczesnych bibliotek, który obecnie określany jest jako digital native. Wymagania
i oczekiwania użytkownika definiują również nowe zadania dla bibliotek i bibliotekarzy.
Rozwój polskiego szkolnictwa wyższego od lat 90. XX wieku był wynikiem przemian
ustrojowych, które stworzyły prawne uwarunkowania do rozpoczęcia procesu umasowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. Kolejnym i dość istotnym czynnikiem generującym
zapotrzebowanie na szkolnictwo wyższe były uwarunkowania demograficzne.
Wyż demograficzny, który tak znacząco przyczynił się do powstania boomu edukacyjnego trwał nieprzerwanie do roku 2002. Każdy kolejny rok to spadek liczby
19-latków, a tym samym odwrócenie się korzystnego dla polskiego szkolnictwa wyższego demograficznego trendu. Proces ten trwa i jak pokazują statystyki trwać będzie
jeszcze przynajmniej kilka lat, zmiany wynikające z niżu demograficznego przełożą
się na istotne zmniejszenie popytu na studia wyższe. Według raportu „Prognozowanie
liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010 – 2030”
w latach 2010 – 2030 populacja Polski będzie systematycznie malała i wyniesie 36,8
mln w 2030, co oznacza 3 % spadek. Zapoczątkowany w 2004 roku spadek liczby
osób w wieku 19 -24 lata (potencjalni studenci) będzie utrzymywał się do 2025 roku.
W latach 2010 – 2025 liczebność tej grupy zmniejszy się o 37%. Tendencja ta zostanie
odwrócona w kolejnym pięcioleciu i prognozowane jest, że do roku 2030 liczba osób
w wieku 19 – 24 lata wzrośnie o 11%. Podsumowując w okresie 2010 – 2030 populacja głównej grupy docelowej szkół wyższych zmniejszy się o 30 %, zaś w odniesieniu
do całej populacji odsetek osób w wieku 19 – 24 lata zmniejszy się z poziomu 9,2%
w roku 2009 do 6,4% w roku 2030.
Mając na uwadze sytuację demograficzną oraz prognozowany spadek populacji
grupy wiekowej 19 – 24 lata uzasadnione staje się pytanie jak te zmiany wpłyną na
rynek szkolnictwa wyższego. Demografia nie jest jedynym czynnikiem kształtującym
popyt na kształcenie wyższe, ale z pewnością jest jednym z ważniejszych, dlatego, że
wyznacza granicę możliwości popytu wewnętrznego. Zdaniem autorów raportu „Demograficzne Tsunami”1, tak zasadnicze zmiany demograficzne w populacji grup wiekowych mogą pociągnąć za sobą istotne skutki dla funkcjonowania całego systemu
szkolnictwa wyższego w Polsce. Liczba uczelni może wkrótce okazać się zbyt duża
wobec narastającego niżu demograficznego. Dlatego warto jest oszacować, w jaki sposób zmiana uwarunkowań wpłynie na sytuację uczelni wyższych.
1
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Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

W różnych realiach demograficznych miarą powszechności kształcenia są współczynniki skolaryzacji, czyli udział liczby studentów w ogólnej liczbie osób w wieku
właściwym dla studiowania (19-24 lat). Biorąc pod uwagę aktualny współczynnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym w Polsce – 54% brutto (40,9% netto, w krajach UE średnio 29% netto) autorzy raportu „Demograficzne Tsunami” przedstawili
następującą prognozę.

Wykr. 1. Prognoza liczby studentów w Polsce w latach 2011 2020
przy założeniu współczynnika skolaryzacji na poziomie 54%
(źródło raport „Demograficzne Tsunami”)

W latach 2009 -2012 konsorcjum naukowe złożone z sześciu szkół wyższych z Mazowsza specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy: nauki inżynieryjno-techniczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, społeczne, humanistyczne realizowało projekt „Akademickie Mazowsze 2030”2. Celem projektu było dostosowanie kierunków
kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości. W jednym z raportów powstałym w projekcie
prognozuje się, że na Mazowszu spadek populacji osób w wieku studenckim będzie
nieco słabszy i wcześniej w porównaniu z resztą Polski zostanie odwrócony. W woje2

http://www.akademickiemazowsze2030.pl/ (dostęp 7 VII 2014)
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wództwie mazowieckim liczba osób w wieku 19-24 lata będzie malała do 2023, w stosunku do roku 2010 liczba tej grupy wiekowej zmniejszy się o 29%.
Biorąc pod uwagę tylko czynnik demograficzny liczba studentów w woj. Mazowieckim zmaleje z 332,7 tysięcy w 2010 roku do 262 tysięcy w 2030 roku, czyli o ponad 21%. Największego spadku liczby studentów należy oczekiwać do 2024 roku.
W analizach przyszłości rynku edukacyjnego w szkolnictwie wyższym zakładane są
różne warianty, w ramach których np. większe koszty niżu demograficznego ponoszą
głównie szkoły niepubliczne czy mniejsze ośrodki akademickie, nie oznacza to jednak,
że uczelnie z ugruntowaną pozycją na rynku nie odczują mniejszej liczby chętnych do
podjęcia studiów. Wskazuje się również, że uczelnie publiczne odczują spadek zainteresowania płatnymi studiami niestacjonarnymi, które ewentualnie będą podejmowane
przez osoby pracujące. Projekt przewiduje spadek liczby absolwentów na studiach I,
II, III stopnia (np. na Mazowszu w roku 2012 na studiach doktoranckich kształciło się
ok. 10 tys. osób, projekcja na rok 2030 przewiduje 5 tys. osób).
Poniżej prezentowane są prognozy wg. scenariusza bazowego (najbardziej korzystnego dla szkół publicznych) dla Warszawy.

Wykr. 2. Studenci wyższych szkół publicznych w Warszawie według kierunków studiów
w latach 2010-2030 (w tys)3

Zaprezentowane wyżej dane demograficzne oraz prognozy wskazują na zmniejszenie liczby potencjalnych (studentów, ale również kadry naukowej) użytkowników
3
Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego w latach
2010 – 2030. Raport z badania. http://www.akademickiemazowsze2030.pl/Data/File/178.pdf (dostęp 7
VII 2014)
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bibliotek akademickich. Z uwagi na malejącą liczbę podstawowej grupy docelowej,
uczelnie będą poszerzały swoją ofertę, na co powinny szybko reagować biblioteki.
W Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego w tym również w Polsce kształcenie na poziomie wyższym odbywa się zgodnie z Procesem Bolońskim, między innymi
zakłada on, że do roku 2020 uczelnie europejskie będą dążyły do znaczącego umiędzynarodowienia, 20% studentów otrzymujących dyplom powinno odbyć okres studiów
lub szkolenia zagranicą oraz że uczelnie będą realizowały w dużym stopniu filozofię
uczenia się przez całe życie4.
Rozwój technik komputerowych i oprogramowania umożliwiły sprawne przetwarzanie i analizowanie informacji co doprowadziło do przyspieszenia i usprawnienia
procesu komunikacji. Współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne zrewolucjonizowały nie tylko sposób komunikacji, ale również sposób życia i działania.
Badania prowadzone w ramach projektu Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia
Polaków5 wskazują, że systematycznie rośnie odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery, który w 2013 roku wynosił 20% oraz posiadających dostęp do
sieci Internet – 30% (upowszechnia się mobilny dostęp do Internetu poprzez operatorów telefonii komórkowej).
Młodzież dorastająca w domach wyposażonych w sprzęt komputerowy i Internet
chłonie nowe technologie i intensywnie je wykorzystuje. Młodzi ludzie nie pamiętają
(nie znają) świata bez komputerów i Internetu. Technologie te są przez nich postrzegane jako element codzienności, jako coś naturalnego i zwyczajnego. Dla określenia
pokolenia urodzonego na przełomie lat 80. i 90. XX w. lub później w literaturze można
odnaleźć wiele określeń. Ich przeglądu i porównań dokonuje J. Jasiewicz6 wymieniając
takie określenia jak net-generacja, pokolenie SMS-ów/SMSgener@tion, generacja Y,
pokolenie Google, digital natives, pokolenie stale podłączone, e-generacja. Ocenia, że
jednym z najtrafniejszych jest termin zaproponowany przez M. Prenskiego, który określił współczesną młodzież jako digital natives. W jego opinii młodzi ludzie są native
speakerami cyfrowego języka komputerów, gier wideo i Internetu, natomiast ci, którzy
nie urodzili się w cyfrowym świecie, ale jednak w późniejszym wieku zafascynowali
się technologiami informacyjno – telekomunikacyjnymi i przyswoili większość aspektów ich wykorzystywania można określić jako digital imigrants. Digital natives od początku swojego rozwoju otoczeni narzędziami ery cyfrowej myślą oraz przetwarzają
informacje inaczej niż ich poprzednicy, są przyzwyczajeni do otrzymywania informacji
Proces Boloński 2020-. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie. Komunikat
z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, Leuven i Louvain-laNeuve, 28-29 kwietnia 2009, http://www.ehea.info/Uploads/Documents/Leuven_i_Louvain-la-Neuve_
Komunikat.pdf (dostęp 7 VII 2014)
5
http://www.diagnoza.com
6
Justyna Ja si e wi c z : Kompetencje informacyjne młodzieży. Warszawa 2013 s. 59-63
4
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bardzo szybko, są wielozadaniowi (mogą jednocześnie surfować w sieci, pisać maila,
używać komunikatorów oraz pisać SMS-a). Prensky twierdzi, że współczesna szkoła
nie spełnia oczekiwań młodych ludzi, a oni sami aby dostosować się do wymagań
nauczycieli muszą „zwolnić”, gdyż mając za nauczycieli digital imigrants, którzy posługują się innym językiem, przyswajają i prezentują wiedzę w sposób odpowiedni dla
siebie a nie dla digital natives. W kontekście użytkowników bibliotek warto zwrócić
uwagę na określenie pokolenie Google, który funkcjonuje w odniesieniu do młodzieży
urodzonej po 1996 roku (rok uruchomienia wyszukiwarki Google). W charakterystykach poświęconych tej grupie szczególny nacisk kładzie się na jeden z aspektów wykorzystania nowych technologii, czyli na częstotliwość używania wyszukiwarek internetowych. Większość studentów z tej grupy wiekowej w pierwszym etapie procesu
wyszukiwania informacji posługuje się wyszukiwarkami i prawie wszyscy są usatysfakcjonowani ze znalezionych wiadomości. Warto również zwrócić uwagę na sposób
przyswajania treści, gdyż wraz z rozwojem technologii informacyjno – telekomunikacyjnych pojawił się jego nowy model. Jest on nielinearny, hipertekstowy, właściwy dla
zapoznawania się z treściami w Internecie. Czytelnicy nie śledzą danego tekstu, ani nie
zapoznają się z informacjami dostępnymi na danej stronie od początku do końca, lecz
przenoszą się pomiędzy poszczególnymi witrynami za pomocą linków.
Skutki niżu demograficznego są już widoczne na uczelniach wyższych, z roku na
rok maleje liczba studentów a co za tym idzie spada liczba użytkowników biblioteki.
Zmienia się również potencjalny użytkownik biblioteki, który wychowuje się w środowisku nowych technologii, ze znajomymi „spotyka się” na Facebooku lub innym
portalu społecznościowym, czas spędza przed monitorem komputera. Sytuacja demograficzna jak również zmieniający się użytkownik a co za tym idzie inne potrzeby
i oczekiwania wymuszają zmiany. Biblioteki jeśli chcą być atrakcyjne i istotne dla misji uczelni nie mogą pozostać obojętne na zachodzące zmiany. Zapewnienie przez rywalizujące ze sobą uczelnie dobrych warunków nauki w świecie zdominowanym przez
nowe, szybko zmieniające się technologie cyfrowe wymaga od tych instytucji stałego
monitorowania sposobów wykorzystywania różnych mediów i usług przez studentów.
Biblioteki akademickie, podobnie jak wiele instytucji edukacyjnych na całym świecie, polegają w coraz większym stopniu na zasobach cyfrowych jako platformie umożliwiającej zapewnienie studentom bezpośredniego dostępu do materiałów niezbędnych
w procesie nauczania. Ten typ zasobów stał się integralną częścią zbiorów bibliotek
akademickich, można się też spodziewać, że w XXI wieku czytelnicy będą sięgać coraz
częściej po książki i czasopisma w tym formacie. W wyniku upowszechnienia się nowych technologii cyfrowych, rozszerzył się zakres kompetencji potrzebnych do efektywnego czytania. Platformy oferujące dostęp do e-książek i e-czasopism oferują wiele
narzędzi, których pozbawione są materiały drukowane, np. możliwość wyszukiwania
w tekście, podkreślania, tworzenia notatek elektronicznych czy korzystania z hiper68
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linków. Zgodnie z podejściem skoncentrowanym na użytkowniku, systemy dostępu
do zasobów cyfrowych powinny w coraz większym stopniu uwzględniać możliwości,
nawyki i oczekiwania czytelników, kształtowane w trakcie wcześniejszych kontaktów
z narzędziami sieciowymi. Z punktu widzenia biblioteki szczególnie istotne jest poznanie strategii stosowanych przez studentów podczas czytania e-zasobów zarówno
w celach akademickich, jak i dla przyjemności.
Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na zasoby cyfrowe i coraz większe
ograniczenia budżetowe, biblioteki naukowe nie są w stanie pozwolić sobie na ich zakup w zakresie pożądanym przez użytkowników. Częściowym rozwiązaniem problemu są zakupy konsorcyjne i licencja narodowa zapewniające grupie uczelni dostęp
do znacznie większej puli tytułów wydanych wyłącznie w formie elektronicznej, niż
w przypadku zakupów indywidualnych, oraz przez subskrypcje platform działających
w modelu PDA – patron driven acquisition. PDA opiera się na założeniu, że biblioteka
powinna umożliwić czytelnikom identyfikację książek i ocenę ich przydatności przed
zakupem i płacić tylko za pozycje realnie wykorzystywane, przy czym sam zakup odbywa się już automatycznie, czyli gromadzenie inicjowane przez użytkownika, zgodnie z jego potrzebami. W przypadku zasobów elektronicznych (zwłaszcza e-książek)
powstaje problem udostępniania międzybibliotecznego, prężnie działającego w środowisku bibliotek akademickich. Zgromadzony zasób cyfrowy w bibliotece powinien
być dostępny na zasadzie jednego okna, w tym celu niezbędne są narzędzia integrujące
informację o zasobach – multiwyszukiwarki.
W bibliotekach zachodzą przemiany, przestają być one tylko miejscem, do którego
przychodzi się wypożyczyć, oddać książkę, lub uczyć się w ciszy. Stają się miejscem
do którego przychodzi się spotkać z przyjaciółmi w przerwie między zajęciami, miejscem w którym się bywa, które inspiruje, trzecim miejscem. Od pewnego czasu możemy zaobserwować łączenie się bibliotek różnych typów, np. na uczelniach wyższych
biblioteki wydziałowe i instytutowe łączą się z biblioteką główną. Biblioteki akademickie łączą się z innymi jednostkami działającymi w strukturze uczelni lub z innymi
uczelniami. Działania te mają na celu dostarczenie jak najlepszej, kompleksowej usługi
dostępnej w jednym miejscu. Przykładem takiego scalenia jest CINiBA – Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Budynek biblioteki był nagradzany w wielu konkursach architektonicznych. Kolejnym przykładem jest Dolnośląskie
Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, które łączy funkcje regionalnego centrum informacji naukowo-ekonomicznej z Biblioteką Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu7. Ciekawym rozwiązaniem jest Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo
Żmigrodzka Barbara: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej w Architektura
i Wystrój Wnętrz w Bibliotekach. Projekty bibliotek, EBIB nr 3/2009 (103) http://www.ebib.pl/2009/103/a.
php?zmigrodzka (dostęp 30 VI 2014)
7
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Technicznej, w skład którego wchodzą: Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Oddziały
Centrum przy Wydziałach i Studiach, Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką, Punkt
Kontaktowy ds. Transferu Technologii, Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych.
Jest to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukową,
badawczą, szkoleniową i usługową.
Biblioteki akademickie, naukowe w coraz większym stopniu zaczynają pełnić
funkcje bibliotek publicznych, są wizytówkami regionów, otwierają się na nowe grupy
użytkowników (np. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Istotnym elementem oferty współczesnych bibliotek akademickich jest udostępnianie najnowszych technologii oraz różnego typu miejsc do nauki i pracy umysłowej,
mających wspierać różne wzory i modele uczenia się oraz nowe techniki dydaktyczne
wprowadzane w szkolnictwie wyższym. Coraz więcej placówek tego typu odchodzi
od stereotypowego projektowania i organizacji przestrzeni bibliotecznej na rzecz idei
one stop shop, czyli tworzenia wielofunkcyjnych ośrodków informacyjnych. Z badań
przeprowadzonych nad wykorzystaniem nieformalnych przestrzeni edukacyjnych
na Uniwersytecie Sheffield wynika, że jednym z istotniejszych powodów wykorzystywania nieformalnych przestrzeni w celu uczenia się studenci uznają panującą w nich
swobodną atmosferę (spokój, relaksująca muzyka, brak sztywnych reguł zachowania
się). Studenci wskazywali też, że pobyt w nich jest mniej stresujący niż w bibliotekach
i pozwala osiągnąć często lepsze efekty uczenia się. Wśród innych zalet tych miejsc
wymieniano wygodę, komfort, możliwość socjalizacji i wyboru własnego „terytorium”,
brak narzucanych reguł, swobodę ustawiania stołów i krzeseł wg. własnych potrzeb,
atmosferę tworzoną dzięki obecności innych ludzi, przyjazne oświetlenie, umeblowanie, kolorystyka8.
We współczesnym budownictwie i architekturze oraz projektach renowacji bibliotek dominują tendencje do tworzenia stref grupowej nauki i pracy, miejsc pozwalających na korzystanie z najnowszych multimedialnych technologii, przestrzeni stymulujących współpracę i społeczne interakcje, zapewniających wspólny relaks (kawiarenki,
zakątki wypoczynkowe, księgarnie itp.) i możliwość partycypacji w różnego typu wydarzeniach (sale prezentacyjne, wystawowe i in). Przestrzenie biblioteki dzielone są
na strefy, z różnym natężeniem hałasu, gdzie swoje miejsca do pracy znajdują osoby
potrzebującej tradycyjnej ciszy bibliotecznej, jak i te które ten rodzaj przestrzeni edukacyjnej chcą wykorzystać do pracy grupowej i dyskusji. Wydzielane są strefy w których biblioteka może być otwarta w formule 24/7.
Przestrzeń publiczna bibliotek wyposażana jest w stoły, wygodne krzesła, sofy, fotele, które można swobodnie przemieszczać i zestawiać w sposób jak najbardziej dla
Jonathan Hu n t e r, Andrew C o x : Learning over tea! Studying in informal learning spaces. New Library World. 2014 Vol. 115 nr 1/2 s. 34-50
8
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użytkownika wygodny i zgodny z jego aktualnymi potrzebami. Wyraźna jest tendencja
do zapewnienia maksymalnie dużego dostępu do naturalnego światła oraz integracja
bryły budynku ze środowiskiem zewnętrznym. Biblioteka wartościowa to taka, która
budzi miłe skojarzenia, jest miejscem do pracy, spotkań ze znajomymi, miejscem integralnym z technologią i informacją.
CH. Mueller architekt i członek ALA, jako najważniejszą cechę współczesnego
projektowania obiektów bibliotecznych wymienia założoną elastyczność w sposobie,
w jakim wnętrza bibliotek mogą być wykorzystywane i rekonfigurowane w przyszłości.
Zauważa też, że liczba zgromadzonych papierowych wolumenów decydująca niegdyś
o statusie biblioteki, nie jest już najważniejsza. Obecnie znacznie bardziej istotna jest
liczba oferowanych serwisów i programów, stanowisk komputerowych i cyfrowych
urządzeń oraz miejsc, w których ludzie mogą się spotykać, współpracować, poświęcać
czas na indywidualną naukę czy lekturę, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych,
w spotkaniach klubów książki, uczyć obsługi nowych technologii i twórczo z nich korzystać. W opinii Muellera widoczną tendencją w budownictwie bibliotecznym jest
projektowanie budynków o mniejszych rozmiarach, z mniejsza liczbą fizycznych książek, za to o bardziej zróżnicowanej, pełniej przytulnych zakątków, wielofunkcyjnej
przestrzeni9.
Przykłady powyższych rozwiązań można znaleźć np. w:
• Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Helsinkach (oddana do użytku w 2012
roku),
• Bibliotece Narodowej Łotwy (oddana do użytku w 2014 roku),
• Bibliotece Medycznej w Dusseldorfie
• Bibliotece Uniwersyteckiej w Worecester (oddana do użytku w 2012 roku),
• Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie (oddana do użytku w 2013 roku).
Dobre praktyki w zakresie budownictwa bibliotecznego promuje w Europie LIBER
(Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), który organizuje konferencje będące forum dyskusji dla bibliotekarzy
budujących lub reorganizujących biblioteki. W Stanach Zjednoczonych taką działalność prowadzi ALA (Library Leadership and Management Association), która wraz
z American Institute of Architects przyznaje w cyklach dwuletnich nagrodę Library
Building Awards.
Śledząc rozwój budownictwa bibliotecznego na świecie widzimy wyraźny jego rozwój. Powstaje wiele bibliotek różnych typów, dotyczy to bibliotek projektowanych od
podstaw, rozbudowywanych i modernizowanych.
Charles Mu e l l e r : The once and future library: an architects perspective on designing for changing
constituencies. The American Libraries 2012 Vol. 43 nr 3/4 s. 39-42
9
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Transformacje, które zachodzą w bibliotekach nie mogą się ograniczać jedynie do
przestrzeni, dotyczą również sposobu udostępniania zbiorów i bibliotekarzy.
Bibliotekarze chcą być istotni dla misji uczelni dlatego nie pozostają obojętni wobec
zachodzących zmian. Pojawienie się e-badaczy, nowych sposobów uprawiania nauki na
całym świecie sprawia, że biblioteki powinny otworzyć się na przyjęcie nowych usług.
Wymagają one od pracowników szeregu nowych umiejętności i wiedzy, jak również
zmiany w modelach organizacyjnych dla bibliotek. W strukturach LIBER powstała
grupa zadaniowa, której celem jest określenie nowych kompetencji dla bibliotekarzy
akademickich wspierających e-badania i komunikację naukową10.
Organizacja pracy i efektywność powinna opierać się na wyrównanych kompetencjach pracowników. Kompetencje pracowników obsługi (poza wypożyczeniami, zwrotami, prolongatami, obsługą księgozbioru) powinny opierać się w większym stopniu
niż dotychczas na:
• umiejętności rzetelnego i jasnego komunikowania się ze współpracownikami
oraz użytkownikami biblioteki,
• umiejętności pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej,
• znajomości języków informacyjno-wyszukiwawczych, umiejętności formalnego
i rzeczowego opracowania dokumentów, znajomości standardów i formatów,
• umiejętności rozpoznania potrzeb informacyjnych,
• umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami bibliotecznymi w celu
opracowania i prezentowania informacji odpowiednio do potrzeb użytkowników,
• umiejętność przygotowania i prowadzenia serwisów dziedzinowych,
• szerokiej wiedzy na temat biblioteki i umiejętności jej wykorzystania,
• umiejętności informatycznych i technicznych.
Środowisko bibliotekarskie powinna cechować elastyczność wobec szybko zmieniającego się otoczenia, otwartość na zmiany i umiejętność przystosowania się do nich.
Pracownicy obsługi powinni być rozproszeni po całej przestrzeni dla użytkownika,
przy stanowiskach pozbawionych barier architektonicznych i sprzyjających indywidualnej obsłudze. Większy nacisk powinien być położony na kontakt osobisty, twarzą
w twarz bibliotekarza z użytkownikiem. Bibliotekarz powinien stać się ”wędrowcem”,
który dociera do miejsc pracy studentów poza biblioteką, tam może służyć pomocą lub
czerpać wiedzę na temat ich potrzeb. Bibliotekarze powinni wykorzystywać nowoczesne i popularne kanały komunikacji. Bibliotekarze przyszłości powinni wyjść zza lad
bibliotecznych i zza murów biblioteki do użytkowników.
10
LIBER http://libereurope.eu/news/library-and-repository-communities-join-together-to-identify-newcompetencies-for-academic-librarians/ (dostęp 30 VI 2014)
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Za przykład może posłużyć jedna z amerykańskich bibliotek akademickich: Drexel University Library11, która chcąc dotrzeć do studentów rozpoczynających naukę
(w celu zapoznania ich z biblioteką i pokazania jej zasobów) uruchomiła projekt „Bibliotekarza Osobistego”. Każdy z około 20 przeszkolonych bibliotekarzy pracuje ze
studentami cały semestr, zapoznaje ich z ofertą biblioteki i zachęca do korzystania z jej
zasobów, pokazuje bardziej efektywne sposoby poszukiwania informacji. Program ten
ma na celu przedefiniowanie roli biblioteki jako istotnej dla misji uczelni. Pierwsze
zapoznanie studentów z pracownikami pozycjonuje bibliotekarzy jako nauczycieli, nie
tylko pracowników biblioteki, którzy podają książki. Dzięki temu stają się istotnymi
członkami społeczności akademickiej, aktywnie uczestniczą w budowaniu przyszłej
misji uczelni. Projekt Drexel wywołał duże zainteresowanie wśród innych uczelni i bibliotek amerykańskich.
Trend związany z niżem demograficznym w ciągu najbliższych kilku lat będzie się
nasilał. Uczelnie będą dążyły do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, biblioteki mogą
być ich atutem. W coraz większym stopniu uczelnie będą dążyły do obniżania kosztów
funkcjonowania, może się to przekładać na przejmowanie przez biblioteki dodatkowych zadań czy funkcji. Szybciej niż dotychczas będzie zmieniał się profil użytkownika, nie będzie on postrzegał biblioteki jako książnicy ale jako miejsce do spędzenia
czasu i pracy oraz portal dostępu do zasobów elektronicznych. Biblioteki pilnie śledząc
zmiany zachodzące w procesie kształcenia powinny aktywnie się w nie włączyć, tworzyć ofertę dostosowaną do oczekiwań użytkowników oraz pamiętać, że użytkownik
nic nie musi, ale bibliotekarze owszem. Nowobudowane lub zmodernizowane obiekty
biblioteczne cieszą się ogromną popularnością, zwykle o wiele większą niż zakładano
na etapie projektu, oznacza to, że są pożądane przez środowisko, ale w odświeżonej
formule, nakierowanej na realne potrzeby użytkownika. Zmieniać się będzie profil
bibliotekarza, zwłaszcza wobec rozszerzania zakresu zadań, niezbędne staną się nowe
umiejętności i kompetencje.

11
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Mgr Iwona Wiśniewska
Warszawa – UW
Informacja centralna o zbiorach
bibliotek specjalistycznych

Pojęcie informacji centralnej znane jest nie tylko w środowisku bibliotekarskim.
Bazy centralne, gromadzące informacje niemal z każdej dziedziny życia, są tworzone
przez urzędy centralne państwa, przedsiębiorstwa i inne, wskazane do tych zadań instytucje. Jednym z głównych celów takich baz jest niezmiennie szybkość dotarcia oraz
oszczędność czasu w dostępie do gromadzonych tam danych. W dostępie do zbiorów
bibliotecznych taką rolę pełnią światowe katalogi i multiwyszukiwarki.
Zanim jednak współczesna technologia umożliwiła błyskawiczny łatwy sposób dotarcia
do informacji gromadzonych w bazach bibliograficznych i katalogowych, polski historyk
literatury i teatru, krytyk literacki i bibliograf Karol Józef Teofil Estreicher (1827-1908)1
rozpoczął tworzenie wielkiego dzieła, jakim okazała się „Bibliografia polska” - retrospektywna bibliografia narodowa. Dzieło to jest niemal kompletną bibliografią druków polskich,
wydanych w Polsce i za granicą oraz dotyczących Polski, obejmującej lata 1470-18892.
Niezmiennie pozostaje ono podstawowym źródłem wiedzy o polonikach publikowanych
do końca XIX wieku. Uzupełnienie „Bibliografii Estreichera” stanowi tworzona i wydawana przez Bibliotekę Narodową „Bibliografia polska 1901-1939”. Prace nad nią prowadzone
są od 1950 r. w Instytucie Bibliograficznym BN. Opisy w tej bibliografii uzupełniane są
informacją o bibliotekach, w których przechowywane są poszczególne dokumenty. Niewątpliwie jest to jedna z form drukowanej informacji centralnej. Innymi przykładami są
katalogi centralne w formie kartkowej lub elektronicznej. Rejestrują one informacje na temat zbiorów gromadzonych w ponad tysiącu bibliotek polskich. Na bieżąco prowadzone
i aktualizowane są: centralny katalog książek zagranicznych, centralny katalog czasopism
zagranicznych (ponad 45 tysięcy tytułów czasopism opublikowanych po roku 1801), centralny katalog czasopism polskich (ponad 43 tysiące tytułów polskich wydawnictw ciągłych, opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661-1950)3.
pl.wikipedia, dostęp 8 III 2015
estreicherowie.wordpress.com/bibliografia-polska, dostęp 8 III 2015
3
www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/katalogi-centralne, dostęp 8 III 2015
1
2
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W zakresie centralizacji informacji o zbiorach digitalizowanych główną rolę odgrywa Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC). Federacja tworzy sieć rozproszonych
bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Przystąpienie biblioteki cyfrowej do
współpracy w ramach FBC powoduje zwiększenie widoczności zasobów cyfrowych
w Internecie i prostszy sposób dostępu do nich, ułatwienie współpracy ze światowymi
serwisami, uwzględnienie planów digitalizacji biblioteki cyfrowej (o ile są one publikowane on-line) w zestawieniu planów digitalizacji innych bibliotek cyfrowych w Polsce
oraz wykorzystanie ich w systemie zapobiegania powielania digitalizacji tych samych
obiektów w różnych ośrodkach4.
W dostępie do materiałów gromadzonych w bibliotekach ważna jest także dziedzinowa informacja centralna. W zakresie medycyny istotną rolę odgrywa Polska Bibliografia Lekarska tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje ona polską
literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także literaturę popularną z zakresu oświaty zdrowotnej.
Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Stanowi ona kontynuację Polskiej
Bibliografii Lekarskiej za lata 1901-1939, której twórcą był Stanisław Konopka5.
Poza bazami krajowymi na uwagę medyków zasługują światowe bazy tematyczne. Medycyna jest tą dziedziną wiedzy, w której zmiany zachodzą nieustająco, dlatego ważna jest możliwość szybkiego dostępu do aktualnych informacji gromadzonych
w światowych publikacjach. Taki dostęp ułatwiają, np.:
– angielskojęzyczna baza danych PubMed obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych, założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (część National Library of Medicine), zapewnia bezpłatny dostęp do
artykułów znajdujących się w bazie MEDLINE oraz niektórych artykułów z czasopism
nienależących do niej (baza MEDLINE, stanowiąca największy składnik PubMed,
w kwietniu 2008 roku obejmowała około 5200 czasopism z ponad 80 krajów)6,
– baza piśmiennictwa na tematy biomedyczne i farmakologiczne Embase (Excerpta
Medica dataBASE), będąca wsparciem menedżerów informacji i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, umożliwia także śledzenie informacji o lekach w literaturze
przedmiotu, jej międzynarodowy zasięg obejmuje czasopisma biomedyczne z 90 krajów, baza jest dostępna za pośrednictwem wielu agregatorów baz danych.
Podobną rolę, jak FBC dla bibliotek cyfrowych, dla zbiorów tradycyjnych źródłem
informacji centralnej jest katalog NUKAT, który gromadzi informacje o zasobach naukowych i akademickich bibliotek w Polsce. W katalogu udostępniane są informacje
fbc.pionier.net.pl/pro/wspolpraca, dostęp 8 III 2015
Oficer Wojska Polskiego, doktor i historyk medycyny, bibliotekarz i bibliograf, współtwórca i wieloletni dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej, zob. pl.wikipedia.org, dostęp 16 III 2015
6
pl.wikipedia.org, dostęp 8 III 2015
4
5
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o różnych typach dokumentów (książki i czasopisma, w tym starodruczne, dokumenty
dźwiękowe i muzyczne, dokumenty kartograficzne, dokumenty ikonograficzne, filmy),
bez żadnych ograniczeń terytorialnych, chronologicznych, językowych i tematycznych.
Ważnym składnikiem katalogu NUKAT jest Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych
(CKHW), która służy kontroli poprawności stosowanych w opisach bibliograficznych
haseł formalnych i przedmiotowych. Obecnie we współkatalogowaniu uczestniczy 130
bibliotek. Część z nich ogranicza się tylko do współpracy biernej, czyli pobierają dane
przygotowane przez inne biblioteki. Jednak dużo większa jest grupa bibliotek, które
czynnie uczestniczą w tworzeniu katalogu centralnego.
W momencie startu współkatalogowania w roku 2002 katalog centralny tworzyły
23 biblioteki. Obecnie notujemy ponad sześciokrotny wzrost w ciągu 13 lat. Biblioteki
współpracujące z Centrum NUKAT mają różnych organizatorów (uczelnie, samorządy, muzea, instytucje kościelne), gromadzą zbiorów uniwersalne lub specjalistyczne,
mieszczą się w wielkich aglomeracjach, miastach wojewódzkich lub w małych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Na co dzień wszystkie te biblioteki wykorzystują różne systemy biblioteczne polskie lub światowe, stosują w swoich katalogach lokalnych różne języki haseł przedmiotowych. Podejmując decyzję o współpracy każdy
z ośrodków podjął decyzję o szerszym dzieleniu się zbiorami z nowymi użytkownikami. Spośród bibliotek medycznych z katalogiem NUKAT współpracuje obecnie: osiem
bibliotek uczelni medycznych, jedna biblioteka instytutu naukowego7. W roku 2013
umowę o współpracy z Centrum NUKAT rozwiązała Biblioteka Instytutu Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie.
Dokumenty katalogowane do bazy NUKAT są opracowywane przedmiotowo z wykorzystaniem jednego z trzech języków informacyjno-wyszukiwawczych: języka haseł przedmiotowych KABA (jhp KABA), języka haseł przedmiotowych Biblioteki
Narodowej (jhp BN) oraz Medical Subject Headings (MeSH). Większość z bibliotek
medycznych współpracujących z katalogiem centralnym stosuje w swoich katalogach
lokalnych język MeSH, niekiedy w połączeniu z językiem jhp KABA. Dotychczas
w CKHW odnaleźć można tylko te hasła języka MeSH, które zostały wykorzystane
do opracowania przedmiotowego dokumentów i użyte w rekordach bibliograficznych
w polach 6XX (drugi wskaźnik ‘2’). Procedura wprowadzania do CKHW nowych
rekordów języka MeSH polega na „zamawianiu” potrzebnych do tematowania haseł
w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wskazane hasło dopiero wówczas trafia do bazy NUKAT. W 2014 roku rozpoczęto
rozmowy na temat przejęcia pełnej polskiej kopii języka MeSH. Jednak obsługa tej
kopii oraz prace związane z tłumaczeniem tezaurusa pozostaną, zgodnie z umową,
Biblioteki NUKAT, zob. centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_nubbw&layout=pl&Itemid=143, dostęp 16 III 2015
7
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nadal po stronie biblioteki poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Sfinalizowanie
tej umowy powinno nastąpić już w 2015 roku, aby bibliotekarze w znaczący sposób
odczuli ułatwienie w pracy.
Baza katalogu centralnego NUKAT liczy obecnie 3 028 338 rekordów bibliograficznych i 3 901 2738 rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Codziennie trafia do niej
około 1 200 nowych opisów dokumentów oraz około 1 tysiąca rekordów khw, w tym
także rekordów haseł przedmiotowych – tematów i haseł rozwiniętych. W bazach lokalnych odpowiedniki rekordów z katalogu centralnego pobrano już 11 319 942 razy.
Oznacza to, że każdy z rekordów bibliograficznych został skopiowanych niemal 3.74
razy. A to tylko informacje o danych rejestrowanych. Do wielu bibliotek, które nie
współpracują formalnie z Centrum NUKAT te rekordy również mogą być kopiowane
i udostępniane wszystkim zainteresowanym. Niestety współpraca niesformalizowana
nie wpływa na zwiększenie informacji centralnej o zbiorach polskich bibliotek (brak
właściwego symbolu biblioteki w polach lokalnych rekordów bibliograficznych w bazie NUKAT).
Oferta katalogu centralnego NUKAT to nie tylko baza gotowych rekordów bibliograficznych czy rekordów khw. To także dostęp do wersji elektronicznych dokumentów, obrazów okładek i spisów treści. Dane gromadzone w katalogu NUKAT mogą być
wykorzystywane w innych projektach bibliograficznych, na przykład przy tworzeniu
bibliografii specjalistycznych. Biblioteki uczelniane wydają się najlepiej przygotowane do współpracy. W ramach lokalnego systemu bibliotecznego muszą być gotowe do
rezygnacji z jednostkowych rozwiązań. Stosowanie w katalogach międzynarodowych
standardów pozwala zaistnieć wprowadzonym do bazy danym w globalnym obiegu
informacji – tam gdzie znaczenie wyszukiwawcze mają ujednolicone punkty dostępu
do danych. Współpraca w ramach katalogu centralnego NUKAT otwiera bibliotekom
możliwość szerszego współistnienia w dzisiejszym świecie multiwyszukiwarek i światowych katalogów centralnych (katalog WorldCat, kartoteka VIAF i powiązania przekazywanych do niej haseł z odpowiadającymi im rekordami bibliograficznymi). Im
więcej bibliotek specjalistycznych i różnorodnych tematycznie będzie uczestniczyło
w projekcie katalogu centralnego tym więcej zyskają ich użytkownicy.
Wydaje się, że każdemu podejmowanemu działaniu powinny przyświecać słowa
hasła „Viribus unitis…” (Wspólnymi siłami).

8
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Wizja nowoczesnej biblioteki
instytutowej – a zakres
kompetencji bibliotekarza

Abstract
The paper presents the challenges that a small specialist library faces in the modern information society, represented by scientists in the field of medical studies. In the further part, the paper lists the resources, tasks and way of working of a small library dedicated to medical studies (Scientific Library of
the National Institute of Public Health in Warsaw), emphasizing the value of unique items in the library’s
collection as well as the possibility to implement modern transmission, processing, and storage of data.
The paper then describes the way of recognizing the needs of the library users and concepts of new ways of
providing information services in the current financial situation of science in Poland. It analyses the need
of the librarian to master many competences as well as lifelong learning in the context of the new needs of
readers (IT services, copyright, bibliometrics, …). The final part of the paper is dedicated to conclusions
and proposals stemming from own experience.
Streszczenie
Referat przedstawia wyzwania, jakie stawia przed małą biblioteką specjalistyczną nowoczesne społeczeństwo informacyjne, reprezentowane przez naukowców świata medycyny. W dalszej części prezentuje
zasoby, zadania i warsztat pracy małej biblioteki medycznej (Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego w Warszawie), podkreślając wartość unikatowych materiałów będących w posiadaniu biblioteki i możliwości nowoczesnych wdrożeń 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie
informacji). Dalej omawia sposób rozpoznawania potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki i koncepcje nowych sposobów świadczenia usług informacyjnych w obecnej sytuacji finansowej nauki polskiej. Analizuje potrzebę posiadania przez bibliotekarza wielu kompetencji i nieustannego ich zdobywania
w kontekście pojawiających się potrzeb czytelników (usługi informatyczne, prawo autorskie, bibliometria
…). Końcowa część to wnioski i propozycje wypływające ze zdobytych doświadczeń.

Wstęp
Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego
Zakładu Higieny powstała w najstarszej instytucji zdrowia publicznego w Polsce, która
została powołana do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski, 21 listopada 1918 roku, jako Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny. 7 września 1923
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roku Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zmieniła nazwę zakładu na Państwowy Zakład Higieny.
Początkowo ze względu na szerzące się epidemie: duru wysypkowego, cholery,
gruźlicy, czerwonki i wielu innych chorób zakaźnych, głównym zadaniem statutowym
PZH było: rozpoznawanie chorób zakaźnych, badanie ich istoty, źródeł powstawania,
sposobów zwalczania oraz wyrób i badania doświadczalne surowic, szczepionek, krowianki i innych produktów bakteryjnych1.Wraz z poprawą stanu epidemiologicznego
kraju prace PZH zaczęły się koncentrować na zagadnieniach higieny, co zawiera Statut
z 1927: prowadzenie badań naukowych w zakresie higieny publicznej celem przystosowania zdobyczy wiedzy dla potrzeb zdrowia publicznego2.
Badania naukowo- badawcze obejmowały w tym czasie profilaktykę, diagnostykę
i leczenie chorób zakaźnych, higienę pracy, higienę psychiczną i higienę odżywiania,
badanie żywności i przedmiotów użytku, inżynierię sanitarną i administrację sanitarną
jak również podległą Instytutowi kontrolę surowic i szczepionek. W Zakładzie Produkcji Surowic i Szczepionek utworzonym w Instytucie wytwarzano 32 ich rodzaje, a od
1924 roku, zakład ten, jako jedyny w Polsce wytwarzał insulinę. Szczepionki produkowane w PZH były znane i stosowane za granicą np. w Grecji, Rosji. Rosnące potrzeby
publicznej służby zdrowia, były powodem utworzenia 13 filii PZH w większych miastach Polski: w Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łucku, Łodzi, Poznaniu, Stanisławowie, Toruniu, Wilnie, Brześciu nad Bugiem i w Katowicach. W 1939
1
2

Statut PZH. Warszawa 1923
Statut PZH. Warszawa 1927
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Kurs dla Lekarzy Powiatowych 7 I – 5 II 1929 r.
W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: prof. Ludwik Hiszfed
dr Witold Chodźko dyrektor PSH (szósty)

roku filia w Gdyni przekształcona została w Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej istniejący do dziś. Obok działalności naukowo-badawczej i usługowej Państwowy
Zakład Higieny rozwijał działalność dydaktyczną. Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 19 marca 1922 roku została powołana w PZH, pierwsza w Europie Państwowa Szkoła Higieny. Budowa siedziby Szkoły była możliwa dzięki pomocy Fundacji
Rockefellera. Powstała w tym czasie biblioteka służyła głównie uczniom szkoły. Do
1939 roku w Państwowej Szkole Higieny przeszkolono 2455 lekarzy oraz 6000 osób
personelu pomocniczego.
Przejawem działalności oświatowej PZH było utworzenie w 1925 roku Muzeum
Higieny, gdzie znajdowały się ekspozycje dotyczące chorób zakaźnych, higieny wsi,
inżynierii sanitarnej i higieny żywności.
PZH prowadziło działalność wydawniczą. Od 1920 r. ukazywały się: Przegląd Epidemiologiczny, przekształcony w 1923 roku w Medycynę Doświadczalną i Społeczną,
oraz Archiwum Chemii i Farmacji, popularno-naukowe: Biblioteka Higieny Psychicznej, w latach 1926-1937 Kronika Epidemiologiczna.
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II Wojna Światowa nie przerwała działania PZH. W latach 1940-1944 niemieckie
władze okupacyjne, w obawie przed chorobami zakaźnymi, pozwoliły na ograniczoną,
ściśle kontrolowaną działalność przeciwepidemiczną i sanitarną. W konspiracji produkowano szczepionki przeciwko durowi wysypkowemu dla ludności polskiej, potajemnie dostarczano je do więzień i obozów koncentracyjnych, prowadzono tajne nauczanie
dla studentów zamkniętego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
W marcu 1945 roku PZH wznowił swoją działalność, początkowo w Łodzi, ze
względu na remont budynków w Warszawie, częściowo zniszczonych w czasie wojny.
Księgozbiór biblioteki także ucierpiał. Przeniesienie Instytutu do Warszawy nastąpiło
w 1947 roku. Wznowiły działalność dawne filie wojewódzkie. Zorganizowano, obok
już istniejących, nowe filie PZH w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku
i Rzeszowie.
W tym czasie Instytut składał się z 8 działów: Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej, Epidemiologii, Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Wodnego, Higieny
Żywienia, Higieny Pracy, Chemii i Szkoły Higieny oraz zarządzał 14 filiami wojewódzkimi i 4 ekspozyturami terenowymi.
Z Państwowego Zakładu Higieny wydzielono wytwórnie surowic i szczepionek,
tworząc Zjednoczenie Wytwórni Surowic i Szczepionek. Dział Chemii stał się podForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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stawą dla zorganizowania Instytutu Leków, a Dział Higieny Pracy dla utworzonego
w Łodzi Instytutu Higieny Pracy. W późniejszych latach powstał Instytut Antybiotyków (1957 r.) oraz Instytut Żywności i Żywienia (1963 r.), których zalążkiem były
Pracownia Antybiotyków i Dział Higieny Żywności PZH. Wraz z nowym statutem
zatwierdzonym przez Radę Ministrów w 1952 roku PZH otrzymało rangę instytutu
naukowego. Z dotychczasowych filii wojewódzkich PZH utworzono samodzielne
jednostki organizacyjne - wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Natomiast
Państwowy Zakład Higieny stał się instytutem naukowym o charakterze specjalisty
i konsultanta krajowego powołanego do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie
mikrobiologii, epidemiologii i higieny, szkolenia kadr w tych dziedzinach i sprawowania fachowego nadzoru nad działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.3
Ten dość obszerny wstęp ma na celu przedstawienie zakresu tematycznego naszego księgozbioru, który poszerzał się wraz ze zmianami w obszarach prac naukowych
Instytutu.
Instytut dzisiaj
15 października 2007 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr
203, poz. 1466) zmieniono nazwę Państwowego Zakładu Higieny na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Zgodnie ze Statutem, obecnie
główne kierunki zainteresowań naukowych Instytutu to:
– kompleksowe badania nad wpływem różnych czynników środowiska na zdrowie człowieka;
– badania dotyczące narażenia ludzi na chemiczne zanieczyszczenia środowiska;
badania toksykologiczne pestycydów;
– badania związane z sytuacją epidemiologiczną chorób zakaźnych i inwazyjnych;
– badania zapalenia wątroby;
– badania zakażenia wirusem (AIDS);
– badanie zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych żywności i przedmiotów użytku;
– diagnostyka zakażeń bakteryjnych i parazytoz, itp.
Pracownicy NIZP-PZH są ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia. Uczestniczyli w programie zwalczania ospy na świecie, w organizacji światowego programu
szczepień dzieci przeciw gruźlicy, tężcowi błonicy, krztuścowi, odrze i poliomyelitis.
W NIZP-PZH powołano 12 ośrodków referencyjnych.

3
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Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo badawczy. Warszawa 1997
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Historia Biblioteki
Początki działania Biblioteki, wiążą się z Państwową Szkołą Higieny. Nie zachowało się wiele materiałów, na podstawie, których dałoby się precyzyjnie odtworzyć
historię Biblioteki. Z przedwojennych sprawozdań z działalności PZH wynika, że początkowo służyła głównie słuchaczom szkoły.
Sprawozdanie z roku 1938 odnotowuje stan księgozbioru na 17000 woluminów
druków zwartych4. Od roku 1945 przewinęło się 80 osób, które w różnym stopniu
przyczyniły się do tworzenia jej historii. Funkcję kierowników biblioteki pełnili: mgr
Henryk Kruk w latach 1936 – 1939, 1945 – 1972, mgr Barbara Wysocka 1972 – 1987,
mgr Marta Gromulska 1987 – 2003, mgr Diana Kowalczyk 2003 – 2012.

Czytelnia PSzH (1927)

4

Sprawozdanie PZH. Warszawa 1938
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Biblioteka PZH

W zachowanym maszynopisie z 1963 r. przygotowanym dla Ministerstwa Zdrowia,
czytamy: Biblioteka Centralna podzielona jest na 3 działy: przybytków, katalogowo-bibliograficzny, informacji i udostępniania. Prowadzi 2 pracownie fotograficzną i konserwatorską oraz powielarnię. Podlega jej 13 bibliotek zakładowych. Personel biblioteki
liczy 17 osób. Biblioteka jest otwarta od 8-20. Księgozbiór Biblioteki Centralnej składa
się z 78610 woluminów. Biblioteka otrzymuje 161 tytułów czasopism, w tym z wymiany i 28 tytułów w formie darów Biblioteka PZH: wykonuje zestawienia bibliograficzne
z literatury polskiej i zagranicznej; prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne krajowe i zagraniczne; gromadzi i opracowuje polską bibliografię bakteriologiczną od roku
1920; prowadzi bibliografię literatury zagranicznej; wydaje miesięczny biuletyn informacyjno-bibliograficzny 150 egz., Rozprowadzany do różnych placówek medycznych; gromadzi i opracowuje książki i czasopisma z dziedziny medycyny i dziedzin
pokrewnych5.
5
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1963 Maszynopis
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Przytoczony Fragment dowodzi, że ten okres w historii biblioteki był można powiedzieć „okresem świetności”, który trwał tak jak może w większości tego typu placówek
jeszcze w latach siedemdziesiątych.
W pewnym okresie Biblioteka przekazała część swoich zbiorów zabytkowych do
Głównej Biblioteki Lekarskiej, zaś najstarsze prace doktorskie zgodnie z ówczesnym
zarządzeniem do Archiwum Państwowego. Część księgozbioru uległa zniszczeniu
podczas zalania magazynu.
Jak wygląda chwila obecna? Czy nadążamy za historią?
Obecnie księgozbiór liczy 38.094 wydawnictw zwartych (znaczna część w jęz.
ang.), ponad 120 tytułów czasopism zagranicznych i polskich (ok. 10 000 woluminów), bibliografia i zbiory publikacji PZH od 1918 w wersji papierowej, rękopisy (ponad 900). Katalog kartkowy książek, czasopism i prac doktorskich. Pozycjami, które
wyróżniają nasz księgozbiór są raporty epidemiologiczne i inne wydawnictwa dokumentujące działalność zakładów Instytutu, wydawnictwa WHO i innych międzynarodowych organizacji, które otrzymujemy. Czasopisma przychodzące na bieżąco to 67
tytułów polskich i 38 zagranicznych, częściowo z darów i wymiany.
Ochrona i zachowanie materiałów o szczególnej wartości jest jedną z podstawowych misji każdej biblioteki. W naszym przypadku są to pozycje książkowe i czasopisma z XIX i początków XX wieku dotyczące medycyny, ale również owoce pracy naukowców z Instytutu w postaci publikowanych komunikatów, danych statystycznych
i wyników badań a także rękopisów i maszynopisów. A oto kilka przykładów6:
Rok

Autor

Tytuł

Miejsce wydania

Księga porodów [Kliniki Położniczej
Warszawskiej], zawierająca zapisy: od
2 stycznia 1863 r. (1864?) do 23 lutego
1865 r. oraz z roku 1872

rękopis

Poznański Fr. X.

Sposób odwrócenia i leczenia
epidemicznej cholery

Warszawa

1894

Bujwid O.

Najpotrzebniejsze wiadomości
o cholerze. Najprostrze sposoby
ustrzeżenia się jej oraz wskazówki
ratowania i pielęgnowania chorych

Warszawa

1894

Bujwid O.

Pięć odczytów o bakteryach

Kraków; Warszawa

1863

1883

6

Pisownia tytułów według zapisów na kartach tytułowych
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1904

Pixa Wincenty

O Krzyczącej niedorzeczności
i strasznej szkodliwości szczepienia
ospy

Berlin

1912

Gąsiorowski Napoleon

O mętwiku podobnym do cholery

Lwów

1914

Gąsiorowski Napoleon

Cholera w Galicyi w r. 1913

Lwów

1915

Jaworski Józef

Kursy sanitarne pod kierunkiem
Towarzystw Polskich: Naukowego,
Hygienicznego, Lekarskiego w
Warszawie (Kwiecień – Lipiec 1915
roku).

Warszawa

1916

Szereszewski Leon

Ujednostajnienie metod mianowania
wakcyn

Warszawa

Sprawozdanie z działalności Wydziału
Zdrowia Publicznego i Urzędu Zdrowia
Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy.
W czasie od 1 stycznia do 1 lipca 1916 r.

Warszawa

1916

Polskie Ministerstwo Zdrowia
Publicznego
Polskie Prawodawstwo Sanitarne
w rozwoju historycznym

Kraków

1917

Janiszewski Tomasz

1917

Chodźko W.

1917

Braun Julian

Hygiena wodociągów i kanalizacyi

Warszawa

1917

Brunner J.

Odkażanie (dezynfekcja)

Warszawa

1918

Gąsiorowski Napoleon

Instrukcya dla ruchomej kolumny
opieki sanitarnej

Lwów

1918

Serkowski Stanisław
(oprac.)

Sposoby zbierania materjału do badań

Warszawa

1918

Chodźko W.

Stan opieki nad umysłowo chorymi
w Królestwie Kongresowem
w ostatnich latach okupacji rosyjskiej
i w chwili obecnej.
Odbitka z Księgi pamiątkowej Szpitala
„Kochanówka”

1919

Kopczyński Stanisław

1919
1919
1919
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Jaworski J.

Wskazówki do badań higjenicznoszkolnych
Szczepionki i preparaty bakteryjne
Magistra KLAWE
Dzieje organizacji medycznej w
rosyjskim samorządzie ziemskim czyli
t. zw. Medycyny ziemskiej 1864-1914
Obecna organizacja i działalność
Ministerstwa Zdrowia Publicznego i
Opieki Społecznej
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Warszawa

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków

Wiele z tych pozycji, ze względu na swój stan i jakość papieru, na jakim zostały
wydane, nie przetrwa zbyt długo.
W tym miejscu chciałam zwrócić uwagę na pewien aspekt sposobu, w jaki podchodzi się do zachowania starych materiałów. Zazwyczaj, kiedy uda się zdobyć pieniądze,
digitalizuje się takie pozycje i zamieszcza w jakiejś kolekcji. Przyglądając się tego
rodzaju polskim zasobom, zauważa się, że nie zawsze istniał klucz do ich tworzenia.
Być może jakimś rozwiązaniem w przypadku małych bibliotek medycznych byłoby
wspólne tworzenie kolekcji tematycznych. Każda z takich bibliotek ma jakąś specyfikę
i zazwyczaj posiada większość pozycji od początku istnienia dziedziny, na temat, której gromadzi wydawnictwa. Wydaje się ważne ustalenie, jakie zasoby naszej biblioteki
są wyjątkowe, czego nie mają inni. Może jest to kolekcja większości publikacji np.
dotycząca konkretnej choroby, metody badawczej... Być może takie bazy tematyczne
stałyby się także źródłem dochodu dla bibliotek.
W przypadku najstarszych wydawnictw ważne jest poznanie ich zawartości, a nie
ograniczanie się do opisu bibliograficznego. Ta znajomość treści pozwoli nam ustalić potencjalnego odbiorcę i odpowiednio ukierunkować promocję tego, co chcemy
udostępnić. Wbrew pozorom nie będzie nim tylko ktoś ze świata medycyny, ale także
historyk badający dzieje medycyny i farmacji, biograf, badacz zajmujący się historią
technik laboratoryjnych, opisujący historię badań nad chorobami i lekami, historyk
prawa badający ustawodawstwo medyczne, językoznawca zajmujący się badaniem
terminów i historią ich powstawania. Dlatego sam tytuł może nie być wystarczającą
wskazówką dla potencjalnego czytelnika. W przypadku wydawnictw sprzed II Wojny
Światowej i wcześniejszych cenne są wszystkie, nawet takie jak katalogi firm produkujących narzędzia i instrumenty medyczne, czy leki, ponieważ często stanowią jedyne
poświadczenie jakiejś nazwy, lub wyjaśniają działanie urządzenia.
Katalog jest wydawnictwem, którego istnienie jest zasadne, dopóki funkcjonuje
produkt, który w nim jest prezentowany. Okazuje się jednak, że jego wartość po 150
latach jest nieoceniona. Tak więc nawet ulotka, czy broszura może stanowić bezcenny
materiał badawczy. Ważne abyśmy w porę rozeznali, czego na pewno nie wolno nam
ubytkować, bo może stać się naszym atutem w tworzeniu jakiejś kolekcji. Taką pracą
przygotowawczą może być sporządzania krótkich abstraktów z zawartości, przy okazji katalogowania takich pozycji. Pozostaje problem finansowania, który dla małych
bibliotek jest wielkim wyzwaniem, tak ze względu na możliwości personalne, w przypadku opracowywania projektów na pozyskiwanie funduszy, jak i na małą samodzielność w obrębie Instytutu, a przez to wydłużanie się pewnych procedur.
Wydaje się, że współpraca z innymi bibliotekami, byłaby jakimś rozwiązaniem,
mogłaby pomóc w podziale pracy, w przypadku projektów na fundusze i granty. Jest to
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praktyka, która się sprawdza w Instytutach PAN7. Może warto by było spróbować także
wśród instytutów medycznych.
Udostępnianie źródeł i wskazywanie ścieżek dostępu do źródeł informacji jest podstawową funkcją każdej biblioteki. Współczesny użytkownik biblioteki oczekuje informacji przygotowanych przez bibliotekę na swoim komputerze. Stąd nie wystarczy
posiadać zasób w postaci wydawnictw, ale trzeba znaleźć sposób, żeby go dostarczyć
czytelnikowi w postaci elektronicznej. To wymaga nakładów finansowych, choć pewne unowocześnienia da się wprowadzić przy minimalnych możliwościach.
W dalszej części pokrótce omówię elementy misji biblioteki, jakie zazwyczaj są
prezentowane w informacjach o bibliotekach na stronach WWW (innowacyjność,
usługi, wizja, misja, integralność), przedstawię ich realizację w Bibliotece Naukowej
NIZP-PZH.
Innowacyjność – Biblioteka jest zaangażowana w tworzenie i dostarczanie swoim klientom pozytywnych rozwiązań. Działa progresywnie i poszukuje sposobów pozyskania nowej wiedzy, twórczo usiłując znaleźć lepsze, bardziej efektywne sposoby
dostarczania swoich usług i zbiorów. Wymaga to innowacji technicznych jak również
chęci przyjęcia nowego podejścia do pracy.
W Bibliotece PZH w ostatnim roku, w celu usprawnienia kontaktu z czytelnikiem
została opracowana strona internetowa biblioteki, (choć ze względu na ograniczenia
techniczne strony instytutu, której jest częścią, nie spełnia jeszcze wszystkich warunków „dobrej strony WWW”. Opracowano i zamieszczono na stronie formularze elektroniczne do składania zamówień. Do zainteresowanych osób wysyłany jest newsletter
ze spisami treści czasopism z bieżącej prenumeraty. Działania te nie wymagały wkładów finansowych a jedynie modyfikacji dotychczasowych procedur i dodatkowych
działań.
Kolejny element misji biblioteki to:
Usługi – Biblioteka stawia wysokie wymagania pracownikom, aby usługa była precyzyjna, na czas, pomocna, kompletna, dostosowana do potrzeb użytkownika. Biblioteka ma zaufanie do swoich pracowników, że spełnią te oczekiwania.
Ten punkt, w pewnym sensie decyduje o naszym być albo nie być. Na ile nasi użytkownicy będą zadowoleni z naszych usług, na tyle będą odczuwali niezbędność naszej
pracy, i to jest bardzo istotne w małych bibliotekach. By sprostać nowym wyzwaniom
konieczne jest nieustanne doskonalenie swoich umiejętności, co przy ograniczonych
możliwościach finansowych nie jest proste. Dlatego bardzo pomocne są bezpłatne
kursy, szkolenia, konferencje on-line. Ważnym i przydatnym źródłem aktualnej wiedzy jest EBIB, szkolenia on-line dotyczące bibliotek cyfrowych przygotowane przez
FBC8, ostatnio bardzo przydatne szkolenia organizowane przez polskojęzyczną agendę
7
8
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http://rcin.org.pl/dlibra/text?id=aboutRCIN. Data dostępu; 15 VI 2014
http://fbc.pionier.net.pl/elearning/pl/. 15 VI 2014
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Thomson Reuters na temat cytowań i nowych narzędzi przydatnych w bibliometrii.
Następny element misji biblioteki to:
Wizja – Biblioteka ma być głównym dostawcą rozwiązań informacyjnych służących odkryciom i rozwojowi wiedzy w dziedzinie zdrowia.
Tutaj nie wystarczy znać rozwiązania informacyjne – bazy danych, portale wiedzy,
ale także wskazać ścieżki dostępu i przekazać wiedzę jak z nich korzystać. Aby sprostać tym wyzwaniom byłoby cenne wsparcie kolegów z dużych bibliotek medycznych,
gdzie oddziały informacji naukowej są w tym specjalistami i na bieżąco śledzą wszelkie nowości.
Kolejny element misji: – Biblioteka ma być przyjazna klientowi poprzez innowację
usług, przetwarzanie danych i gromadzenie informacji.
W Bibliotece NIZP-PZH dokumentujemy bibliografię publikacji pracowników
w programie Expertus. Stan bazy to 5131 opisów bibliograficznych. Od czerwca bieżącego roku posiadamy program katalogowy – PROLIB, co w najbliższym czasie pozwoli uruchomić komputerowy katalog naszych zasobów. Korzystamy z baz danych
udostępnianych przez Wirtualną Bibliotekę Nauki. Mamy dostęp do bazy Proquest,
oraz MESH i PBL, udostępnianych prze GBL9.
Integralność – Biblioteka NIH zobowiązuje się do usług na wysokim poziomie
etycznym. Aby zdobyć zaufanie swoich klientów Biblioteka oczekuje od swoich pracowników odpowiedzialnego prezentowania jej zasobów.
W odniesieniu do tych treści nasuwa się pytanie, a może bardziej prośba do tych bibliotek, które stać na zakup dostępu on-line do baz czasopism zagranicznych, do takiej
interpretacji zapisów prawnych dotyczących udostępniania pojedynczych artykułów,
które będą spójne z zapisem o wypożyczeniach międzybibliotecznych, ułatwią współpracę i będą możliwe do realizacji dla wszystkich bibliotek10.
Tyle o zadaniach, które są tożsame dla wszystkich bibliotek. Każda biblioteka instytutowa ma swoją specyfikę. Nam także powierzono dodatkowe zadania, do których
należy: obsługa prenumeraty i kolportaż trzech czasopism: Przegląd Epidemiologiczny, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, Roczniki PZH, wydawanych przez Instytut; sprzedaż innych wydawnictw instytutowych; realizację zmówień związanych
z drukiem.
W praktyce oznacza to obsługę programu do fakturowania, obsługę programu do
zamówień publicznych. Zajmujemy się również bibliometrią, przygotowując informacje potrzebne przy ocenie pracowników i Instytutu.
W ł o st o wsk a Ewa: Polska Bibliografia Lekarska A.D. 2013. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola
w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [on-line]. Stowarzyszenie EBIB, 2013 [Dostęp: 30 VIII 2013]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, Dostępny w World
Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/50. ISBN 978-83-63458-06-5
10
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539&min=1 Dostęp: 15.06.2014.
9
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W najbliższej przyszłości zapewne będziemy współuczestniczyć we wprowadzaniu
danych do POL-onu11. Nasi użytkownicy oczekują od nas wsparcia w tworzeniu słów
kluczowych do swoich publikacji, w rozstrzygnięciach dotyczących prawa autorskiego, radzą się w sprawach edytorskich i językowych oraz wielu innych czasami zaskakujących problemach.
Podsumowanie
Potrzeby czytelnicze pracowników nauki sprawiają, że musimy być ekspertami
w wielu dziedzinach. W dużych bibliotekach uczelnianych istnieje swojego rodzaju
specjalizacja. Praca w małej bibliotece wymaga bycia wszechstronnym, co pociąga za
sobą konieczność nieustannego doskonalenia swoich umiejętności.
W 2002 r. na konferencji bibliotek medycznych Panie Birska i Busse-Turczyńska
pisały: Wzorzec „Żadna biblioteka nie jest samotną wyspą” wskazuje na usytuowanie
biblioteki w określonym środowisku, tutaj w środowisku lekarskim, i kształtowaniem
jej funkcji w ścisłym związku z potrzebami informacyjnymi rozwijającej się medycyny. Łączy się on również z tradycją współpracy bibliotek medycznych w ramach
dorocznych konferencji poświęconych problemom bibliotekarstwa medycznego.12
Zastanawiając się nad działaniami w Bibliotece NIZP-PZH na najbliższe lata, które
sprawią, że będzie ona miejscem gdzie nie tylko fizycznie znajduje się wiele cennych
rzeczy, ale będzie nadążała za swoimi „nowoczesnymi koleżankami”, myślałam, że
byłoby dużo łatwiej i szybciej, gdyby można było skorzystać z doświadczeń innych,
nie tylko przy okazji dorocznego spotkania, które zresztą ze względów finansowych
nie zawsze jest możliwe, ale tak, na co dzień.
Może udałoby się stworzyć taką sieć kompetencji. Biblioteki małe i duże, które
deklarują, w czym są dobre, w czym mają doświadczenie i w czym mogą służyć radą,
(oczywiście z jasnymi kryteriami granic pomocy). Może to wyeliminowałoby sytuacje,
w której „trzeba kupić kopalnię soli, żeby posolić zupę”, czyli przez kilka dni uczyć się
czegoś, co doświadczony w tej materii kolega mógłby wyjaśnić w pięć minut.
W dobie globalizacji jedyną metodą na to żeby przetrwać, ale też uratować to, co
nam powierzono jest wspólne tworzenie rzeczywistości bibliotek instytutowych. Jestem przekonana, że dobra wola i chęć współpracy mogą rozwiązać wiele naszych
problemów. Małe biblioteki mają także wiele do zaoferowania i może to ten moment,
kiedy musimy stać się bardziej widoczni, pójść za przykładem bibliotek PAN-owskich,
nawiązując współpracę w realizacji wspólnych projektów. Jesteśmy strażnikami owoców pracy czasami kilku pokoleń i musimy zachować i przekazać to dziedzictwo. Dla
https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/143619/Biblioteki.pdf. 6.07.2014
Ewa B u sse - Tu r c z y ń s k a, Renata B irs k a : Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników, Warszawa, 23-24
września 2002 r.
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tych, którzy przyjdą po nas zostawić je w takiej formie, jakiej potrzebuje użytkownik
biblioteki.
Dzisiaj użytkownik GOOGLE nie znajdzie naszych unikatowych pozycji, ale jutro
na pewno…
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SUSHI – jak to ugryźć?
Czyli o standaryzacji i gromadzeniu
statystyk wykorzystania zasobów
elektronicznych na przykładzie
Biblioteki Głównej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Abstract
Usage statistics help librarians to make collection management decisions. Counting Online Usage of Networked Electronic Resources (COUNTER) was launched in 2002. It is an international initiative designed to
create and develop standards for usage reporting. In 2007 National Information Standards Organization (NISO)
created the Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative protocol (SUSHI), which provides an automated
way to download COUNTER reports via the web.
This paper describes primary goals of the COUNTER Project and details structure and main features of the
usage report standard (COUNTER Code of Practice). The author’s intention is to encourage librarians to use
SUSHI protocol as major way of usage reports retrieving. For that reason article shows solutions implemented
in Main Library of Medical University of Gdańsk.
Streszczenie
Statystyki wykorzystania dostarczają bibliotekarzom informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji
o zakupie dostępu do wybranych zasobów elektronicznych. W roku 2002 rozpoczął działalność międzynarodowy projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), którego celem było
ujednolicenie raportów wykorzystania e-zasobów, a także uczynienie ich możliwie najbardziej miarodajnymi.
W roku 2007 amerykańska organizacja NISO (National Information Standards Organization) zatwierdziła protokół SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative), umożliwiający automatyczne pobieranie
raportów COUNTER, bez potrzeby logowania się w serwisach poszczególnych wydawców.
Niniejszy referat charakteryzuje główne założenia projektu COUNTER oraz przedstawia strukturę powstałych w wyniku działalności tego projektu raportów wykorzystania e-czasopism oraz e-książek (COUNTER
Code of Practice). Praca ta stanowić ma również zachętę do stosowania protokołu SUSHI jako podstawowego
sposobu gromadzenia statystyk w standardzie COUNTER, dlatego opisano w niej model działania protokołu
oraz rozwiązania wykorzystane w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wstęp
Zasoby elektroniczne z roku na rok wyraźnie zyskują na znaczeniu, czego dowód
stanowią zmiany w prenumeracie zagranicznej w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Jeszcze w roku 2010 prenumerowaliśmy 119 czasopism zagranicznych
92
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w formie drukowanej. W roku 2014 subskrybujemy już tylko 36 tytułów, tak więc
w ciągu 4 lat liczba ta skurczyła się o 70 procent. Stale powiększa się natomiast pula
zasobów elektronicznych. Dzięki e-zbiorom udostępnianym w Wirtualnej Bibliotece
Nauki, udziałowi w konsorcjach, dostępom do baz danych, publikacjom wydawanym w modelu Open Access oraz prenumeracie poszczególnych tytułów bezpośrednio u wydawców oferujemy obecnie naszym użytkownikom ponad 37 tysięcy tytułów
czasopism naukowych, a także 6 tysięcy książek w formie elektronicznej. Oczywiście,
można żywić obawy co do trwałości i niezawodności zasobów cyfrowych, jednak wydawcy w obliczu rosnących kosztów druku oraz rozwoju technologii informacyjnych,
często nie pozostawiają nam wyboru, oferując jedynie model prenumeraty online. Nie
ma się czemu dziwić, skoro Newsweek - jeden z największych tygodników w USA,
ogłosił początek ery cyfrowej i od 2013 roku całkowicie zrezygnował z wydania papierowego (po przeanalizowaniu wyników sprzedaży, powrócił w roku 2014 do wersji
drukowanej, ale dostępnej tylko dla stałych prenumeratorów).
Dla każdego bibliotekarza administrującego zasobami elektronicznymi nie lada
wyzwanie stanowi gromadzenie statystyk ich wykorzystania. Dane te znacząco wpływają na politykę gromadzenia e-zasobów oraz planowanie budżetu biblioteki. Cena
pojedynczego artykułu pochodzącego z danego czasopisma niejednokrotnie ma decydujące znaczenie przy podjęciu decyzji o kontynuacji prenumeraty. Ważne jest, aby
pozyskiwane statystyki zawierały jednolite dane, ponieważ, po pierwsze ułatwia to ich
analizę, a po drugie, tylko takie dane umożliwiają tworzenie miarodajnych statystyk
zbiorczych.
Projekt COUNTER
W roku 2002 zawiązała się międzynarodowa inicjatywa pod nazwą Counting Online
Usage of Networked Electronic Resources (COUNTER), której cel stanowi wyznaczenie standardów pozwalających na gromadzenie miarodajnych statystyk wykorzystania
źródeł elektronicznych. COUNTER jest organizacją non profit, z siedzibą w Wielkiej
Brytanii, a jej członkowie to zarówno biblioteki i konsorcja biblioteczne jak i dostawcy
e-zasobów. Powstanie COUNTER jest efektem działalności szeregu innych projektów
m.in.: Association of Research Libraries’ New Measurements Initiatives, the International Coalition of Library Consortia (ICOLC) Guidelines for Statistical Measures of
Usage of Web-Based Information Resources a także NISO Z39 [1]. W styczniu 2003
roku opublikowano pierwsze wydanie dokumentu COUNTER Code of Practice. Zawierało on schemat raportów dla wykorzystania czasopism elektronicznych oraz baz
danych. Kolejne edycje pojawiały się w latach 2005 oraz 2008. W marcu 2006 roku
opublikowano po raz pierwszy schemat raportowania dla książek elektronicznych.
Najnowszą wersję COUNTER CoP stanowi edycja z roku 2012 (Release 4), która obejmuje zarówno e-czasopisma i bazy danych, jak i e-książki [2].
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Rys. 1. Grafika na stronie wydawcy oznacza, że raporty przez niego dostarczane są zgodne
ze standardem COUNTER

Czym właściwie jest Code of Practice? Jest to zbiór zasad, według których wydawcy, którzy pragną zachować zgodność ze standardem COUNTER, muszą gromadzić i udostępniać statystyki użytkownikom. Edycja 4 obejmuje 23 schematy raportów.
8 z nich dotyczy statystyk e-czasopism, 3 – baz danych, 5 – książek elektronicznych,
2 – plików multimedialnych, natomiast pozostałe 5 zawiera zbiorcze statystyki dla
wszystkich dokumentów udostępnianych na danej platformie. Tabela nr 1 przedstawia
wszystkie rodzaje raportów oraz ich opisy.

Raport

Opis

Opcja raportu

JOURNAL REPORT
1

Liczba pobranych pełnych tekstów artykułów
wg miesiąca oraz tytułu czasopisma (Number of
Successful Full-Text Article Requests by Month
and Journal)

Obowiązkowy

JOURNAL REPORT
1 GOA

Liczba pobranych pełnych tekstów artykułów
udostępnianych w modelu Gold Open Access
wg miesiąca oraz tytułu czasopisma (Number of
Successful Gold Open Access Full-Text Article
Requests by Month and Journal)

Obowiązkowy

JOURNAL REPORT
1A

Liczba pobranych pełnych tekstów artykułów z
archiwów wg miesiąca oraz tytułu czasopisma
(Number of Successful Full-Text Article Requests
from an Archive by Month and Journal)

Opcjonalny

JOURNAL REPORT
2

Odmowy dostępu do pełnego tekstu wg
miesiąca, tytułu czasopisma oraz kategorii
(Access Denied to Full-Text Articles by Month,
Journal and Category)

Obowiązkowy
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JOURNAL REPORT
3

Liczba pobranych dokumentów (np. pełnych
tekstów PDF, pełnych tekstów HTML,
abstraktów, spisów treści) wg miesiąca, tytułu
czasopisma oraz rodzaju dokumentu (Number of
Successful Item Requests by Month, Journal and
Page-type)

Opcjonalny

JOURNAL REPORT
3 MOBILE

Liczba pobranych dokumentów (np. pełnych
tekstów PDF, pełnych tekstów HTML,
abstraktów, spisów treści) wg miesiąca, tytułu
czasopisma oraz rodzaju dokumentu dla
urządzeń mobilnych (Number of Successful Item
Requests by Month, Journal and Page-type for
usage on a mobile device)

Opcjonalny

JOURNAL REPORT
4

Liczba wszystkich wyszukiwań wg miesiąca
oraz kolekcji (Total Searches Run By Month and
Collection)

Opcjonalny

JOURNAL REPORT
5

Liczba pobranych pełnych tekstów artykułów wg
roku publikacji i tytułu czasopisma (Number of
Successful Full-Text Article Requests by Year-ofPublication (YOP) and Journal)

Obowiązkowy

DATABASE
REPORT 1

Wszystkie wyszukiwania, kliknięcia wyników
wyszukiwania, wejścia do rekordu wg miesiąca
oraz bazy danych (Total Searches, Result Clicks
and Record Views by Month and Database)

Obowiązkowy

DATABASE
REPORT 2

Odmowy dostępu wg miesiąca, bazy danych oraz
kategorii (Access Denied by Month, Database
and Category)

Obowiązkowy

PLATFORM
REPORT 1

Wszystkie wyszukiwania, kliknięcia wyników
wyszukiwania, wejścia do rekordu wg miesiąca
oraz platformy (Total Searches, Result Clicks
and Record Views by Month and Platform)

Obowiązkowy

BOOK REPORT 1

Liczba pobranych tytułów książek wg miesiąca
oraz tytułu (Number of Successful Title Requests
by Month and Title)

Obowiązkowy

BOOK REPORT 2

Liczba pobranych rozdziałów/sekcji wg miesiąca
oraz tytułu książki (Number of Successful
Section Requests by Month and Title)

Obowiązkowy

BOOK REPORT 3

Odmowy dostępu do treści wg miesiąca, tytułu
oraz kategorii (Access Denied to Content Items
by Month, Title and Category)

Obowiązkowy
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BOOK REPORT 4

Odmowy dostępu do treści wg miesiąca,
platformy oraz kategorii (Access Denied to
Content items by Month, Platform and Category)

Obowiązkowy

BOOK REPORT 5

Wszystkie wyszukiwania wg miesiąca oraz
tytułu (Total Searches by Month and Title)

Obowiązkowy

MULTIMEDIA
REPORT 1

Liczba pobranych plików multimedialnych wg
miesiąca oraz kolekcji (Number of Successful
Full Multimedia Content Unit Requests by
Month and Collection)

Obowiązkowy

MULTIMEDIA
REPORT 2

Liczba pobranych plików multimedialnych wg
miesiąca, kolekcji oraz typu pliku (Number
of Successful Full Multimedia Content Unit
Requests by Month, Collection and Item Type)

Opcjonalny

TITLE REPORT 1

Liczba pobranych pełnych tekstów artykułow
oraz rozdziałów/sekcji książek wg miesiąca oraz
tytułu ksiązki/czasopisma (Number of Successful
Requests for Journal Full-Text Articles and Book
Sections by Month and Title)

Opcjonalny

TITLE REPORT 1
MOBILE

Liczba pobranych pełnych tekstów artykułow
oraz rozdziałów/sekcji książek wg miesiąca oraz
tytułu książki/czasopisma (sformatowanych dla
normalnych przeglądarek i dostarczonych na
urządzenia mobilne oraz sformatowanych dla
urządzeń mobilnych i na nie dostarczonych)
(Number of Successful Requests for Journal
Full-Text Articles and Book Sections by Month
and Title (formatted for normal browsers/
delivered to mobile devices AND formatted for
mobile devices/delivered to mobile devices)

Opcjonalny

TITLE REPORT 2

Odmowy dostępu do pełnych treści dokumentów
wg miesiąca, tytułu oraz kategorii (Access
Denied to Full-Text Items by Month, Title and
Category)

Opcjonalny

TITLE REPORT 3

Liczba pobranych dokumentów (np. pełnych
tekstów PDF, pełnych tekstów HTML,
rozdziałów książek, abstraktów, spisów treści)
wg miesiąca, tytułu książki/czasopisma oraz
rodzaju dokumentu (Number of Successful Item
Requests by Month, Title and Page Type)

Opcjonalny

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

TITLE REPORT 3
MOBILE

Liczba pobranych dokumentów (np. pełnych
tekstów PDF, pełnych tekstów HTML,
rozdziałów książek, abstraktów, spisów treści)
wg miesiąca, tytułu czasopisma oraz rodzaju
dokumentu (sformatowanych dla normalnych
przeglądarek i dostarczonych na urządzenia
mobilne oraz sformatowanych dla urządzeń
mobilnych i na nie dostarczonych) (Number of
Successful Item Requests by Month, Title and
Page Type (formatted for normal browsers/
delivered to mobile devices AND formatted for
mobile devices/delivered to mobile devices)

Opcjonalny

Tab. 1: Raporty zawarte w COUNTER Code of Practice na podstawie The COUNTER Code
of Practice for e-Resource: Release 4 Copyright: Counter Online Metrics. 2012, 1–29

Niektóre raporty oznaczone są jako obowiązkowe. Oznacza to, że wydawca musi je
udostępniać, aby posiadać zgodność ze standardem COUNTER, tzw. COUNTER – compliance. Pozostałe są opcjonalne, poszerzają wiedzę o prenumerowanych e-zasobach,
ale nie są niezbędne dla uzyskania potwierdzenia zgodności.
Każdy raport posiada ściśle określoną strukturę, według której musi być przygotowywany. Tabela nr 2 pokazuje przykładowy raport dla czasopism (Journal Report 1).
Wymaganym od wydawców formatem udostępniania danych jest format XML, który
przez użytkownika może być otwarty np. w programie Microsoft Excel. Twórcy CoP
nie poprzestali na zaprojektowaniu samej tylko struktury raportu, ponieważ serwisy
wydawców są różnie zbudowane i zdarza się, że te same elementy witryny są inaczej
nazwane (i odwrotnie: elementy mające te same nazwy nie są tym samym). Dlatego
też stworzono słownik pojęć, zawierający definicje elementów, których mają dotyczyć
statystyki, np. opis tego, czym jest „kliknięcie” czy też, co dokładnie oznacza uzyskany
dostęp.
Dokumentacja COUNTER Code of Practice zawiera dokument główny [3], w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Projektu COUNTER, a także szczegółowe dane dotyczące generowania raportów obowiązkowych. Ponadto, dołączono
do niego szereg załączników z informacjami dodatkowymi, m.in.: wspomniany już
słownik pojęć (Appendix A), opisy raportów opcjonalnych (Appendix H), przykładowe
raporty (Appendix F), informacje dotyczące automatycznego pobierania raportów –
SUSHI (Appendix C), a także instrukcje dla dostawców dotyczące implementacji wzorca Code of Practice (Appendix D).
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Tab. 2. Fragment raportu JR1 dla zasobów z EBSCOhost otwartego w programie Microsoft Excel
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Protokół SUSHI
Udostępnianie danych zgodnie ze standardem COUNTER może zagwarantować
rzetelność otrzymywanych danych, jednak, niestety nie zapewnia szybkiego ich otrzymania. W roku 2005 amerykańska organizacja ustanawiająca standardy w dziedzinie
usług informacyjnych - National Information Standards Organization (NISO) podjęła
prace nad technologią zdalnego przesyłu danych. We wrześniu 2006 roku udostępniona
została pierwsza wersja protokołu Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative,
czyli w skrócie SUSHI. NISO oraz COUNTER podpisały również memorandum zezwalające na używanie protokołu SUSHI w celu przesyłania raportów w tym standardzie [4].
Standard NISO o nazwie ANSI/NISO Z39.93-2013 The Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) [5] definiuje dwa elementy: żądanie raportu oraz
odpowiedź na nie wraz z dołączonym raportem w formacie XML. Protokół SUSHI to
swego rodzaju numer telefonu do wydawcy, pod którym otrzymamy interesujące nas
dane, jednak aby zadzwonić niezbędny jest telefon. Takim telefonem jest właśnie klient
SUSHI, czyli program komputerowy, który go obsługuje. Zarówno żądanie raportu, jak

Rys. 2. Schemat działania protokołu SUSHI - Pesch, Oliver: Simplifying Usage Statistics:
What’s Next for SUSHI. The Serials Librarian, 2013, 65(1), 25–31
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i odpowiedź na nie, oparte są na Simple Object Access Protocol (SOAP) – protokole
wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystującym język XML do kodowania wywołań. Żądanie raportu musi zawierać adres serwera SUSHI wydawcy oraz
wszystkie niezbędne informacje o tym, kto wysyła wiadomość i jakie ma uprawnienia oraz dane na temat oczekiwanego raportu. Żądanie wysyłane jest poprzez klienta
SUSHI, następnie w odpowiedzi przychodzi wiadomość zwrotna zawierająca żądanie
wraz z dołączonym raportem. Poniżej znajduje się schemat przedstawiający wymianę
informacji pomiędzy klientem SUSHI a serwerem wydawcy.
Zastosowanie protokołu SUSHI w Bibliotece Głównej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Obecnie w naszej Bibliotece posiadamy ponad 20 baz danych oraz ponad 40 eczasopism zamawianych indywidualnie. Wobec powyższego, gromadzenie statystyk
wykorzystania zasobów elektronicznych w tradycyjny sposób jest zajęciem pracochłonnym. Przede wszystkim, trzeba za każdym razem zalogować się do panelu administratora na stronie WWW dostawcy e-źródeł, co nie musi być wcale czynnością łatwą,
biorąc pod uwagę zmiany, jakie nieustannie się dokonują w tych serwisach. Następnie
trzeba wybrać odpowiedni typ raportu, zakres miesięcy, z których chcemy otrzymać
dane, potem wystarczy kliknąć „ok” i … cierpliwie czekać. W wielu przypadkach nie
otrzymujemy raportu od razu, ale wysyłany on jest na naszą pocztę e-mail. Bywa, że
czeka w naszej skrzynce, zanim zdążymy wyjść z przeglądarki internetowej, ale zdarza
się, że dociera do nas dopiero następnego dnia.
Protokół SUSHI stanowi odpowiedź na potrzebę szybkiego dostępu do statystyk.
Pierwszym krokiem jest wybór oraz instalacja odpowiedniej aplikacji klienta do obsługi protokołu. Znalezienie jej nie jest rzeczą prostą. Programy do zarządzania zasobami
elektronicznymi – z angielskiego Electronic Resources Management System (ERMS),
z reguły zawierają moduł do pobierania statystyk poprzez SUSHI, jednak są to produkty licencjonowane i stosunkowo drogie.
Rozpoczynając nasze poszukiwania postanowiliśmy wypróbować darmowe narzędzie SUSHI Starters, które powstało w 2011 roku w wyniku współpracy COUNTER
i Uniwersytetu Cranfield [6]. SUSHI Starters to aplikacja internetowa, której pliki
umieszcza się np. na uczelnianym serwerze. Obsługuje się ją poprzez przeglądarkę
internetową. Za pośrednictwem programu udało nam się skonfigurować 13 serwisów
(wśród nich m.in. Wiley Online Library, EBSCOhost czy też HighWire).
W trakcie konfiguracji serwisu danego wydawcy należy przede wszystkim podać
adres internetowy, pod którym znajdują się statystyki (Rys. 3 - 1). Równie ważne są
dane, dzięki którym zostaniemy rozpoznani: RequestorID (Rys. 3 - 2) oraz CustomerReferenceID (Rys. 3 - 3). Te dane wprowadzamy tylko raz. Przy każdorazowym pobraniu
raportu musimy, natomiast wybrać, który raport chcemy otrzymać oraz jaki przedział
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Rys. 3. Ekran konfiguracji serwisu SUSHI w aplikacji SUSHI Starters

czasowy mają obejmować dane (Rys. 3 - 4). Raporty możemy zapisywać na pulpicie
komputera bądź też na serwerze, gdzie archiwizowane są w folderze SUSHI Store.
SUSHI Starters obsługuje jedynie trzecią edycję Code of Practice, dlatego od roku
2014, kiedy czwarta edycji Code of Practice stała się obowiązującym standardem COUNTER, coraz mniej raportów można pobrać za pomocą tej aplikacji. W poszukiwaniu
nowego rozwiązania dla gromadzenia raportów za pomocą SUSHI trafiliśmy na, stworzony w bibliotece Uniwersytetu Notre Dame (Indiana, USA), darmowy program do
zarządzania zasobami elektronicznymi o nazwie CORAL. Zawiera on cztery moduły:
pozyskania i administrowania zasobami, zarządzania licencjami, gromadzenia informacji na temat wydawców i dostawców oraz moduł statystyk [7], przy czym każdy
z nich można zainstalować oddzielnie. Sam proces instalacji jest niestety dość skomplikowany i muszą go przeprowadzać osoby z odpowiednią wiedzą informatyczną.
Niezbędny jest serwer z obsługą baz MYSQL oraz języka PHP. Z programu korzystamy, tak samo jak w przypadku SUSHI Starters, poprzez przeglądarkę internetową. Przy
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Rys. 4. Strona programu CORAL dotycząca protokołu SUSHI

konfiguracji ponownie najważniejsze są Requestor ID oraz Customer ID, a także adres
serwera wydawcy. Po wprowadzeniu danych strona SUSHI wygląda następująco:
Aby wysłać żądanie raportu wystarczy kliknąć run now (Rys. 4 – 1) i jeśli raport
zostanie pobrany prawidłowo, pojawi się w tabeli zaimportowanych raportów, gdzie
będzie czekał, aż sprawdzimy prawidłowość danych (Rys. 4 – 2). Wszystkie raporty
zapisywane są w archiwum i mamy do nich dostęp w każdej chwili. Możliwe jest również ustawienie funkcji automatycznego pobierania raportów wybranego wydawcy np.
co 2 miesiące.
Dużą wadą modułu statystyk Coral jest brak możliwości wyboru interesującego
nas okresu, za który chcemy poznać statystyki – zawsze otrzymujemy dane za minione
miesiące w bieżącym roku. Teoretycznie, są one najbardziej potrzebne, jednak niejed102
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Rys. 5. Przykładowy raport w programie Coral

nokrotnie pragniemy zobaczyć, jak wykorzystanie zasobów zmieniało się na przestrzeni 2-3 lat, a wtedy pozostaje powrót do serwisu wydawcy.
W trakcie gromadzenia statystyk w standardzie COUNTER za pomocą protokołu
SUSHI nasuwa się wniosek o niezwykłej kruchości tej technologii. Niejednokrotnie, do
odpowiedzi, zamiast raportu, dołączona była informacja o błędzie. Wynika to, niewątpliwie, z połączenia tych dwóch standardów. Każdy z nich, aby stać się jak najbardziej
powszechny, musi charakteryzować się pewną elastycznością. Wydawcy interpretują
poszczególne zalecenia bardzo różnie, co może skutkować pojawianiem się błędów.
W takim wypadku często trudno rozpoznać, czy to kwestia niewłaściwego przygotowania raportu COUNTER, błędnej konfiguracji serwera SUSHI wydawcy czy też
błędu naszego klienta.
Podsumowanie
Czy COUNTER CoP i protokół SUSHI są idealną odpowiedzią na potrzeby bibliotekarzy i wydawców w zakresie gromadzenia statystyk? Z pewnością stanowią duży
krok na drodze do stworzenia klarownego i jednolitego systemu statystyk dla zasobów
elektronicznych. Niestety, uzyskanie potwierdzenia zgodności ze standardem COUNTER wymaga od wydawców, oprócz dostosowania modelu gromadzenia i udostępniania statystyk, uiszczenia rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 555 dolarów
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(opłata na rok 2014). Taka kwota, zwłaszcza w przypadku niewielkich wydawnictw,
może być uznawana za zbyt wygórowaną*.
Josh Welker w publikacji z 2012 roku przedstawił wyniki ankiety, którą przeprowadził pośród 134 bibliotekarzy. Tylko nieliczni z nich korzystają z protokołu SUSHI do pobierania raportów. Co istotne, w pytaniu o ilość czasu, jaką przeznaczają na
gromadzenie statystyk, ponad 40% respondentów stwierdziła, że czynność ta zajmuje
im w ciągu roku cztery tygodnie i więcej, widać więc wyraźnie, że istnieje potrzeba
automatyzacji tego procesu. Z pozostałych postulatów zawartych w artykule najważniejsze wydają się te, dotyczące wydzielenia z raportu zbiorczego dla danej platformy
statystyk dla poszczególnych kolekcji [8].
Odpowiedzią na problem stosunkowo rzadkiego udostępniania przez wydawców
statystyk w standardzie COUNTER może być stworzenie platformy, która gromadziłaby dane zarówno poprzez protokół SUSHI, jak i za pomocą techniki tzw. webscrappingu. Rozwiązanie takie zaproponowali Yung i Kim w publikacji z 2013 roku,
w której przedstawiają wyniki swojej pracy nad taką właśnie, platformą hybrydową,
która gromadzi informacje na temat wykorzystania e-czasopism. Program komputerowy do web-scrappingu pozwala na automatyczne wyciąganie informacji ze stron internetowych, poprzez zalogowanie się do witryny wydawcy za pomocą danych instytucji,
a następnie pobranie statystyk wykorzystania poszczególnych tytułów i zapisanie ich
do bazy danych. Twórcy platformy skonfigurowali przy użyciu tej techniki 24 serwisy
wydawców, natomiast od 8 wydawców raporty pobierane są za pomocą SUSHI. Należy przy tym zaznaczyć, że technika ta, jak podają autorzy, jest o wiele wolniejsza niż
SUSHI, ponadto jest niezwykle wrażliwa na wszelkie zmiany wprowadzane w analizowanych stronach WWW [9].
Warto również dodać, iż istnieją wątpliwości co do rzetelności danych dotyczących
wykorzystania e-zasobów, w tym także tych pochodzących z raportów COUNTER. Autorzy artykułu eJournal Interface Can Influence Usage Statistics: Implications for Libraries, Publishers, and Project COUNTER z 2006 roku wykazali, że to, w jaki sposób
dostęp do pełnych tekstów jest prezentowany w serwisie wydawcy, istotnie wpływa na
statystyki. Znaczenie ma ścieżka, którą docieramy do pliku z pełnym tekstem artykułu
(liczba kliknięć, automatyczne otwieranie się pełnego tekstu w formacie HTML) oraz
do jakiego adresu prowadzi nas narzędzie linkujące. Możliwym rozwiązaniem mogłoby być włączenie ściśle określonego modelu dostępu do pełnego tekstu jako jednego
z warunków uzyskania potwierdzenia zgodności ze standardem COUNTER. Wiązałoby się to jednak z koniecznością, niejednokrotnie poważnej, przebudowy serwisów
wydawniczych [10].
*
Koszty uczestnictwa w projekcie wahają się od 175$/rok dla stowarzyszonych bibliotek (bez prawa
głosu) do 875$/rok dla dużych dostawców. Podana w tekście cena 555$ skierowana jest do małych wydawców. http://www.projectcounter.org/index.html, dostęp: 29 V 2014
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COUNTER CoP nieustannie się rozwija i oferuje coraz większą i bardziej zaawansowaną pulę statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych. W edycji z 2012 roku
pojawiły się raporty opisujące wykorzystanie e-źródeł na urządzeniach mobilnych.
Dane o popularności zasobów pośród użytkowników smartfonów i tabletów mogą np.
pomóc w podjęciu decyzji o utworzeniu mobilnej wersji serwisu bądź oddzielnej aplikacji dedykowanej na te urządzenia. W związku ze stale zwiększającą się liczbą udostępnianych materiałów multimedialnych wprowadzono również raporty przedstawiające wykorzystanie tego typu zasobu. Czy droga obrana przez COUNTER jest słuszna?
Liczne raporty z pewnością dają lepszy obraz wykorzystania prenumerowanych źródeł,
pozwalają na poznanie potrzeb naszych użytkowników i na odpowiednie dopasowanie
do nich naszych zbiorów. Jednak dla bibliotekarza stojącego przed wyborem, czy przedłużyć prenumeratę danej bazy danych, najważniejsze są liczby dotyczące pobrań pełnych tekstów, co w dalszej kolejności pozwala wyliczyć koszt pojedynczego artykułu.
Równie istotne jest, aby niezbędne statystyki otrzymać szybko, dlatego wydaje się, że
COUNTER oraz NISO powinny skupić swoje działania przede wszystkim na stworzeniu niezawodnego i darmowego klienta SUSHI, a także dążyć do powszechnego użycia
tego standardu przez dostawców treści elektronicznych.
Twórcy protokołu SUSHI mają w planach odejście od, dotychczas wykorzystywanej przy przesyłaniu raportów, technologii SOAP. Oliver Pesh z EBSCO, który zasiada również w radzie dyrektorów organizacji NISO, w artykule z 2013 roku przedstawia propozycję zastąpienia SOAP modelem REST + JSON. REpresentational State
Transfer (REST) to wzorzec architektury oprogramowania, poprzez który zapytanie
będzie wysyłane za pomocą protokołu HTTP, czyli będzie wyglądało jak link do strony WWW. W odpowiedzi otrzymamy raport w formacie JavaScript Object Notation
(JSON), gdzie dane tekstowe zostaną przedstawione w formie gotowej do analizy. To
znacznie uprości proces pobierania raportów, umożliwi także wyciąganie statystyk nie
tylko dla całego zasobu dostawcy (tak jak to jest w chwili obecnej), ale także dla pojedynczych czasopism [11].
Statystyki wykorzystania mogą mieć w przyszłości także zastosowanie w bibliometrii. W marcu 2014 roku COUNTER zaprezentowała wskaźnik Usage Factor oparty o dane w standardzie COUNTER i opisujący „pobieralność” poszczególnych tytułów. Wskaźnik jest niczym innym, tylko medianą dla statystyk danego czasopisma
w poszczególnych miesiącach badanego okresu. W roku 2016 ma się ukazać pierwszy
wykaz czasopism wraz z przypisanymi wartościami Usage Factor [2]. Czyżby rosła
konkurencja dla Impact Factor?
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Cyfrowa Biblioteka Medyczna
Uniwersytetu Jagiellońskiego Colegium Medicum
– powstanie, realizacja, rozwój
Abstract
The Digital Medial Library (DML) was created during the teamwork of the medical librarians from
Jagiellonian University at the PASSIM\SYNAT project. The aim of this project was to integrate already existing, dispersed resources, content and infrastructural, develop a technological support system for
a better knowledge transfer (mainly from Polish resources) to the scientific community (virtual scientific
environment) and create a universal, unified, and friendly access to the information services.
The collected resources were catalogued according to the general standards (Dublin Core metadata
standard) and standards applied in health sciences (MeSH).
They are accesible for the library users (mainly researches, teachers and students) from the web page
of the Medical Library Jagiellonian University.
The methodological and technical aspect of the development DML are presented. The results of the
adapted usability tests showed the strenghts and the weaknesses of the Digital Medical Library. The graphics, the navigation and help system should be improved. The good accesibility, the effectiveness and the
interface simplicity are the considerable advantages. The opinions of the participants of the usability tests
will be very useful in future works on the DML development.
Streszczenie
Cyfrowa Biblioteka Medyczna została utworzona w wyniku prac zespołu Biblioteki Medycznej UJ
CM w projekcie SYNAT – Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (Projekt finansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2010-2013). Zgromadzone zasoby
elektroniczne z zakresu nauk medycznych zostały uporządkowane i opisane przy pomocy standardowych
metadanych i obecnie są udostępniane użytkownikom poprzez stronę www Biblioteki Medycznej UJ CM.
Grupą docelową są pracownicy naukowi i studenci.
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Przedstawiono aspekty metodologiczne, merytoryczne i techniczne powstania CBM oraz wyniki badania przeprowadzonego w celu oceny jej funkcjonowania. Grupa badanych osób składała się z bibliotekarzy, pracowników naukowych i studentów. Wykorzystano zaadaptowane dla celu badania testy funkcjonalności oraz dodatkowo w ramach próby oceny jakości – model do oceny jakości bibliotek cyfrowych
– LibEval. Uzyskane opinie pozwoliły zidentyfikować miejsca, gdzie mogą wystąpić problemy podczas
wyszukiwania i przeglądania zawartości CBM.
Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły na uzyskanie umiarkowanie dobrej oceny funkcjonowania Cyfrowej Biblioteki Medycznej. Ulepszenia wymagają grafika, nawigacja i system pomocy na stronie. Atutami są natomiast: dostępność, prosty i intuicyjny interfejs oraz szybkość uzyskiwania wyników,
zwłaszcza przy wyszukiwaniu prostym. Dodatkowe opinie użytkowników pomogły w planowaniu dalszych prac nad rozwojem Cyfrowej Biblioteki Medycznej.

Uwagi wstępne
W latach 2010-2013 zespół pracowników Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego brał udział w projekcie PASSIM/SYNAT1. Utworzenie Cyfrowej Biblioteki Medycznej nie było planowanym wynikiem prac w ramach projektu, ale analiza
wyszukanych cyfrowych źródeł z dziedziny medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu
zainspirowała członków zespołu do zapoczątkowania elektronicznej kolekcji, która zawierałaby, oprócz własnych zasobów informacyjnych Biblioteki Medycznej UJ CM
(baza prac doktorskich), także zasoby internetowe przydatne studentom, wykładowcom i pracownikom naukowym uczelni medycznych.
Dobór materiałów
Wyszukiwanie i identyfikacja poszczególnych rodzajów zasobów internetowych
wymagały przyjęcia różnych strategii w zależności od rodzaju, lokalizacji lub tematyki
zasobów. Wstępnie założono systematyczne przeszukanie następujących obszarów:
– witryny uczelni medycznych i uczelni prowadzących kierunki pokrewne,
– strony poświęcone zdrowiu publicznemu,
– specjalistyczne serwisy i portale przeznaczone dla osób zawodowo związanych
z medycyną lub naukami pokrewnymi,
– strony przeznaczone dla pacjentów i laików interesujących się zdrowiem,
– witryny bibliotek medycznych,
– witryny polskich czasopism medycznych i pokrewnych,
– witryny wydawnictw i księgarń związanych z medycyną i naukami pokrewnymi
W celu zebrania zasobów sieciowych związanych z tematyką zdrowia publicznego
wykorzystano występujące w literaturze (Włodarczyk 2002) określenie „infrastruktura
(instytucjonalna) zdrowia publicznego”. Pojęcie to oznacza ogół jednostek organizaCelem projektu było utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej oferującej i gromadzącej sieciowe zasoby wiedzy dla nauki, edukacji i społeczeństwa wiedzy.
1
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cyjnych publicznych i prywatnych, które uczestniczą w realizacji zadań i funkcji zdrowia publicznego. Wyboru przydatnych źródeł z tej dziedziny dokonano poszerzając
wyszukiwanie o strony:
– organizacji i instytucji związanych z administracją rządową a zajmujących się
zapobieganiu chorobom, promocją zdrowia, zapewnieniem odpowiednich warunków życia i pracy obywateli, organizacją opieki zdrowotnej i socjalnej.
– towarzystw naukowych, korporacji zawodowych, których działalność związana
jest ze zdrowiem publicznym czy medycyną społeczną;
– organizacji pozarządowych, organizacji użytku publicznego.
Warto zauważyć, że oprócz prowadzenia poszukiwań zgodnie z wcześniejszymi
założeniami, wstępna praca nad gromadzeniem materiałów i analiza początkowo wyszukanych stron były inspiracją do wytyczania nowych odrębnych ścieżek, których nie
przewidziano wcześniej. Szczególnie pomocne okazały się zamieszczone na większości stron, a zwłaszcza na dużych oficjalnych portalach instytucji/organizacji linki do
innych zasobów.
Poszukiwania były na ogół ograniczone do polskich zasobów; zagraniczne wyjątki uwzględniano w przypadku kiedy strony należały do instytucji lub organizacji
międzynarodowych, których Polska jest członkiem (np. UE, Międzynarodowa Organizacja Pracy, międzynarodowe organizacje badawcze i stowarzyszenia działające na
rzecz poprawy zdrowia, opieki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa czy poprawy
warunków życia i pracy). Zagraniczne strony rejestrowano także wtedy, kiedy na analizowanych polskich stronach znajdowały się rekomendowane linki.
Wybór (selekcja) materiałów
Głównym kryterium włączenia znalezionego materiału do kolekcji Cyfrowej Biblioteki Medycznej była jego przydatność dla przyszłego użytkownika czyli zawartość
merytoryczna i funkcjonalność wyszukanych cyfrowych zasobów (Sapa, 2012). Pomocne tutaj były przede wszystkim:
– doświadczenia członków zespołu i ich wiedza nabyte w ciągu lat pracy przy
wyszukiwaniu informacji medycznej oraz prowadzeniu licznych szkoleń dotyczących korzystania z baz danych oraz medycznych zasobów Internetu;
– internetowe katalogi tematyczne tworzone przez redaktorów i specjalistów
z danej dziedziny wiedzy
– reklamy nowych serwisów i stron internetowych;
– narzędzia badające ruch i popularność witryn internetowych (www. Alexia.
com, www.ocenystron.pl);
Kolejnym etapem selekcji była ocena jakości wyszukanych źródeł. Jakość oceniana
była w trzech obszarach: treści, dostępności i formy. Nie rejestrowano treści będących
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przekazem reklamowym (niektóre strony producentów/sprzedawców sprzętu i wyrobów leczniczych czy towarzyskim (niektóre fora dyskusyjne). Ostrożnie podchodzono
do wykluczania treści skierowanych wyraźnie do innych grup odbiorców np. dzieci.
Takie źródła odrzucano tylko wtedy, jeżeli nie miały przydatności dla edukatorów
i promotorów zdrowia, pedagogów, pracowników oświaty. Nie uwzględniano również
zasobów z zawartością o wyłącznie temporalnym charakterze, zawierających nieaktualny już przekaz.
Z kolei kryterium dostępności kazało zastanawiać się nad takimi zasobami, które
nie będą mogły być wykorzystane ze względu na różnorodne bariery - finansową lub
językową. Szukano głównie stron w języku polskim lub polskich wersji zagranicznych
serwisów i portali. Strony w innym niż polski języku rejestrowano wtedy, gdy prowadziły do nich wiarygodne lub rekomendowane linki z polskich zasobów lub miały duże
znaczenie dla kompletności rejestrowanej informacji. Utrudniony dostęp również nie
zawsze przekreślał przydatność – w niektórych wypadkach dużą wagę niosła sama
informacja o istnieniu danego źródła, nawet przy bardzo płytkim czy niemożliwym
dla zewnętrznego użytkownika dostępie do zawartych w nim treści.
Formę zasobu – konstrukcje interfejsu, grafikę, edycję uznawano za najmniej istotny element oceny. Wśród rezultatów wyszukiwania ze względu na formę odrzucano
tylko takie, gdzie odbiór treści był bardzo utrudniony lub zawartości nie można było
uznać za „zgodne z dobrym obyczajem” (np. wulgaryzmy, agresywność, napastliwość,
obsceniczność).
W ocenie jakości wykorzystywano także popularne i powszechnie uznawane zestawy kryteriów jakości odnoszących się do stron internetowych. Oprócz popularnego
certyfikatu HonCode (HonCode, 2012) realizujący projekt wykorzystywali wytyczne
dokumentu „Europe 2002: Quality Criteria for Health Related Websites”( Commission
of the European Communities, 2002). Zawarte w nich narzędzie zostało zbudowane
w rezultacie dyskusji między przedstawicielami krajów członkowskich Unii Europejskiej, USA, Szwajcarii, Norwegii, międzynarodowych organizacji, instytucji rządowych i pozarządowych, delegatów przemysłu farmaceutycznego, firm produkujących
sprzęt medyczny, rzeczników interesu lekarzy, przedstawicieli pacjentów oraz autorytetów w dziedzinie prawa medycznego i etyki. Pomocne okazały się również metody
opracowane przez bibliotekarzy i przeznaczone dla bibliotekarzy bibliotek uczelnianych (Bednarek-Michalska, 2002). Zestaw kryteriów oceny jakości zasobów włączanych do kolekcji CBM zawiera tabela nr 1.
Ocena jakości była prowadzona bardziej wnikliwie dla licznych serwisów i portali
przeznaczonych dla szerokiego ogółu użytkowników sieci, zwłaszcza serwisów dla
pacjentów, stron stowarzyszeń osób z konkretnymi problemami zdrowotnymi, portali firm zajmujących się technologiami i sprzętem medycznym oraz stron prywatnych
i komercyjnych.
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Kryterium

Elementy pomocne
w stosowaniu kryterium

Praktyczne uwagi

Podlegało
ocenie

PRZEJRZYSTOŚĆ
I UCZCIWOŚĆ

-Analiza elementów
adresu zawierająca kody
krajów, rodzaj instytucji
(gov, edu, uni, org, com),
a także informacje o tym
kim jest właściciel serwera (np. bj. (Bib.Jag.)
uj.(Uniw. Jag.) edu.pl)
-Nazwa instytucji/osoby
i jej identyfikacja – pomocne działy: kontakt,
o nas, o sobie -Sponsorzy

Anonimowość dyskwalifikowała strony. Zwracano uwagę na uczciwe
przedstawienie zamiarów
sponsora i brak agresywności/nachalności zamieszczonych reklam

zawsze

REFERENCJE

Autentyczność danych,
podanie źródeł przytaczanych cytowań

Sprawdzano, czy strona
podaje skąd pochodzą
źródła zamieszczonych na
stronie informacji i daty ich
publikacji

zawsze

Strona zachowuje zasady
procedury ochrony
danych osobowych zgodnie z obowiązującym
prawem

Jeżeli strona miała charakter interaktywny lub
wymagała rejestracji użytkownika sprawdzano czy
np. w kwestionariuszach
i formularzach wypełnianych przez użytkowników
zamieszczono odpowiednia
adnotację zgodnie z wymaganiami prawa o ochronie
danych osobowych

zawsze

Strona podaje datę
ostatniej aktualizacji oraz
daty publikacji/ogłoszenia zamieszczanych
dokumentów

Sprawdzano daty w stopce
głównej, a także w przeglądarkach. Uwzględniano to,
że nie wszystkie informacje
muszą być często aktualizowane - zmienia się
statystyka, przepis prawny
obowiązuje do czasu jego
nowelizacji czy wycofania,
ale już historia danej instytucji pozostaje.

zawsze

PRYWATNOŚĆ
I OCHRONA DANYCH

AKTUALIZACJA
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WIARYGODNOŚĆ W KONTAKCIE
Z UŻYTKOWNIKIEM

DOSTĘPNOŚĆ

Każdy serwis powinien
posiadać miejsce dla kontaktu z użytkownikiem

Niekiedy weryfikowano
dane ze stron przy pomocy
innych źródeł (encyklopedie, podręczniki). Brano
pod uwagę dane statystyczne zliczające ilość odwiedzin, a także informacje o
stronie w innych źródłach,
jej popularność.

nie zawsze

Informacja o warunkach
korzystania ze strony,
możliwość jej swobodnego przeszukiwania

Sprawdzano działanie
wyszukiwarki na stronie. W przypadku stron
płatnych sprawdzano jakie
oryginalne usługi oferuje
strona oraz zwracano uwagę czy profesjonalistom
(lekarzom, farmaceutom,
menadżerom opieki zdrowotnej) przyznano zniżki
lub zwolnienie z opłat.

nie zawsze

Tab. 1. Ocena jakości zasobów internetowych dotyczących zdrowia

Strony organizacji i instytucji edukacyjnych i naukowych wraz z ich bibliotekami, instytucji rządowych, informacje ze stron Unii Europejskiej, strony czasopism naukowych, wydawnictw, korporacji zawodowych, towarzystw naukowych, konferencji
również były oceniane pod względem jakości. Mimo, że nie stosowano założenia,
że odpowiednią jakość zawartych tam informacji gwarantuje ranga tych instytucji, to
ocena jakości tego rodzaju stron prowadzona była w sposób, w którym mniej przyglądano się szczegółom. Uznano, że kryteria: przejrzystości i uczciwości oraz referencji powinny być spełnione ze względu na instytucje sprawcze lub właścicieli serwera.
Dla wszystkich znalezionych zasobów, rezultatem stosowania kryteriów oceny jakości była decyzja o wyborze lub odrzuceniu konkretnego obiektu (Sapa, 2012). Jednak
nie wszystkie strony, które nie spełniały w ścisły sposób kryteriów były eliminowane.
Przyjęcie takiej zasady zaowocowałoby zbyt dużą liczbą odrzuconych stron – niekorzystnym dla przyszłych użytkowników platformy zawężeniem wyników. Kluczowe
w selekcji materiałów było kryterium przydatności dla przyszłych użytkowników Cyfrowej Biblioteki Medycznej.
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Rejestracja i opracowanie zasobów
Jako narzędzie do rejestracji i opracowania zasobów internetowych wykorzystano
oprogramowanie RefWorks, produkt firmy ProQuest. Dla każdej z pozyskanych stron
(lub dla każdego z zamieszczonych na analizowanych stronach wyselekcjonowanego dokumentu/pliku) został stworzony w programie RefWorks oddzielny rekord, dla
którego wypełniano formularz edycji. W opracowaniu zarejestrowanych zasobów wykorzystano kilka standardów stosowanych w tworzeniu metadanych. Wśród nich były
zarówno te stosowane na całym świecie jak zalecenia Dublin Core czy Medical Subject
Headings, jak i listy kontrolowane o zasięgu lokalnym czyli klasyfikacja systematyczna Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej czy przeznaczenie użytkowe według Biblioteki
Głównej Politechniki Warszawskiej. Opisy zasobów dostosowano do Polskiej Normy
PN-ISO 15836:2006 „Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core”. Każdy rekord zaopatrzono w abstrakt: kilkuzdaniowy opis zasobu tworzony przez osobę opracowującą lub przejęty ze strony.
Przykład
Dla strony Instytutu Medycyny Wsi (Ryc.1)

Ryc. 1. Główna strona internetowa Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
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Zarejestrowany w programie RefWorks rekord przedstawia ryc. 2

Ryc. 2 Rekord strony internetowej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
zarejestrowany w programie RefWorks

W celu udostępnienia zasobów CBM użytkownikom wykorzystano oprogramowanie dLibra 1 , polski system do budowy bibliotek cyfrowych, rozwijany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS. Rekordy, sporządzane w oprogramowaniu RefWorks z pozyskanych i wyselekcjonowanych materiałów, podlegały
korekcie formalnej (ryc. 3). W trakcie korekty, poza wcześniejszym przeglądem norm
regulujących opisy bibliograficzne różnego typu dokumentów, została dodatkowo
zaadaptowana uaktualniona norma regulująca opis bibliograficzny książki (Grzędzińska red., 2012). W czasie korekty, poza stroną formalnego sprawdzenia rekordów
(poprawność wypełnienia wymaganych pól opisu, poprawność zapisu danych w polu,
uzupełnienie brakujących danych itp.), ujednolicono przede wszystkim tytuły zasobów
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internetowych tego samego typu (strony bibliotek, katalogów, blogów, uczelni, podstron uczelni, organizacji, stowarzyszeń itp.), o ile nie były one jednoznacznie i jasno
podane. Głównym wyznacznikiem było możliwie najwierniejsze przejęcie danych ze
strony do opisu (niezależne od katalogującego).

Ryc. 3. Diagram procesu migracji pomiędzy systemem RefWorks a dLibra

Wszystkie zmigrowane z systemu Refworks rekordy podłączone zostały do kolekcji
Cyfrowej Biblioteki Medycznej jako Medyczne zasoby internetowe.
Przytoczony jako przykład rekord zawierający stronę Instytutu Medycyny Wsi
w kolekcji prezentuje się następująco: (ryc. 4)
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Ryc. 4. Rekord Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
w Cyfrowej Bibliotece Medycznej – Medyczne Zasoby Internetowe

We wrześniu 2014 ilośc rekordów w Medycznych Zasobach Internetowych CBM
wynosiła 2274. Zawartośc kolekcji w zależności od dziedziny i typu zasobu pokazują
ryc. 5 i ryc. 6

Ryc. 5. Zawartość kolekcji CBM – Medyczne Zasoby Internetowe; liczba rekordów
w zależności od dziedziny
116
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Ryc. 6. Zawartość kolekcji CBM – Medyczne Zasoby Internetowe; liczba rekordów
w zależności od typu zasobu

Funkcjonalność i jakość Cyfrowej Biblioteki Medycznej
Do zbadania, w jakim stopniu utworzona biblioteka cyfrowa spełnia swoje funkcje
oraz w celu lepszego dostosowania jej do potrzeb użytkowników wykorzystano testy
funkcjonalne (inaczej testy użyteczności, testy funkcjonalności, ang. usability tests),
które oparte są na badaniu funkcji (czynności) wykonywanych przez testowany system
(Bastien, 2010). Testy tego typu dokonywane na prototypach pozwalają zidentyfikować
większość problemów, jakie mogą napotkać użytkownicy portalu, systemu lub strony
internetowej (Jeng, 2005) . Wykorzystano trzy dostępne metody: obserwację, kwestionariusze, zapis „głośnego myślenia”. Przeprowadzono także rozmowy potestowe.
Cel badania
Celem badania było zidentyfikowanie miejsc, w których przyszli użytkownicy mogą
napotkać trudności podczas przeglądania lub wyszukiwania zasobów w Cyfrowej Bibliotece Medycznej.
Dobór próby
Zdecydowano, że do grupy osób testowanych zostaną zaproszone osoby o jednorodnym profilu, tzn. takie które nie korzystały nigdy z biblioteki cyfrowej w oprogramowaniu dLibra oraz mają co najmniej średnie doświadczenie w wyszukiwaniu zasobów internetowych z zakresu nauk medycznych. Badanie przeprowadzono z udziałem
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5 bibliotekarzy medycznych. Jak podaje literatura (Kasperski, Boguska-Torbicz, 2008)
próba tej wielkości pozwala wychwycić 85% błędów systemu.
Określenie typu zadań
Zgodnie z założonym celem badania i celem samego portalu określono zagadnienia
problemowe, na jakie powinny dać odpowiedź wyniki testu: czy wyszukiwanie i przeglądanie zasobów pod różnym kątem jest intuicyjne, czy użytkownicy rozumieją zastosowaną terminologię, czy układ informacji jest przejrzysty, czy system podpowiedzi
jest efektywny.
Przygotowanie środowiska badania
Badanie przeprowadzono w środowisku dobrze znanym osobom testowanym, tj.
w budynku Biblioteki Medycznej UJCM i na sprzęcie, którym na co dzień się posługują. Takie warunki sprzyjają stworzeniu przyjaznej atmosfery podczas testu. Nie
wykorzystano podczas badań kamer ani programów rejestracji działań na monitorze.
Zamiast tego w czasie badania obecny był przeważnie dodatkowy obserwator, który
zapisywał komentarze użytkownika. Moderator i obserwator zajmowali miejsca nieco
za osobą testowaną, tak by widzieć ekran, a jednocześnie nie naprowadzać na rozwiązanie poprzez wskazówki niewerbalne.
Przed przystąpieniem do badania opracowano instrukcję zapewniającą jednakowy
przebieg badania niezależnie od moderatora.
Opracowano osiem zadań o różnym stopniu trudności, obejmujących przeglądanie
i wyszukiwanie zasobów.
Wyniki badań podsumowano w tabelach 2-4

Tabela 2. Ocena wykonania zadań przez poszczególne osoby testowane
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Pytanie

Średnia ocena w skali 1-5
(1- ocena najlepsza 5- ocena najgorsza)

Proszę ocenić łatwość korzystania z testowanej witryny

2,4

Co Pan/ Pani sądzi o terminologii używanej
w ocenianej witrynie ?

2

Czy witryna jest łatwa w nawigacji?

2,2

Czy witryna jest wizualnie atrakcyjna?

2

Czy czuł /a się Pan/Pani zagubiony/a podczas wyszukiwania?
Co Pan/Pani sądzi o układzie informacji na
stronie?
Pana/Pani ogólna opinia o Bibliotece Cyfrowej

2,2
2,2
2,4

Tab. 3. Ogólna ocena Cyfrowej Biblioteki Medycznej
Nie ma uwag. Chociaż można by ulepszyć system podpowiedzi.
W pierwszej kolejności należy ulepszyć w portalu: szatę graficzną.
Niejasne okno do wyszukiwania w trybie zaawansowanym [od moderatora: dotyczyło to
okna „tekst publikacji”, „opis publikacji” ]
W pierwszej kolejności należy ulepszyć w portalu: nawigację i czytelność.
Nie ma uwag, ogólnie bardzo dobra ocena portalu.
Tab. 4. Uwagi i komentarze osób testowanych

Wyniki testu funkcjonalności
Wyniki uzyskane w trakcie badania pozwalają na umiarkowanie dobrą ocenę funkcjonowania Biblioteki Cyfrowej. Średni czas wykonania zadania był dość krótki (od
40 do 135 sek.; dla porównania średni czas wśród moderatorów wynosi 67 sek.). Ten
dość duży rozrzut jest wywołany przez różne strategie, jakie przyjęli badani: dłuższy
czas na zastanowienie i mała liczba prawidłowych kliknięć lub wiele szybkich kliknięć w poszukiwaniu najlepszego sposobu wyszukiwania. Poprawny wynik uzyskano
w przypadku 31 zadań na 40 możliwych (5 osób po 8 zadań).
Stosunkowo dużo danych na stronie głównej mogło spowodować u badanych trudność w dostrzeżeniu istotnych informacji, a to niepowodzenie na samym początku testu nie sprzyjało dobremu nastawieniu do korzystania z bazy, co wywołało „porażki
wyszukiwawcze” u niektórych badanych. Na przykład osoby testowane korzystały
z funkcji wyszukiwania prostego, pomijając możliwości wyszukiwania zaawansoForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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wanego. Po zakończeniu testu twierdziły, że nie dostrzegły na ekranie tej możliwości
– była słabo uwidoczniona. Należy dodać, że - pomimo pominięcia przewidywanego
wyszukiwania zaawansowanego - wyszukiwanie proste, choć dwuetapowo prowadziło
badanych do poprawnego wyniku. Pewną rolę odgrywają tu też przyzwyczajenia nabyte przy korzystaniu z popularnych wyszukiwarek internetowych (np. Google), gdzie
użytkownicy poszukują informacji za pośrednictwem jednego okna wyszukiwarki,
stąd też są skłonni zaczynać wyszukiwanie od prostego pytania, dopiero, gdy rezultat
jest niezadawalający (zbyt duża/zbyt mała liczba rezultatów, nieodpowiadające pytaniu
wyniki) przechodzą do bardziej złożonych sposobów.
Kryteria oceny jakości Cyfrowej Biblioteki Medycznej
W literaturze przedmiotu spotyka się próby ewaluacji bibliotek cyfrowych podporządkowane ścisłym kryteriom oceny jakości. Jedną z propozycji jest wielowymiarowy, hierarchiczny model LibEval (Balog, 2011).

Ryc. 7. Model oceny jakości biblioteki cyfrowej.
Źródło: Balog 2011 s. 235

Adaptując ten model dokonano oceny Cyfrowej Biblioteki Medycznej po zakończeniu testów funkcjonalności (tab. 5).
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Ocena jakości biblioteki cyfrowej (BC)

Jakość
interfejsu

Jakość
systemu

Uwagi dotyczące spełniania
kryteriów przez Cyfrową
Bibliotekę Medyczną (CBM)

Kryterium

Opis kryterium

Łatwość używania

Interfejs daje się łatwo używać w sposób intuicyjny, jest
przyjazny

Testy funkcjonalne pokazały, że
nie we wszystkich sytuacjach

Skuteczność/
efektywność

Interfejs wyposażony jest w
funkcje, które pomagają znaleźć
informacje potrzebne użytkownikowi

CBM spełnia

Konsekwencja

Interfejs jest logiczny i jednorodny w odniesieniu do kolorów,
kroju i rozmiarów czcionek

CBM spełnia

Interakcja/wzajemne oddziaływanie

Funkcje interfejsu dają możliwość wyszukiwania i przeglądania przy użyciu różnych
kryteriów oraz są przyjazne dla
użytkownika

CBM spełnia

Wkładany/potrzebny wysiłek

Interfejs jest zaprojektowany
w sposób, który nie wymaga
dodatkowego wysiłku, aby
oddziaływanie użytkownikbiblioteka cyfrowa przynosiło
efektywne rezultaty tzn. aby
szukana informacja została
szybko odnaleziona

CBM spełnia

Dostępność

Biblioteka Cyfrowa (BC) jest
dostępna zawsze w sposób
ciągły

CBM spełnia

Niezawodność

Funkcje BC wolne są od technicznych błędów

W wyszukiwaniu zaawansowanym nie funkcjonują sprawnie
indeksy. Nie ma możliwości
szukania przez wszystkie
kryteria

Skuteczność/
efektywność

BC zaspokaja potrzeby informacyjne użytkownika

Potrzeby użytkowników CBM
nie były badane

Wydajność/
sprawność

BC działa w sposób oszczędzający czas i wysiłek

CBM spełnia
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Jakość
informacji

Dostępność

Potrzebna informacja jest łatwa
do odszukania i dostępna

Dokładność

Informacja dostarczana przez
BC jest dokładna, wiarygodna
i wolna od błędów

Użyteczność

Informacja dostarczana przez
BC odpowiada potrzebom użytkownika i może mieć zastosowanie w jego pracy (jest zawsze
pod ręką)

Łatwość przyswojenia/rozumienia

Informacja dostarczana przez
BC jest łatwa do zrozumienia,
terminologia jest jasna i spójna

Pełność/Kompletność

Jakość
serwisu/
usługi
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Potrzeby użytkowników nie
były badane

Informacja dostarczana przez
BC jest kompletna, a rozmiar
(ilość rezultatów) odpowiada
potrzebom użytkownika

Dostępność

BC z wszystkimi funkcjami jest
dostępna dla wszystkich użytkowników i w ciągły sposób

CBM spełnia

Wiarygodność

Usługi BC są prawidłowe, wiarygodne i odpowiadają potrzebom użytkowników

Potrzeby użytkowników CBM
nie były badane

Użyteczność

Usługi BC pomagają osiągnąć
założone cele

Potrzeby użytkowników CBM
nie były badane

Integracja

Usługi dostarczane przez BC
są powiązane (dostępne w
prosty sposób) w trakcie procesu
wyszukiwania informacji lub
realizacji innych głównych
funkcjonalności

CBM spełnia częściowo

Reagowanie

Usługi BC odpowiadają potrzebom użytkownika i dostarczają
szybkich odpowiedzi

Potrzeby użytkowników CBM
nie były badane
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Czynniki
kontekstowe

Współpraca

BC może współpracować
(Dzielić się zasobami z innymi
bibliotekami tego rodzaju )

CBM spełnia (np. w ramach
Federacji Bibliotek Cyfrowych)

Network

BC dostarcza przez linki/zapewnia dostęp do innych zasobów
sieciowych

CBM spełnia

Możliwość
podtrzymania/
Stabilność działania

Instytucja ma możliwość rozwijania i podtrzymywania działania BC w aspektach finansowym
i technicznym

Trudno ocenić na obecnym
etapie

Tab. 5 Ocena Cyfrowej Biblioteki Medycznej zgodna z zaadaptowanym modelem LibEval

Wykorzystując powyższy model do oceny jakości Cyfrowej Biblioteki Medycznej
w aspekcie przeprowadzonych testów funkcjonalnych posłużono się jedynie częścią
kryteriów. Nie uwzględniano tych, przez które oceniana jest jakość informacji/jakość
zasobów informacyjnych zgromadzonych w Cyfrowej Bibliotece Medycznej. Wyniki
testów funkcjonalności nie odpowiadają również w pełni na pytanie, czy Cyfrowa Biblioteka Medyczna spełnia (będzie spełniać) potrzeby użytkowników.
Dyskusja
W wyniku przeprowadzonych testów funkcjonalności można zestawić słabe i mocne strony Cyfrowej Biblioteki Medycznej:
Słabe strony:
1. Słabo uwidocznione graficznie funkcje wyszukiwania zaawansowanego i przeglądania indeksów
2. Długa lista kryteriów w wyszukiwaniu zaawansowanym, w tym pola nieaktywne
3. Brak ścieżki nawigacyjnej informującej użytkownika, gdzie aktualnie się znajduje i z jakiej kolekcji korzysta
4. Funkcjonowanie indeksów w opcji zaawansowanego wyszukiwania: użytkownik nie jest kierowany do właściwego indeksu
5. Nawigacja w indeksach wymagająca przewijania zawsze do dołu ekranu, aby
przejść na następną stronę
6. Słabo uwidoczniony graficznie system pomocy
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Mocne strony:
1. Zgromadzenie medycznych zasobów naukowych opisanych zgodnie ze standardami
2. Powstanie prototypowej bazy zasobów – wyselekcjonowanych, ocenionych,
opisanych
3. Pomoc w dostarczeniu użytkownikowi bardziej kompletnej informacji oprócz
informacji katalogowej; oszczędność czasu w porównaniu z wyszukiwaniem
np. w Google
4. Zgromadzenie zasobów dydaktycznych, ułatwienie kontaktów naukowych itp.
5. Zgromadzenie stron dla pacjentów – pomoc dla bibliotekarzy/informatorów.
6. Łatwość korzystania z wyszukiwania zasadniczego/prostego
Przedstawiony model pozyskiwania i opracowania zasobów internetowych w Medycznej Bibliotece Cyfrowej jest bardzo czasochłonny, ponieważ wymaga dużego nakładu pracy „ręcznej”. Należałoby rozważyć, jakie narzędzia informatyczne wykorzystać, by usprawnić te procesy i jaką część prac powierzyć komputerom.
Dalszy rozwój i utrzymanie Cyfrowej Biblioteki Medycznej zależy więc od nakładów czasu i możliwości finansowych. Zebrane i opisane zasoby powinny podlegać
stałemu sprawdzaniu dostępności a zgromadzone materiały powinny być aktualizowane (najlepiej automatycznie). Jednym ze sposobów weryfikacji metadanych może
być informacja zwrotna od twórców zasobu (właściciela czy redaktora zarejestrowanej
strony) uzyskana np. poprzez opublikowanie formularza „Zgłoś poprawki do opisu”.
Podobnie pozyskiwanie nowych zasobów mogłoby się odbywać m.in. poprzez formularz „Zgłoś stronę”. Niezbędne wydaje się tu szerokie informowanie środowiska
skupionego wokół nauk medycznych o istnieniu CBM, utrzymywanie stale wysokich
standardów jakości i włączenie do współpracy innych ośrodków zainteresowanych
rozwojem informacji medycznej.
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Kolekcja Instytutu Medycyny Pracy
w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA
Abstract
CYBRA is a digital library, which presents digitized collections of Lodz scientific libraries on one
common platform. In the Nofer Institute of Occupational Medicine the following works are digitized: publications of employees of NIOM, books and journals published by the Publishing Office of the Institute as
well as dissertations carried out by NIOM. Articles from selected years of journals – “Medycyna Pracy”
and “International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” were placed on the
platform as first. The article presents 2-years’ experience of NIOM obtained during development of the
collection, digitization of resources (scanning along with technical processing), entering and describing
records as well as contents presentation.
Streszczenie
CYBRA to biblioteka cyfrowa prezentująca na wspólnej platformie zdigitalizowane kolekcje łódzkich
bibliotek naukowych. W Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP)
cyfryzacji poddawane są: publikacje pracowników, książki i czasopisma wydane przez Oficynę Instytutu oraz rozprawy doktorskie przeprowadzone przez Instytut. Jako pierwsze do CYBRY trafiły artykuły
z wybranych roczników czasopism „Medycyna Pracy” oraz „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”. Artykuł przedstawia dwuletnie doświadczenia IMP zdobyte podczas
tworzenia kolekcji, digitalizacji zbiorów (skanowania wraz z obróbką techniczną), wprowadzenia i opisu
rekordów oraz prezentacji treści.

Cel budowania biblioteki cyfrowej IMP
Inicjatywie budowania zasobów cyfrowych przez Bibliotekę Instytutu Medycyny
Pracy przyświecały dwa podstawowe cele – pierwszy to spełnienie oczekiwań użyt126
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kowników, którymi są specjaliści medycyny pracy, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, służb bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe, doktoranci i studenci różnych uczelni. Użytkownicy ci są rozproszeni
w różnych miejscach w kraju, a dostęp do polskich zasobów elektronicznych w tej
dziedzinie jest niewielki. Drugi cel wiąże się z aspektem poznawczym tworzenia dostępu do wiedzy z wykorzystaniem rozwijających się technologii informatycznych.
Podjęciu decyzji o założeniu własnej kolekcji cyfrowej sprzyjał fakt przynależności
Biblioteki IMP do Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB), gdzie jednym
z wielu realizowanych zadań bibliotecznych jest budowa Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej. Dodatkowym faktem umożliwiającym skanowanie dokumentów cyfrowych było utworzenie w IMP pracowni wyposażonej w profesjonalny skaner dziełowy
Bookeye 3-R2 do digitalizacji piśmiennictwa w ramach projektu Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami
naukowymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Decyzję o rozwijaniu
kolekcji cyfrowej przyśpieszyło dofinansowanie MNiSW na digitalizację i upowszechnianie dwóch czasopism instytutowych w ramach projektu Index Plus 2012. U podstaw
tego projektu leży zapewnienie i popularyzacja cyfrowych zasobów w społeczeństwie,
zwłaszcza w środowisku naukowym.
Co to jest CYBRA?
Pierwszym zbiorem dokumentów cyfrowych w regionie łódzkim była utworzona
w 2005 r. biblioteka Politechniki Łódzkiej o nazwie eBiPol. Jej zasoby zostały przeniesione do biblioteki cyfrowej CYBRA wraz z jej powstaniem w 2012 r. stanowiąc
pierwsze rekordy wspólnego projektu łódzkich jednostek naukowych. Obecnie CYBRA (http://cybra.lodz.pl) udostępnia zasoby cyfrowe pochodzące ze zbiorów następujących bibliotek łódzkich uczelni i instytucji: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu
Medycznego, Instytutu Medycyny Pracy, Akademii Muzycznej, Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Wyższego Seminarium Duchownego, Akademii Sztuk Pięknych i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.
Dostęp do jej zbiorów jest bezpłatny. Każdy obiekt cyfrowy można przeglądać
w pełnym tekście oraz pobierać na swój komputer - w zakresie, na jaki pozwala licencja udzielona przez autora lub obowiązujące przepisy prawa autorskiego. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy, chyba że w opisie danego obiektu cyfrowego znajduje
się informacja, że dokument jest dostępny tylko w sieci wewnętrznej danej instytucji
w zakresie dozwolonego użytku1.

1

O projekcie CYBRA. Dostęp: http://cybra.lodz.pl/dlibra/text?id=example-page [odczyt: 17 VII 2014]
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Oprogramowanie
Obiekty cyfrowe udostępniane są w CYBRZE dzięki oprogramowaniu dLibra. Jest
to pierwszy polski system do budowy bibliotek cyfrowych tworzony przez Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe od 1999 r. dLibra jest szeroko wykorzystywana
przez instytucje, takie jak biblioteki, muzea czy archiwa do udostępniania cyfrowych
postaci gromadzonych przez nie zbiorów. Obecnie jest to najpopularniejszy system do
budowy bibliotek cyfrowych w Polsce. Do dnia 8 sierpnia 2014 r. system wdrożono
w 85 jednostkach, ich pełna lista znajduje się pod adresem http://dlibra.psnc.pl/dlibra/
deployments/. Oprócz ogólnie dostępnych instalacji, dLibra jest wykorzystywana również do zastosowań wewnętrznych, bez możliwości publicznego dostępu przez Internet.
Są to zazwyczaj wdrożenia przeznaczone do celów dydaktycznych, jak i na potrzeby
wewnętrzne danej instytucji (np. Akademii Obrony Narodowej, Urzędu Miasta Torunia
czy Instytutu Pamięci Narodowej)2.
System dLibra posiada szereg funkcji takich jak:
• możliwość przechowywania obiektów cyfrowych w dowolnym formacie, np.
PDF, DjVu, MP3, FLV, JPG,
• dedykowane narzędzia wspomagające importowanie danych z zewnętrznych
systemów informatycznych,
• zaawansowane możliwości zarządzania przechowywaną treścią oraz metadanymi,
• bezpieczne i elastyczne mechanizmy uwierzytelniania,
• wsparcie dla budowania rozszerzonych bibliotek cyfrowych (np. regionalnych),
zrzeszających setki instytucji3.
CYBRA wraz z innymi ogólnodostępnymi bibliotekami tworzy platformę rozproszonych polskich bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER, dając dostęp do setek tysięcy
obiektów cyfrowych i ich metadanych oraz do zaawansowanych usług opartych na
wspólnych obiektach, takich jak wyszukiwanie rozproszone lub profil użytkownika
sieci. Integrujący element platformy jest dostępny od czerwca 2007 r. w postaci Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/).
Kolekcja Instytutu Medycyny Pracy
Zasoby
Zarządzanie zasobami cyfrowymi IMP odbywa się poprzez Łódzką Akademicką
Sieć Biblioteczną (ŁASB), która współpracuje z Zakładem Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ZASB) przy Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej. Infrastrukturę
Władysław Marek K o las a : dLibra Digital Framework – platform do budowy bibliotek cyfrowych.
W: Biblioteki Cyfrowe: projekty, realizacje, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2007 s. 67-88
3
dLibra: Biblioteki cyfrowe. Dostęp: http://dingo.psnc.pl/dlibra/ [odczyt: 28 VII 2014]
2
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sieciowo-sprzętową dostarcza Miejska Sieć Komputerowa LODMAN. ŁASB realizuje
wspólnie uzgodnione przedsięwzięcia i projekty, w tym tworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej. Jest to usługa rozszerzona dla tych bibliotek, które zdecydowały się na
pokazanie swoich zasobów na wspólnej platformie CYBRY. Administrowanie systemem, upgrade oprogramowania, kopie bezpieczeństwa, archiwizowanie zapewniane są
w ramach umowy z ŁASB. Po stronie pracowników Działu Zarządzania Wiedzą IMP
leży przygotowanie, opracowanie i wprowadzenie dokumentów cyfrowych. Pierwsze
prace nad budową kolekcji cyfrowej Instytutu Medycyny Pracy w bibliotece CYBRA
rozpoczęto w 2012 r. Obecnie zasoby podzielone są na kolekcje (w języku polskim
i angielskim):
• książki (books)
• czasopisma (journals)
• sympozja, kongresy, konferencje (symposia, congresses, conferences)
• ludzie medycyny pracy (people of occupational medicine)
• dysertacje (dissertations)
• varia (others).

Rys. 1. Opis kolekcji „Czasopisma” zasobów IMP w Bibliotece Cyfrowej CYBRA.
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Rys. 2. Grafiki zaprojektowane przez IMP dla poszczególnych kolekcji w Bibliotece Cyfrowej
CYBRA.

Każda z kolekcji posiada swój unikatowy opis (rys. 1 ) wraz z grafiką charakterystyczną dla umieszczonych w niej zasobów (rys. 2).
Jako pierwsze do udostępniania zostały przeznaczone artykuły z czasopism wydawanych w Instytucie: „Medycyna Pracy” z lat 2002–2011 i „International Journal of
Occupational Medicine and Environmental Health” z lat 1988–2010. Wybór tych lat
wynika z założeń projektu Index Plus, w którym przewidziano uzupełnienie dostępu do
czasopism niezapewnione dotychczas przez inne bazy i narzędzia.
Zasoby cyfrowe kolekcji IMP w CYBRZE, czyli obiekty i metadane, są utrzymywane równolegle z zasobami drukowanymi gromadzonymi w Bibliotece, stanowiąc
dodatkową formę udostępniania. Dokumenty cyfrowe skierowane są do odbiorców
zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także dla użytkowników zagranicznych.
Publikacje wprowadzane są równolegle w dwóch językach: polskim i angielskim, tworząc bazę artykułów o szerokim zasięgu terytorialnym.
Wszystkie zasoby opisywane są w sposób pozwalający na uzyskanie pełnej informacji o tym co zawiera kolekcja IMP, za jaki okres gromadzone są dokumenty, podany
jest format ich udostępniania, prawa dostępu, typ zasobu, identyfikator czy lokalizacja
oryginału.
Zasoby CYBRY rejestrowane są w bibliotekach i katalogach:
• FBC – Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl),
• Europeana (http://www.europeana.eu/),
• ROAR – Registry of Open Access Repositories (http://roar.eprints.org/),
• OpenDOAR – The Directory of Open Access Repositories (http://www.opendoar.org).
Miarą użyteczności zasobów CYBRY są wskaźniki liczbowe pokazujące najczęściej przeglądane dokumenty, widoczne na głównej stronie kolekcji obok informacji
o ostatnio dodanych publikacjach (rys. 3.).
Szczegółowe raporty użytkowania analizowane są za pomocą generatora statystyk
AWStats. Statystyki odwiedzin zawierają dane na temat liczby unikatowych gości,
wizyt, przeglądanych stron, historii odwiedzin miesięcznych, krajów z których przeglądano serwis, czasu wizyt, najczęściej poszukiwanych fraz tekstowych czy słów
kluczowych. Dane te po dłuższym okresie użytkowania kolekcji IMP będą pomocne
przy ustalaniu polityki rozwoju zasobów w CYBRZE.
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Rys. 3. Najczęściej przeglądane i ostatnio dodane artykuły na stronie kolekcji IMP

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa stopniowo poszerza swoją zawartość
o dokumenty ze zbiorów kolejnych bibliotek z regionu łódzkiego. Każda kolekcja jest
budowana indywidualnie. Powstaje w ten sposób zbiór dokumentów, którego spoiwem
jest narzędzie do udostępniania. Dla podkreślenia różnorodności kolekcji każda instytucja stosuje własny projekt graficzny i inną kolorystykę stron. W kolekcji IMP udostępniane są dokumenty świadczące o tematyce badań z medycyny pracy i rozwoju
dziedziny z przeznaczeniem ich dla użytkowników ze środowiska naukowego. Dokumenty opisywane są za pomocą metadanych wg Dublin Core Metadata Initiative
zawierających elementy służące współdziałaniu z innymi systemami. Dane można wyeksportować do formatów:
• OAI (ma na celu zapewnienie trwałego źródła dla danych w Open Archives
Initiative),
• RDF (opisuje zawartość grupy danych w zwięzłym pliku tekstowym w sposób
zrozumiały dla programów komputerowych),
• RIS (umożliwia menadżerom cytowań wymianę danych),
• BIBTEX (ułatwia dostosowanie uprzednio zebranych danych bibliograficznych
do wymogów różnych wydawców).
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Obiekty
W kolekcji biblioteki cyfrowej IMP gromadzone są zarówno obiekty „born digital”
oraz „digital reformatting” (wtórnie cyfrowe). Pierwsze to takie, którym w momencie
tworzenia została nadana forma cyfrowa. Natomiast drugie pierwotnie występowały
w formie tradycyjnej i aby trafić do zasobów kolekcji musiały przejść proces digitalizacji. Proces ten składa się m.in. ze skanowania, obróbki graficznej oraz przeprowadzenia „Optical Character Recognition” (OCR). Tak przygotowany obiekt poddawany jest
procesom, jakie zazwyczaj od razu stosuje się w przypadku publikacji „born digital”
– nadanie znaku wodnego, zapisanie kopii w formacie archiwizacyjnym oraz opisanie
matadanymi.
Dzięki zastosowaniu OCR wszystkie dokumenty tekstowe kolekcji IMP można
przeszukiwać pełnotekstowo i kopiować wybrane fragmenty, co znacząco rozszerza
ich użyteczność.
Zasoby umieszczane w CYBRZE zapisywane są w kilku formatach zależnych od
parametrów obiektu. W przypadku plików tekstowych najczęściej stosowany jest format PDF. W sytuacji, gdy plik wymaga zabezpieczeń przed próbami kopiowania lub
gdy posiada bardzo duże rozmiary stosowany jest format DjVu. Dla obiektów graficznych (takich jak miniatury okładek widocznych przy każdym rekordzie) używany jest
format TIFF.
Tym co odróżnia kolekcję IMP od innych jest wprowadzenie wszystkich pojedynczych artykułów czasopisma jako osobnych plików PDF. Dzięki temu każda publikacja
posiada indywidualny, rozbudowany opis i ma większe szanse na wyszukanie przez
potencjalnego odbiorcę. Zapewnienie trwałości obiektów zamieszczonych w CYBRZE
odbywa się automatycznie poprzez cotygodniowe tworzenie ich kopii zapasowych. Tak
zapisane pliki przechowywane są na dyskach magnetycznych oraz na płytach DVD archiwizowanych w bibliotece IMP.
Metadane
Przy opisie bibliograficznym Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa korzysta
ze standardu opisu metadanych – Dublin Core w wersji 1.1. Oprócz podstawowych
15 atrybutów Dublin Core wykorzystuje tzw. kwalifikatory uszczegółowiające opis4.
Przykładem atrybutu jest w tym przypadku pole: Wydawca, a kwalifikatorem uszczegóławiającym go: Miejsce wydania. Pełna struktura atrybutów i kwalifikatorów wykorzystywanych przez IMP wygląda następująco:
• Tytuł
• Autor
ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych. Dostęp: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=25069&from=publication [24 VII 2014]
4
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Współtwórca
Promotor
Wydawca
◦ Miejsce wydania
Data wydania
Źródło
Prawa
◦ Właściciel praw
◦ Prawa dostępu
◦ Licencja
Słowa kluczowe
Uwagi
Język
Format
Typ zasobu
Powiązania
Zakres
Identyfikator
Tagi
Digitalizacja
Lokalizacja oryginału

Uzupełnianie treści we wszystkich polach nie jest obligatoryjne. W dużym stopniu
zależy to od potrzeb danej biblioteki. Jednak, by opis był poprawnie zidentyfikowany
i zaindeksowany w bibliotece cyfrowej konieczne jest zapewnienie pewnego minimum
danych, w tym przypadku są to atrybuty: autor, tytuł, data publikacji.
Ze względu na stosowanie dwóch języków (polskiego i angielskiego) do opisów
bibliograficznych podczas wprowadzania metadanych zaistniała potrzeba używania
zakładek:
1. opisujących obiekt w języku polskim,
2. opisujących obiekt w języku angielskim,
3. opisujących metadane niezależne (stałe bez względu na wersję językową), takie
jak autor czy identyfikator.
Aplikacja wyposażona jest w moduł, który podczas wprowadzania publikacji porównuje jej atrybut „Tytuł” z tymi już umieszczonymi w bazie biblioteki i informuje,
jeśli dany obiekt został tam już zamieszczony. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć dublowania tych samych publikacji.
Ważną grupą metadanych (zawsze wprowadzaną w bibliotece cyfrowej IMP) są
atrybuty, wskazujące kto jest właścicielem praw autorskich oraz kto i na jakich zasaForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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dach może z danego obiektu korzystać. Kolekcja IMP podzielona jest na dwie części.
W pierwszej znajdują się artykuły, których autorami są pracownicy IMP. Na podstawie
przysługującej Instytutowi licencji udostępniane są one wszystkim zainteresowanym
użytkownikom Internetu. W drugiej grupie znajdują się obiekty, których właścicielami są autorzy spoza IMP lub inne instytucje. W ich przypadku postępuje się zgodnie
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Art. 28 pkt.3)5. Oznacza to, że te
publikacje w formie pełnotekstowej dostępne są wyłącznie dla użytkowników komputerów znajdujących się w Bibliotece Instytutu. Natomiast dla pozostałych użytkowników widoczny jest jedynie ich opis bibliograficzny.
W ciągu 24 godzin od dodaniu publikacji do zasobów Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej zostaje ona zindeksowana protokołem OAI (Open Archives Initiative).
W ten sposób system biblioteki, który jest z nim zgodny udostępnia metadane narzędziom indeksującym umożliwiając wykorzystywanie w innych serwisach i bazach danych6.

5
Tekst ujednolicony ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 28
pkt. 3. Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 [04 VIII 2014]
6
Marek Na h o t k o : Biblioteki cyfrowych książek w środowisku akademickim i bibliotekarskim. Warszawa: Wyd. CPI 2006 s. 177-188
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Lublin – UM
„Jak nas widzą, tak nas piszą…”
– opinie użytkowników na temat Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
– badanie pilotażowe
Abstract
The paper presents an analysis of the results of a pilot study conducted in 2014 in The Library of
Medical University of Lublin, on the topic of the library’s performance as perceived by its users. The
poll is administered on a voluntary basis and the respondent group consists of people associated with our
University. The poll contains questions pertaining to the library’s offer, the quality of service in individual
departments, the users’ expectations of librarians and various forms of library service, among other things.
The analysis of results will allow us to make efforts aimed at improving the library’s performance.
At the same time, the poll is to be an element of larger opinion research project regarding users’
opinion about the science libraries of Lublin, consequently forming a foundation for an accurate view on
different facilities operating in the same city.
Streszczenie
Referat jest analizą wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w 2014 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat funkcjonowania Biblioteki w ocenie jej użytkowników. Ankieta ma charakter dobrowolny, grupę respondentów stanowią użytkownicy związani z naszą
Uczelnią. W ankiecie zawarto pytania dotyczące m. in.: oferty biblioteki, jakości usług poszczególnych
agend, oczekiwań wobec bibliotekarzy i form działalności biblioteki. Analiza odpowiedzi pozwoli nam
podjąć działania usprawniające pracę Biblioteki.
Ankieta będzie jednocześnie częścią szerszego badania opinii użytkowników na temat lubelskich bibliotek naukowych, a tym samym podstawą do zbudowania obrazu funkcjonowania różnych placówek
skupionych w tym samym mieście.
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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Badanie poziomu satysfakcji użytkowników biblioteki z zakresu i jakości oferowanych usług jest kwestią podstawową z punktu widzenia prawidłowego (tj. nakierowanego na użytkownika) funkcjonowania tej instytucji i jej promocji. Informacje,
jakie można pozyskać w ten sposób mogą i powinny mieć istotny wpływ na to, w jaki
sposób biblioteka będzie funkcjonowała w przyszłości, jakie usługi będzie oferowała, a z jakiej oferty zrezygnuje. Wydawać się może, że cele i funkcje bibliotek szkół
wyższych zostały wystarczająco sprecyzowane z samej litery prawa1, jednak to punkt
widzenia użytkowników powinien być wskazówką, jakie kierunki rozwoju instytucji
widzieliby sami czytelnicy. Użytkownicy bibliotek szkół wyższych nie tyle są zainteresowani tym, co zapisano w ustawach i statutach uczelni, chcą po prostu, by spełniono
ich oczekiwania i potrzeby.
Najlepszym narzędziem badawczym do pozyskania informacji o tym, jak konkretną
bibliotekę oceniają jej użytkownicy jest ankieta. Jedną z prób stworzenia standardowego kwestionariusza ankiety badającej poziom satysfakcji użytkowników była propozycja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tj. „Propozycja kwestionariusza ankiety
badania satysfakcji użytkowników bibliotek – wersja podstawowa” opracowane przez
Zespół powołany przez Zarząd Główny SBP do realizacji zadania „Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych”2. Propozycja ankiety umożliwiającej
badanie satysfakcji użytkowników różnych typów bibliotek wraz z założeniami oraz
wskazówkami metodologicznymi wzbogaconymi o bibliografię i informacje o analogicznych działaniach w innych krajach europejskich, oraz poradnikiem autorstwa
Edyty Kędzierskiej i Aldony Zawałkiewicz, pt. „Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?” znajdują się na stronie AFB (Analiza Funkcjonowania
Bibliotek - http://afb.sbp.pl/)3.
W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie były prowadzone różnego typu badania opinii użytkowników. Na przykład w 1997 r. Ewa Busse-Turczyńska przygotowała referat pt. „Oczekiwania bibliotekarzy a oczekiwania użytkowników
wobec systemów informatycznych”4, w którym przedstawiła na podstawie „przeglądu
Art. 88 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) określa,
że: „W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację
i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez
osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa statut.”
2
Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek. Standardowy kwestionariusz ankiety [online]. SBP [przeglądany 30 VII 2014]. Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/afb/Badanie_satysfakcji_uzytkownikow_2.10.pdf
3
Edyta Kę d z i e r sk a , Aldona Z aw ałk iew icz : Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników
biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy [online]. SBP. Analiza Funkcjonowania Bibliotek : wskaźniki efektywności i dane statystyczne. [przeglądany 30 VII 2014]. Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf
4
Ewa Busse-Turczyńska: Oczekiwania bibliotekarzy a oczekiwania użytkowników wobec systemów
informatycznych. W: Biblioteki medyczne wobec problemów informacji elektronicznej: 20-21 listopada 1997
Poznań. Materiały z konferencji / red. Aniela Piotrowicz, Jan Kaczmarek. Poznań 1997 s. 32-40
1
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literatury światowej, obserwacji przeprowadzonych w BAM w Lublinie, innych bibliotekach polskich i zagranicznych oraz dzięki wymianie doświadczeń z bibliotekarzami”
swoje spostrzeżenia na ten temat5. Sama ankieta wraz z metodologią jej przeprowadzenia została opublikowana w 1997 r. w „Zagadnieniach Informacji Naukowej”6. W tym
nurcie badań pozostawał również projekt przeprowadzenia badania ankietowego na
temat jakości interfejsu OPAC/PROLIB – przedstawiony w formie artykułu autorstwa
Ewy Busse-Turczyńskiej pt. „Projekt badań jakości interfejsu OPAC/PROLIB w Bibliotece AM w Lublinie”7, czy tejże autorki: „Zmiany w polskich bibliotekach uczelni
medycznych po wprowadzeniu elektronicznych źródeł informacji (analiza ankiety)”8.
W 2014 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu kolejnego badania w oparciu o ankietę,
która odwoływała się w pewnym stopniu do propozycji przedstawionych przez SBP (tj.
do Badania satysfakcji użytkowników bibliotek. Standardowy kwestionariusz ankiety 9)
oraz do badania przeprowadzonego przez Ewę Matczuk i Katarzynę Pełkę w Bibliotece
Politechniki Lubelskiej10. Wprowadzono jednak pewne modyfikacje, uwzględniające
indywidualne uwarunkowania i potrzeby. W trwającym od maja do lipca 2014 r. badaniu pilotażowym zastosowano ankietę on-line, wykorzystując bezpłatną aplikację in11
ternetową Lime Survey (http://www.limesurvey.org/en/) . Formularz ankiety dostępny
był na stronie domowej Biblioteki. Bibliotekarze zachęcali użytkowników do wyrażania swojej opinii. Prośbę o wypełnienie ankiety zamieszczono również na portalu
pracowników UM w Lublinie.
Ankieta „Badanie potrzeb użytkowników Biblioteki UM w Lublinie”12 jest anonimowa
i składa się z 16 pytań. Pierwsze trzy pytania stanowią tzw. metryczkę i dotyczą:
Tamże, s. 33
Ewa Tu r c z y ń sk a : Perspektywy badań użytkowników systemu informacyjnego Biblioteki Akademii
Medycznej w Lublinie. Zag. Inf. Nauk. 1997 nr 2 s. 89-97
7
Ewa B u sse - Tu r c z y ń s k a: Projekt badań jakości interfejsu OPAC/PROLIB w Bibliotece AM w Lublinie. Biul. GBL 1999 R. 45 nr 360 s. 9-26
8
Ewa Tu r c z y ń sk a : Zmiany w polskich bibliotekach uczelni medycznych po wprowadzeniu elektronicznych źródeł informacji (analiza ankiety). Prz. Bibl. 2006 R. 74 nr 2 s. 201-216
9
Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki [online]. SBP. Analiza Funkcjonowania Bibliotek :
wskaźniki efektywności i dane statystyczne. [przeglądany 30 VII 2014]. Dostępny w: http://pliki.sbp.pl/
afb/kwestionariusze-biblioteki-naukowe.zip
10
Ewa Ma t c z u k , Katarzyna P e łk a: Biblioteki specjalistyczne oczami społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej [online]. W: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy: 19-21 czerwca 2013 Wrocław
[przeglądany 30 VII 2014]. Dostępny w: http://www.wsb.pwr.wroc.pl/files/prv/id105/IV%20WSB%20
prezentacje/21%20czerwca%20-%20piatek/IX%20Sesja/05.%20Matczuk_Ewa_Pelka_Katarzyna_Prezentacja%20IV%20WSB_12-06-2013_1.ppsx
11
Małgorzata Wa l e sz k o : Pomiar satysfakcji użytkowników bibliotek akademickich przy pomocy aplikacji o otwartym kodzie źródłowym [online]. Babin 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej [przeglądany 30 VII 2014]. Dostępny w: http://babin.bn.org.pl/?p=2471
12
Badanie potrzeb użytkowników Biblioteki UM w Lublinie [online]. [przeglądany 30 VII 2014]. Dostępny w: http://bpp.umlub.pl:5555/index.php/survey/index?sid=911529&lang=pl
5
6
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•

płci (pyt.1);
wieku – z podziałem na 5 grup: do 26 lat, 26-40 lat, 41-50 lat, 51-65 lat i powyżej 65 lat (pyt. 2)
oraz statusu użytkownika, przy czym do wyboru były następujące odpowiedzi: pracownik UM, student UM, doktorant UM, student innej uczelni, inny (pyt. 3).

Ankiety wypełniło 213 osób – 174 kobiety (81,69%) i 39 mężczyzn (18,31%).
170 respondentów wskazało, że ma mniej niż 26 lat (79,81%), pozostałe 43 to osoby
powyżej 26 roku życia. 180 osób wskazało, że są studentami naszego Uniwersytetu
(84,51%), 2 – studentami innych uczelni (0,94%), doktoranci to 11 osób (5,16%), pracownicy 15 osób (7,04%) i inni użytkownicy: 5 osób (2,35%).
W pytaniu 4: „Jak często korzysta Pani/Pan z usług Biblioteki?” wyodrębniono usługi
Biblioteki Głównej i Filii Studenckiej i uzyskano następujące odpowiedzi (Rys. 1)
• kilka razy w tygodniu Bibliotekę Główną odwiedza 6,10% respondentów, Filię
Studencką – 3,76% respondentów;
• kilka razy w miesiącu Bibliotekę Główną odwiedza 13,62% respondentów, Filię Studencką – 10,33% respondentów;
• kilka razy w semestrze Bibliotekę Główną odwiedza 14,08% respondentów,
Filię Studencką – 44,13% respondentów;
• kilka razy w roku Bibliotekę Główną odwiedza 24,88% respondentów, Filię
Studencką – 24,88% respondentów;
• odpowiedź „Trudno powiedzieć” w odniesieniu do Biblioteki Głównej wybrało
41,31% respondentów, w przypadku Filii Studenckiej – 16,90% respondentów.

Rys. 1. Jak często korzysta Pani/Pan z usług Biblioteki?
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Wydaje się więc, że studenci z Biblioteki Głównej korzystają raczej rzadko, przeważnie kilka razy do roku (28,89%), zaś z usług Filii Studenckiej zdecydowanie częściej, tj. kilka razy w semestrze – 51,67 %, 27,78% kilka razy do roku. 16,11% to
użytkownicy bardzo aktywni, korzystający z usług Filii kilka razy w miesiącu lub kilka
razy w tygodniu.
Zasadniczą przyczyną takiego stanu wydają się być przede wszystkim czynniki
lokalizacyjne, gdyż Biblioteka Główna znajduje się w odległości do ok. 2-4 km od
większości budynków Uniwersytetu, natomiast Filia Studencka mieści się w jednym
z Domów Studenckich. Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu13 studenci wypożyczają podręczniki ze zbiorów Filii Studenckiej, natomiast w Bibliotece Głównej mogą
korzystać ze zbiorów tradycyjnych i elektronicznych oraz usług na miejscu.
W pytaniu 5: „Jak Pani/Pan kontaktuje się najczęściej z Biblioteką?” przewidziano
możliwość wyboru następujących odpowiedzi: „odwiedzam osobiście”; „telefonicznie”; „drogą mailową”; „poprzez stronę www Biblioteki”. Pytanie 5 miało szczególne
znaczenie w kontekście odnotowanego spadku odwiedzin fizycznych w stosunku do
innych form kontaktu. Stanowi to również odbicie faktu przenoszenia się części usług
biblioteczno-informacyjnych do sieci.
W kontaktach z Biblioteką użytkownicy preferowali jednak wizytę osobistą. Tę formę wskazało 48,36%, z Filią Studencką - 66, 2%. Podobnie wielu respondentów deklarowało kontakt z Biblioteką Główną lub Filią Studencką za pomocą strony www (odpowiednio 42,25% i 31,92%). Kontakt mailowy, który wybrało odpowiednio 4,69%
i 0,47% oraz telefoniczny (odpowiednio 4,69% i 1,41%) stanowiły margines udzielonych odpowiedzi (por. Rys. 2).

Rys. 2. Jak Pani/Pan kontaktuje się najczęściej z Biblioteką?
Regulamin Biblioteki [Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie] [online]. [przeglądany 30 VII
2014]. Dostępny w: http://www.biblioteka.umlub.pl/o-nas/regulamin-biblioteki/
13
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Pytanie 6: „W jakim celu odwiedza Pani/Pan zazwyczaj Bibliotekę fizycznie lub
wirtualnie?” umożliwiało wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi. Wybory respondentów zobrazowano na Rys. 3. Z ich zestawienia zestawienia wynika, że najczęściej
użytkownicy korzystają z podstawowych usług Biblioteki, tj. wypożyczają książki do
domu (82,16%) i korzystają na miejscu z tradycyjnych i elektronicznych zasobów (odpowiednio – 34,27% i 14,55%) oraz zdalnie z zasobów elektronicznych (24,88%). Nie
do pominięcia jest również oczywista z punktu widzenia bibliotekarzy funkcja informacyjna Biblioteki („zasięgam potrzebnych informacji”) – na ten rodzaj usług wskazało 22,54%. Odwiedzając Bibliotekę najrzadziej korzystają z komputerów i Internetu
(11,74%) oraz kontaktują się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną lub w sprawach
związanych z dorobkiem naukowym (odpowiednio 8,92% i 12,68%). 2,35% badanych,
określając cel wizyty w Bibliotece, wybrało odpowiedź „Inne” – wskazując na możliwość nauki z wykorzystaniem własnych źródeł.

Rys. 3. W jakim celu odwiedza Pani/Pan zazwyczaj Bibliotekę fizycznie lub wirtualnie?
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Kolejne pytanie 7 brzmiało: „Czy Pani/Pana zdaniem strona www Biblioteki dostarcza wyczerpujących informacji?”. Założono możliwość wyboru opcji „tak”, „nie”
lub „nie mam zdania”, a także uzasadnienia swojego stanowiska.
Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że blisko 90% użytkowników ocenia
stronę www Biblioteki za wyczerpującą – 88,73% użytkowników zaznaczyło odpowiedź „tak”, 3,29 % odpowiedź „nie” (por. Rys. 4).

Rys. 4. Czy Pani/Pana zdaniem strona www Biblioteki dostarcza wyczerpujących informacji?

Swój komentarz umieściło pięciu responentów, przy czym trzech pochwaliło stronę
www („Strona Biblioteki jest bardzo czytelna, przyjazna użytkownikowi i jak zawsze
aktualna”; „Można sprawdzić przez internet dostępność książek lub zamówić.”; „strona www Biblioteki dostarcza wyczerpujących informacji”), jeden wyraził swoją opinię
na temat nowej strony („Nie jestem w stanie odnaleźć potrzebnych mi informacji po
zmianie wyglądu strony”), natomiast oczekiwania ostatniego były bardzo konkretne
(„Brak informacji o terminach od kiedy można wypożyczać książki”).
Na pytanie 8: „Czy Pani/Pana zdaniem katalog komputerowy dostarcza wyczerpujących informacji?” respondenci udzielili następujących odpowiedzi: 85,45% uznało, że
katalog dostarcza wyczerpujących informacji, 5,63% było przeciwnego zdania, 8,92%
wybrało odpowiedź: „nie mam zdania”. Z możliwości skomentowania tego pytania
skorzystało łącznie pięć osób, pisząc następujące uwagi:
• streszczenie głównych tematów w danej książce i jej spis treści.
• czasami trudno odszukać potrzebny artykuł.
• brak może krótkiego opisu książki
• fajnie byłoby zrobić spis książek według dziedziny
• tak, jest możliwość sprawdzenia dostępności książek.
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Analiza odpowiedzi pozwala również stwierdzić, że niektórzy użytkownicy, pomimo szkoleń różnego typu prowadzonych przez Bibliotekę on-line i w sposób tradycyjny, nadal nie wiedzą czego nie znajdą w katalogu Biblioteki.
Pytanie 9: „Z jakich źródeł lub narzędzi wyszukiwawczych korzysta Pani/Pan poszukując informacji?” miało charakter rankingu tzn. wymagało uszeregowania wykorzystywanych przez respondentów źródeł lub narzędzi wyszukiwawczych. Zastosowano tu katalog zamknięty odpowiedzi, umożliwiając dowolne ich uszeregowanie przy
użyciu kursora. Do wyboru były następujące odpowiedzi: „Katalog OPAC”; „Internet
(np. Google)”; „Bazy danych”; „Biblioteka Cyfrowa UM”; „Zasoby drukowane”; „Lista AtoZ”.
Użytkownicy na pierwszym miejscu wskazywali:
• Internet (np. Google) - 41,78%;
• Katalog OPAC - 33,80%;
• Bazy danych - 14,08%;
• Zasoby drukowane - 5.63%;
• Listę AtoZ - 2.82%;
• Bibliotekę Cyfrową UM - 1.88%.
Z powyższych danych wynika, że pierwszym wyborem w przypadku użytkowników Biblioteki Głównej UM w Lublinie jest Internet14, i prawdopodobnie zmiana tych
przyzwyczajeń byłaby niezwykle trudna, ale niewątpliwie cieszą wysokie notowania
odpowiedzi: Katalog OPAC i bazy danych.
Ciekawe rezultaty przynosi analiza odpowiedzi wskazywanych na drugim miejscu:
• Katalog OPAC - 23,47%;
• Bazy danych – 22,07%;
• Zasoby drukowane – 20,66%;
• Internet (np. Google) – 20,66%;
• Biblioteka Cyfrowa UM - 9.39%;
• Lista AtoZ – 3,76%.
Można zauważyć, że o ile pierwszym najczęstszym wyborem jest Internet, o tyle
drugi w kolejności wybór jest już dużo bardziej zróżnicowany. Cieszy szczególnie wysoki wynik uzyskany przez Katalog OPAC, bazy danych i zasoby drukowane.
Jako wybory wskazywane przez respondentów na ostatnim miejscu pojawiły się
odpowiednio:
• Lista AtoZ - 36,15%;
Part 1: libraries and information sources - use, familiarity and favorability [online]. W: Perceptions of
libraries and information resources (2005). OCLC s. 1-17 [przeglądany 30 VII 2014]. Dostępny w: https://
www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/pdfs/Percept_pt1.pdf
14
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Zasoby drukowane – 23,94%;
Biblioteka Cyfrowa UM – 16,43%;
Katalog OPAC – 8,92%
Internet (np. Google) – 6,57%;
Bazy danych – 7,98%.

Najbardziej rozbudowanym pytaniem ankiety było pytanie 10: „W jakim stopniu
wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana satysfakcji w korzystaniu
z Biblioteki?”, w którym respondent miał ocenić w skali od 1 do 5 stopień satysfakcji
z korzystania z Biblioteki. Było to wieloelementowe pytanie o kluczowym znaczeniu dla uzyskania odpowiedzi, co nasi użytkownicy cenią w Bibliotece, a co wymaga
zmiany. Zastosowano skalę satysfakcji od 1 do 5, gdzie 1 oznaczała ocenę najniższą,
5 – najwyższą.
Trzy pytania odnosiły się do warunków lokalowych Biblioteki, tj. warunków do pracy
i nauki w Bibliotece, liczby miejsc w czytelniach i poziomu hałasu (por. Rys. 5):

Rys. 5. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana
satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (warunki lokalowe)

W odniesieniu do warunków pracy w Bibliotece 75,59% respondentów przyznało
4 lub 5 punktów, co należy ocenić jako wynik bardzo dobry, szczególnie w relacji do
respondentów, którzy ocenili warunki pracy na 1 punkt – 0% respondentów lub 2 punkty – 1,41%. W odniesieniu do oceny liczby miejsc w czytelniach 67,6% respondentów przyznało 4 lub 5 punktów (wysoki pozoim satysfakcji), versus: 1 punkt – 0,47%
respondentów, 2 punkty – 5,16%. Na hałas nie narzekało 84,51% respondentów, dla
2,35% był to czynnik, oceniany na 1 lub 2 punkty (czyli zbyt wysoki poziom hałasu).
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Z tych wyników wyłania się obraz Biblioteki jako miejsca oferującego według użytkowników warunki do pracy na oczekiwanym poziomie.
Oceniając poziom zadowolenia z liczby komputerów dostępnych w Bibliotece 4 – 5
punktów (najbardziej satysfakcjonujący) przyznało 58,69% użytkowników, a 7,51%
1 lub 2 punkty (najmniej satysfakcjonujący). Możliwość skorzystania z komputerów
i Internetu (w tym za pomocą WiFi) oceniono odpowiednio: 69,01% przyznało 4 lub 5
punktów, 6,1% uznało, że nie są one na zadowalającym poziomie (1 i 2 pkt.). Dostępność drukarek i skanerów - na poziomie dobrym lub bardzo dobrym (4 lub 5 punktów)
– 38,03%, 3 punkty przyznało w tej kategorii 17,84%, a nie miało zdania w tej kwestii
27,23%, na 1 lub 2 punkty oceniło 16,9%. (Rys. 6).

Rys. 6. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana
satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (sprzęt i wyposażenie Biblioteki)

W odniesieniu do terminów na jakie wypożyczane są książki oraz liczby wypożyczanych woluminów respondenci przyznali odpowiednio (Rys. 7):
• 76,99% oceniło na poziomie dobrym lub bardzo dobrym czas, na jaki można
wypożyczać książki (na poziomie 4 lub 5 punktów).
• 4,7% stanowi grupa deklarująca swoje niezadowolenie z czasu, na jaki można
wypożyczać książki (poprzez przyznanie 1 lub 2 punktów)
• 47,88% oceniło na poziomie dobrym lub bardzo dobrym liczbę dopuszczalnych
woluminów (na poziomie 4 lub 5 punktów)
• 15,5% respondentów przyznało 1 lub 2 punkty w odniesieniu do dopuszczalnej
liczby woluminów.
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Rys. 7. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana
satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (wypożyczanie książek)

Kolejnym parametrem, o który zostali zapytani respondenci był czas oczekiwania
na zrealizowanie poszczególnych usług w Bibliotece, tj.: czas oczekiwania na zamówiony dokument w czytelniach lub wypożyczalni, czas sporządzenia kserokopii i realizacji zamówienia w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Wyniki można zebrać
w następujący sposób:
• w odniesieniu do czasu oczekiwania w czytelniach osoby zadowolone lub bardzo zadowolone stanowiły 76,06% (4 lub 5 punktów); swoje niezadowolenie
(3 lub 2 punkty) zadeklarowało 2,35% respondentów (nie pojawiła się ani jedna
1),
• w odniesieniu do czasu oczekiwania na realizację zamówienia w wypożyczalniach osoby zadowolone lub bardzo zadowolone (4 lub 5 punktów) stanowiły
82,63%, swoje niezadowolenie (1 lub 2 punkty) zadeklarowało 2,82% respondentów,
• w odniesieniu do czasu oczekiwania na sporządzenie kserokopii osoby zadowolone lub bardzo zadowolone (4 lub 5 punktów) stanowiły 46,95%, swoje
niezadowolenie (1 lub 2 punkty) zadeklarowało 6,11% respondentów;
• w odniesieniu do czasu oczekiwania na sprowadzenie przez Wypożyczalnię
Międzybiblioteczną potrzebnego dokumentu osoby zadowolone lub bardzo zadowolone (4 lub 5 punktów) stanowiły 40,38%, swoje niezadowolenie (1 lub
2 punkty) zadeklarowało 3,76% respondentów: Rys. 8.
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Rys. 8. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana
satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (czas oczekiwania na zamówiony dokument
w poszczególnych agendach)

Oferta źródeł elektronicznych jest postrzegana w następujący sposób:
• liczbę udostępnianych baz danych 64,32% respondentów oceniło na 4 lub
5 punktów (czyli na ocenę dobrą lub bardzo dobrą), 3,76% na 2 punkty (nie
pojawiła się ani jedna 1);
• liczbę czasopism elektronicznych 50,24% respondentów oceniło na 4 lub
5 punktów (czyli na ocenę dobrą lub bardzo dobrą), 4,7% na 1 lub 2 punkty;
• ofertę książek elektronicznych 46,47% respondentów oceniło na 4 lub 5 punktów (czyli na ocenę dobrą lub bardzo dobrą), 6,1% na 1 lub 2 punkty: Rys. 9
W przypadku źródeł tradycyjnych, tj. aktualności i przydatności książek, czasopism
oraz w odniesieniu do układu zbiorów w czytelniach uzyskano następujące wyniki
(Rys. 10):
• księgozbiór jako aktualny w stopniu dobrym lub bardzo dobrym oceniło 67,13%
respondentów, 4,7% respondentów uznało, że aktualność i przydatność książek
drukowanych jest niska (czyli oceniając ten parametr na 1 lub 2 punkty)
• aktualność i przydatność czasopism drukowanych na 4 lub 5 punktów oceniło 49,3%
respondentów, 4,23% respondentów uznało, że aktualność i przydatność czasopism
drukowanych jest niska (czyli oceniając ten parametr na 1 lub 2 punkty)
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Rys. 9. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana
satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (ocena oferty e-źródeł)

Rys. 10. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (ocena oferty źródeł drukowanych)
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układ i zbiory w czytelniach jako przydatne oceniło 62,44% respondentów
(4 lub 5 punktów); przeciwnego zdania było 3,29% respondentów (przyznając
1 lub 2 punkty).

Jednymi z najciekawszych z punktu widzenia zarządzania biblioteką są wyniki uzyskane z analizy wypowiedzi respondentów na temat oceny jakości usług świadczonych
przez poszczególne agendy Biblioteki, tj. Dział Informacji, Dział Udostępniania (Wypożyczalnię i Czytelnie w Bibliotece Głównej), Wypożyczalnię Międzybiblioteczną
i Filię Studencką (Rys. 11):
• w przypadku oceny Działu Informacji 69,02% respondentów przyznało ocenę
dobrą lub bardzo dobrą (4 lub 5 punktów), ocenę bardzo niską lub niską (1 lub
2 punkty) – 3,29% badanych;
• w przypadku oceny Działu Udostępniania (Wypożyczalnia i Czytelnie w Bibliotece Głównej) 84,97% respondentów przyznało ocenę dobrą lub bardzo dobrą
(4 lub 5 punktów), natomiast bardzo niską lub niską (1 lub 2 punkty) – 0,47%
użytkowników (nie było ani jednej 1!);
• w przypadku oceny Wypożyczalni Międzybibliotecznej ocenę dobrą lub bardzo
dobrą (4 lub 5 punktów) przyznało 53,52% ankietowanych, a ocenę bardzo niską lub niską (1 lub 2 punkty) – 1,88%. Dodajmy, że 38,97% nie miało zdania,
co nie dziwi w kontekście faktu, że głównymi respondentami byli studenci sporadycznie korzystający z usług tej agendy;
• w przypadku oceny Filii Studenckiej ocenę dobrą lub bardzo dobrą (4 lub 5
punktów) przyznało 82,62% użytkowników, ocenę bardzo niską lub niską (1 lub
2 punkty) – 1,41%.

Rys. 11. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana
satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (ocena jakości usług poszczególnych agend)
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Pozostałe czynniki, o które zapytano w ankiecie, to: godziny otwarcia, funkcjonalność strony www (parametr ten należy oceniać również w kontekście pyt. 7, jako
pytania nawzajem weryfikujące uzyskane wyniki), pomoc bibliotekarzy (pytanie pozostające w relacji z pyt. 11 i 12) oraz poczucia bezpieczeństwa:
• godziny otwarcia oceniło na 4 lub 5 punktów 88,73% respondentów, natotmiast
2 punkty przyznało tylko 1,41%, czyli trzy osoby (1 punktu nikt nie przyznał).
Zagadnienie to pojawiło się również w przypadku odpowiedzi na pyt. 13 (otwarte), w którym trzech respondentów wypowiedziało się na ten temat, postulując
wydłużenie godzin otwarcia Biblioteki;
• stronę domową w stopniu dobrym lub bardzo dobrym (4 lub 5 punktów) ocenia 84,98% respondentów, jako mało funkcjonalną postrzega ją 1,88%, przyznając je 1 lub 2 punkty. Wyniki te należy zestawić z wynikami uzyskanymi
w odpowiedzi na pyt. 7, w którym stronę www Biblioteki jako przynoszącą
wyczerpujące informację oceniło 88,7% respondentów, czyli jest ona zarówno
funkcjonalna jak wyczerpująca pod względem informacyjnym dla 9 na 10 respondentów, co stanowi wynik bardzo dobry;
• pomoc jakiej udzielają użytkownikom bibliotekarze oceniono w następujący
sposób: 90,61% osób zadowolonych lub bardzo zadowolonych (4 lub 5 punktów), 1 lub 2 punkty przyznało 1,88% respondentów (czyli były to osoby bardzo niezadowolone lub niezadowolone)
• w kwestii poczucia bezpieczeństwa w okolicach Biblioteki (która mieści się
niedaleko dworca PKS i tej części Lublina, która w obiegowej opinii uchodzi
za mniej bezpieczną niż np. osiedla mieszkaniowe na obrzeżach miasta) odpowiedzi kształtowały się w następujący sposób: bardzo niski lub niski poziom
bezpieczeństwa (1 lub 2 punkty) deklarowało 7,05% respondentów, wysoki lub
bardzo wysoki (4 lub 5 punktów) 73,71% respondentów (por. Rys. 12).
Ważne informacje przyniosło również pytanie 14: „Czy wie Pani/Pan o możliwości: …”), dotyczące wiedzy użytkowników na temat usług świadczonych przez Bibliotekę. W odpowiedzi respondenci mogli wybrać jedną z trzech odpowiedzi: „wiem
i korzystam”; „wiem, ale nie korzystam”; „nie wiem”.
Z analizy uzyskanych danych wynika, że:
• o możliwości składania propozycji zakupu książek: wie i z niej korzysta
16,90% respondentów, wie i z niej nie korzysta 50,70% respondentów, nie wie
- 32,39%;
• o możliwości udziału w szkoleniu indywidualnym dotyczącym oferty Biblioteki: wie i z niej korzysta 6,10% respondentów, wie i z niej nie korzysta 29,58%
respondentów, nie wie - 64,32%;
• o możliwości udziału w szkoleniu dla jednostek UM dotyczącym oferty BiblioForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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Rys. 12. W jakim stopniu wymienione poniżej czynniki wpływają na poziom Pani/Pana
satysfakcji w korzystaniu z Biblioteki? (inne czynniki)

Rys. 13. Jakie Pani/ Pana zdaniem cechy powinny charakteryzować bibliotekarza?

•
•
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teki: wie i z niej korzysta 5,53% respondentów, wie i z niej nie korzysta 28,17%
respondentów, nie wie – 66,2%;
o możliwości korzystania ze źródeł elektronicznych z domu: wie i z niej korzysta 45,07% respondentów, wie i z niej nie korzysta 33,80% respondentów, nie
wie – 21,13%;
o możliwości wejścia do artykułu poprzez LinkSolver: wie i z niej korzysta
11,27% respondentów, wie i z niej nie korzysta 19,72% respondentów, nie wie
– 69,01%;
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o możliwości korzystania z samoobsługowego urządzenia kopiującego: wie
i z niej korzysta 9,86% respondentów, wie i z niej nie korzysta 41,31% respondentów, nie wie – 48,83%;
• o możliwości kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem formularza „Napisz do
nas”: wie i z niej korzysta 18,78% respondentów, wie i z niej nie korzysta 50,7%
respondentów, nie wie – 30,52%;
• o możliwości przesyłania opinii o testowanych źródłach: wie i z niej korzysta
7,98% respondentów, wie i z niej nie korzysta 43,66% respondentów, nie wie
– 48,36%.
Z powyższych danych wyłania się wniosek, że należy nasilić kampanię informacyją
ukierunkowaną na promocję tych usług, o których respondenci nie wiedzą, przy czym
trzeba pamiętać o tym, że w związku z dużą grupą studentów wśród respondentów
ankiety pilotażowej, istnieje możliwość otrzymania wyników fałszywie „ujemnych”,
np. w przypadku wiedzy o szkoleniach adresowanych do pracowników UM. Właściwa
ocena tych wyników będzie możliwa na podstawie ankiety przeprowadzonej na większej liczbie respondentów.
Z punktu widzenia pracowników Biblioteki Głównej UM bardzo ciekawe wydają
się odpowiedzi na pytania 11 i 12, odnoszące się do cech samych bibliotekarzy (por.
pyt. 11 – „Jakie Pani/ Pana zdaniem cechy powinny charakteryzować bibliotekarza?”)
oraz tego, jakiej pomocy respondenci oczekują od bibliotekarzy (por. pyt. 12 – „Jakiego rodzaju pomocy Pani/Pan oczekuje od bibliotekarza?”). W odpowiedzi respondenci
za najważniejsze uznali następujące cechy: (por. Rys 13):

Rys. 13. Jakie Pani/ Pana zdaniem cechy powinny charakteryzować bibliotekarza?
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Z powyższego zestawienia wynika, że czytelnicy najbardziej cenią szeroko rozumianą fachowość, życzliwość i kulturę osobistą, natomiast wiedza specjalistyczna (wąsko rozumiana, jako znajomość baz czy zasobów drukowanych) oraz posługiwanie
się jęzkiem obcym ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wyników tych nie można jednak pozostawić bez komentarza - ankietę (pilotaż) przeprowadzono wyłącznie
w języku polskim, co zdeterminowało grupę respondentów. Należy się spodziewać, że
znajomość języka obcego mogłaby się okazać zdecydowanie ważniejsza dla studentów
anglojęzycznych.
Na pytanie o to, jakiego rodzaju pomocy oczekuje się od bibliotekarzy uzyskano
następujące odpowiedzi (można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź, istniała
możliwość wpisania właściwej odpowiedzi spoza przedstawionej listy):
• wyjaśnienie zasad korzystania z katalogu komputerowego 71,83%
• przygotowanie wykazu literatury na dany temat 48,36%
• wskazanie innych źródeł informacji 45,54%
• szkolenie z baz danych 25,82%
• inne 0,47% (1 respondent wybrał tę odpowiedź, nie precyzując, jakiej pomocy
oczekuje).
Z powyższych danych wynika, że użytkownicy wciąż wskazują na potrzebę prowadzenia szkoleń ze sposobu, w jaki należy korzystać z OPAC, pomimo tego, że zagadnienia te stanowią podstawę w przypadku wszystkich szkoleń skierowanych do
studentów prowadzonych przez Bibliotekę.
W pytaniu 13: „Czy jest coś, co nie odpowiada Pani/Panu w naszej Bibliotece?”,
można było wybrać jedną z dwóch możliwości („tak” i „nie”) oraz skomentować swoje
stanowisko. 15,96% respondentów stwierdziło, że istnieją elementy, które im przeszkadzają w Bibliotece, a 84,04% nie dostrzegło żadnych tego rodzaju elementów. 29 osób
(13,62%) zdecydowało się na wpisanie swojego komentarza. Komentarze te można
pogrupować tematycznie w następujący sposób:
• dotyczące liczby i aktualności wydań podręczników oraz czasu, na jaki mogą
być wypożyczone (11 komentarzy)
• dotyczące liczby stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników, oprogramowania i szybkości działania Internetu (5)
• dotyczące działania poszczególnych agend Biblioteki (3 komentarze)
• dotyczące wydłużenia czasu pracy Biblioteki (3 komentarze)
• dotyczące warunków lokalowych Biblioteki i Filii Studenckiej (3)
• dotyczące działania OPAC (1)
• dotyczące dostępu do baz danych (1)
• dotyczące spisów lektur na stronie www Biblioteki (1).
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Obraz Biblioteki wyłaniający się z tych komentarzy może stanowić punkt wyjścia
do podjęcia działań naprawczych. Pytanie to okazało się jednocześnie dla niektórych
rodzajem „psychicznego wentyla” dającym możliwość wyrażenia frustracji, niekoniecznie zawinionych przez Bibliotekę. W tej grupie były również zarzuty kuriozalne,
np. dotyczące braku jednej z baz, która od wielu lat znajduje się w ofercie Biblioteki.
Jednak nawet takie komentarze niosą w sobie ważne informacje np. na temat konieczności ponownego przenalizowania sposobu w jaki użytkownicy dowiadują się o dostępności źródeł.
Pytanie 15: „Jakie usługi i formy działalności powinny się Pani/Pana zdaniem znaleźć w ofercie Biblioteki?”odnosiło się natomiast do usług i form działalności Biblioteki, które zdaniem respondentów powinny zostać wprowadzone do ofery Biblioteki.
Odpowiedzi miały charakter otwarty, przy czym pytanie to było obowiązkowe, stąd
część osób, która nie chciała udzielić żadnej odpowiedzi wpisywała np. pojedyncze
znaki graficzne lub litery. Odpowiedzi te, nie niosące żadnych propozycji stanowiły łącznie 10,32 % wszystkich uzyskanych odpowiedzi. Pozostałe sugestie (łącznie
89,68%), których charakter umożliwiał ich analizę można pogrupować w następujący
sposób:
• odpowiedź „nie wiem”, „nie mam zdania”, „nie ma propozycji” lub podobne –
55 osób (25,82%)
• odpowiedź „wszystko jest OK.”, „jestem usatysfakcjonowany”, „Biblioteka
zapewnia pełen zakres potrzebnych dokumentów” lub „Wszystkie niezbędne
usługi już są” lub podobne – 53 osób (24,88%)
• większa liczba podręczników do wypożyczenia, nowsze wydania książek, dłuższe terminy zwrotu, większa liczba tytułów czasopism, wypożyczanie czasopism do domu itp. – 29 osób (13,62%)
• więcej baz danych, więcej e-zasobów, więcej pełnych dostępów, dostęp do podręczników on-line, itp. – 11 osób (5,16%)
• szybki Internet, dostęp do większej liczby (lepszych) komputerów, do oprogramowania (w tym graficznego), itp. – 10 osób (4,69%)
• możliwość kopiowania (w tym darmowego) – 8 osób (3,76%)
• wskazanie konieczności przeprowadzania szkoleń, np. z obsługi baz danych –
6 osób (2,82%)
• usługa tłumaczenia tekstów – 3 osoby (1,41%)
• automaty z jedzeniem i piciem – 3 osoby (1,41%)
• lepsza promocja usług biblioteki – 2 osoby (0,94%)
• klimatyzacja – 2 osoby (0,94%)
• uwagi do organizacji czytelni – 2 osoby (0,94%)
• pomoc przy wyszukiwaniu literatury – 1 osoba (0,47%)
• usługi elektrioniczne – 1 osoba (0,47%)
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•
•
•

sprzedaż książek – 1 osoba (0,47%)
wolny dostęp do zbiorów - 1 osoba (0,47%)
Pozostałe inne uwagi - 3 osoby (1,41%).

Zamykające ankietę pytanie 16 dotyczyła ogólnej oceny Biblioteki („ Proszę ocenić
Bibliotekę w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą.”). W odpowiedzi uzyskano następujące wyniki procentowe:
• 1 punkt nie został przyznany – 0%
• 2 punkty przyznał jeden respondent, tj. 0,47%
• 3 punkty przyznało Bibliotece dziewięciu respondentów, tj. 4,23%
• 4 punkty przyznało dziewięćdziesięciu jeden respondentów, tj. 42,72%
• 5 punktów przyznało stu dwunastu respondentów, tj. 52, 58%
Wskaźnik satysfakcji z Biblioteki jako całości wyniósł 4,47 punktów; 95,31% respondentów oceniło ją na 4 lub 5 punktów, co jest wynikiem w naszej ocenie bardzo
satysfakcjonującym (Rys. 14):

Rys. 14. Proszę ocenić Bibliotekę w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę,
a 5 najwyższą

Oceniając zebrane w trakcie pilotażu doświadczenia należy stwierdzić, że istotny
problem podczas realizacji badania stanowi pozyskanie odpowiedniej liczby wypełnionych ankiet, aby otrzymane wyniki mogły zostać uznane za reprezentatywne. Kolejnym problemem jest zgromadzenie respondentów reprezentujących wszystkie grupy
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użytkowników. W badaniu pilotażowym nadesłane zostały przede wszystkim ankiety wypełnione przez studentów. Martwi niski poziom zaangażowania pracowników
Uczelni wobec faktu, że mają oni inne doświadczenia i są (mogą być) zainteresowani
innymi źródłami i usługami bibliotecznymi – ich opinie byłyby dla nas równie cenne.
Gros odpowiedzi obrazuje stanowisko, potrzeby i oczekiwania studentów, i przez pryzmat tej wiedzy należy dokonywać interpretacji wyników.
Analiza odpowiedzi na pytania potwierdza wiedzę i obserwacje bibliotekarzy odnoszące się do lokalizacji, głównego celu i sposobów kontaktów studentów Uniwersytetu z biblioteką uczelnianą. Najczęściej odwiedzana jest Filia Studencka, zaopatrująca żaków w podręczniki. Odpowiedzi otrzymane na pytania 8, 13 i 14 skłaniają do
wniosków, że użytkownicy czasem nie znają dostatecznie oferty bibliotecznej oraz nie
wiedzą, czego mogą oczekiwać zarówno w kontaktach z bibliotekarzami jak i po poszczególnych serwisach. Stanowi to dla nas bodziec do rozważań, jakie jeszcze (oprócz
dotychczas realizowanych) działania promocyjne należy podjąć i jakie kanały komunikacyjne może i powinna wykorzystać Biblioteka w celu popularyzacji własnych zasobów i usług. Strona Biblioteki została oceniona dobrze, choć w kontekście innych
odpowiedzi, najwyraźniej nie należy przeceniać jej roli jako źródła informacji o oferowanych zasobach i usługach.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na postrzeganie Biblioteki przez studentów
jest nie tyle oferta zasobów elektronicznych, co liczba i aktualność podręczników akademickich, a także jakość ogólnodostępnego sprzętu komputerowego - w tych obszarach najwięcej jest do poprawy. Pożądane byłoby również zwiększenie limitów wypożyczanych książek i wydłużenie godzin pracy.
Czytelnicy oczekują od bibliotekarzy fachowości i życzliwego podejścia, najczęściej prosząc o pomoc w korzystaniu z katalogu i poszukiwaniu informacji.
Podsumowując badanie poziomu satysfakcji użytkowników można stwierdzić, że
po wyłączeniu z analizy odpowiedzi „nie mam zdania” wskaźnik satysfakcji z usług
świadczonych przez poszczególne agendy (Dział Informacji, czytelnie i Wypożyczalnię BG, Wypożyczalnię Międzybiblioteczną oraz Filię Studencką) wyniósł średnio
4,57 i może być uznany za bardzo dobry. Jednak nie zwalnia to Biblioteki z obowiązku
starań o rozwój zasobów i podnoszenie jakości usług. Szczegółowej analizie zostaną
w najbliższym czasie poddane odpowiedzi odzwierciedlające brak zadowolenia czytelników w odniesieniu do różnych aspektów funkcjonowania Biblioteki, w celu znalezienia środków naprawczych lub zmiany na lepsze. Planowane jest również dalsze
monitorowanie, w jakim stopniu oferta biblioteczna odpowiada potrzebom poszczególnych grup użytkowników oraz zestawienie otrzymanych wyników ankiet z badaniami przeprowadzonymi w innych bibliotekach lubelskich uczelni.
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Abstract
The dynamic development of information technology leads changes in libraries, including the impact on the creation of web pages. They become the hallmark of these institutions and their main tool of
communication with the user. Therefore, in each of these types of establishments with equal diligence
draws attention to the architecture of the website, its content, offer services, access to databases, as well
as its functionality and transparency. The University Library in Olsztyn (BU) in April 2014 implemented
a new website which innovation focused on three key elements: the interface, Multi-Search (Primo) and
implementation of the system HAN. As a result, the client of library received a tool that allows him access
to the electronic collections BU, including outside the library throughout the day. The paper discusses the
elements of the user’s communication in the virtual space of the University Library in Olsztyn based on
new solutions applied.
Streszczenie
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych wymusza zmiany w bibliotekach, w tym wpływa
na tworzenie stron WWW. Stają się one wizytówką tych instytucji i głównym narzędziem ich komunikacji z użytkownikiem. Dlatego też, w każdej z tego typu placówek z równą pieczołowitością zwraca
się uwagę na architekturę strony WWW, jej treści, ofertę usług, dostęp do baz i serwisów, jak też na jej
funkcjonalność i transparentność. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie (BU), w kwietniu 2014 roku,
wdrożono nową stronę internetową, której innowacyjność skupiła się na trzech zasadniczych elementach:
interfejsie, multiwyszukiwarce i wdrożeniu systemu HAN. W efekcie klient biblioteki otrzymał narzędzie
umożliwiające mu dostęp do zbiorów elektronicznych BU, w tym również spoza biblioteki w ciągu całej
doby. W referacie omówiono elementy komunikacji użytkownika w przestrzeni wirtualnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie w oparciu o nowe zastosowane rozwiązania.

Biblioteka w procesie komunikacji pośredniczy między swymi użytkownikami
a zasobami, zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi. Czyni to m.in. drogą elektroniczną
poprzez stronę internetową, która spełniała funkcję komunikacyjną1. W świecie wirtu1
Anna Si d o r c z u k , Anna G o g ie l-K u ź mic k a: Web 1.0, Web 2.0, czy może już Web 3.0? - narzędzia
i technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach WWW bibliotek technicznych szkół
wyższych w Polsce. W: Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 2 (129), Koniec 2.0? [Dostep: 20 X 2014] Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/129/129_sidorczuk.pdf
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Ryc. 1. Strona WWW Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ryc. 2. Strona WWW Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie
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alnym ogromną rolę w odbiorze informacji odgrywają obrazy, symbole i barwy. Za ich
pomocą tworzy się system identyfikacji wizualnej oraz kreuje się wizerunek placówki2.
Często strony WWW bibliotek są spójne kolorystycznie ze stronami WWW instytucji
macierzystych czyli uczelni. Tak jest też w przypadku witryny domowej Biblioteki
Uniwersyteckiej w Olsztynie (BU). W 2010 r. nowy interfejs nawiązywał zarówno
kolorystyką, jak architekturą do strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM)3. Nowa strona domowa BU została pozytywnie przyjęta przez studentów
i pracowników, nie mniej jednak w miarę upływu czasu zauważono potrzebę gruntownych zmian. Punktem wyjścia stała się w 2013 r. nowa strona UWM ryc. 1. Na postawie
jej architektury zbudowano kolejną nową witrynę BU ryc. 2. Premiera opublikowania
miała miejsce 6 kwietna 2014 r.
Priorytetem w trakcie projektowania strony domowej BU była przejrzystość, czytelność i łatwość w nawigacji. Wzorując się na witrynie WWW UWM kolorystyka jest
spójna z tożsamością wizualną Uniwersytetu. Na białym tle dominują treści w kolorze
niebieskim i granatowym, dzięki temu serwis jest przejrzysty i mniej obciążający wzrok
użytkowników. Wśród elementów wizualnych wyróżniają się symbole graficzne takie
jak logo i ikony narzędzi na dolnym pasku menu. Logo BU jest nieskomplikowane,
dwubarwne i komunikatywne, łatwe do zapamiętania. Tworzą je pierwsze litery nazwy
własnej – Biblioteka Uniwersytecka, zaprojektowane tak, aby symbolizować książkę.
Obok loga widnieje nazwa placówki, zaś poniżej zdjęcia Biblioteki. Zamieszczone fotografie pełnią rolę promocyjną, informacyjną i komunikacyjną. Obok zdjęć budynku
i jego wnętrz, oddających przestronność gmachu, edytowane są obrazy nawiązujące
grafiką do treści, którą przekazują np. zmiana godzin otwarcia Biblioteki ryc. 3.
Na dolnym pasku menu strony WWW BU znajduje się:
• wejście do facebook’a – obecnie ponad trzysta polubień witryny BU,
• ikona prowadzącą do informacji mogących pomóc osobom niepełnosprawnym,
• koperta kierująca do szablonu umożliwiającego napisanie e-maila do BU,
• znak sieci Wi-Fi,
• logo Google Maps zapraszające poprzez aplikację Street View na wirtualny
spacer po Bibliotece Uniwersyteckiej UWM.
Renata Au g u st y n , Urszula K a w ec k a: System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem. W: Biuletyn EBIB [online] 2011, nr 5 (123), Innowacje w bibliotekach publicznych [Dostep: 20 X 2014] Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/
numery/123/123_augustyn.pdf
3
Katarzyna Ma ć k i e w icz : Przestrzeń wirtualna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie. W: III
Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy / red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak. (Z Problemów Bibliotek
Naukowych Wrocławia;10). Wrocław 2011 s. 209-213
2
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Ryc. 3. Strona główna BU wyświetlana ze zdjęciami tematycznymi

Natomiast, za pomocą górnego paska menu użytkownik może przejść na główną
stronę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do Biuletynu Informacji
Publicznej UWM, do strony zawierającej adres BU, w tym kontakt, a także linki do
podstron BU odpowiadające na najczęściej zadawane pytania przez czytelników „Zapytaj o…”. Istotnym elementem witryny Biblioteki są wiadomości wskazujące na bieżące wydarzenia, zmiany, promocje czy dostępy testowe.
Adres strony internetowej biblioteki jest krótki i łatwy do zapamiętania (http://bu.uwm.
edu.pl). Zawiera on takie informacje jak skrót nazwy placówki, skrót nazwy instytucji
macierzystej – uniwersytetu oraz wskazuje na charakter edukacyjny ośrodka. Podobnie
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adresy poczty elektronicznej mają zapis domeny UWM (…@uwm.edu.pl), co ujednolica system komunikacji z klientami i go uwiarygadnia.
Strona domowa BU zawiera kompendium wiedzy o usługach, ofercie źródeł elektronicznych oraz informacje bieżące. Kierowane są one do użytkowników przede wszystkim do studentów, pracowników naukowych, ale również do pracowników bibliotecznych. Ideą nowej strony był minimalizm stosowany w wyszukiwarkach internetowych
czyli tzw. jedno okno. W centralnym miejscu na głównej stronie BU umieszczone jest
okno multiwyszukiwarki Primo, za pomocą której można dokonywać wyszukiwania
we wszystkich źródłach BU lub tylko w wybranych zbiorach: katalogu czy zasobach
elektronicznych ryc. 4. To narzędzie skraca czas poszukiwań. Do tej pory czytelnik
był zmuszony dokonywać wyszukiwania w każdym serwisie czy katalogu oddzielnie.
Obecnie do niego należy wybór w jakich i ilu zasobach elektronicznych poszukuje
jednocześnie. Użytkownicy z nabytymi uprzednio umiejętnościami informacyjnymi
raczej korzystają z baz danych tematycznych lub dziedzinowych.

Ryc. 4. Okno wyszukiwawcze

Wygląd okna wyszukiwawczego Primo również został dostosowany do systemu
identyfikacji wizualnej BU. Multiwyszukiwarka Primo zastępuje funkcje katalogu
online, w tym przypadku Aleph, oraz oferuje nowe funkcje takie jak: zaawansowana
e-półka, przeglądanie zbiorów według ułożenia na półce, eksport metadanych do menadżerów bibliografii. Wraz z wyszukiwarką naukową zostało dodane narzędzie SFX
odpowiedzialne za linkowanie do pełnych tekstów, abstraktów, cytowań bez konieczności powtórnego logowania. Zaletą SFX jest jego niewidoczność dla użytkownika,
podobnie jak HAN. System Hidden Automatic Navigator (HAN) pozwala udostępniać subskrybowane elektroniczne bazy użytkownikom znajdującym się poza terenem
UWM. Wcześniej tzw. zdalny dostęp do baz mieli jedynie pracownicy i doktoranci
UWM, logując się do każdego serwisu oddzielnie. Zobowiązywało ich to do zapamiętywania różnych haseł nadawanych przez bibliotekarzy. Natomiast studenci musieli korzystać ze źródeł elektronicznych poprzez komputery sieci UWM. Od kwietnia
2014 r. biblioteka dysponuje narzędziem do zarządzania dostępem do zasobów elektronicznych zgodnym z licencjami oraz monitorowania sposobu ich wykorzystania przez
użytkowników. Integracja systemów Primo i HAN pozwala uprawnionemu klientowi
na dostęp do zbiorów elektronicznych 24 godziny na dobę z każdego miejsca wpisując
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Ryc. 5. Podstrona Jak korzystać

jedynie raz hasło. Dzięki temu czytelnik postrzega BU jako dostawcę nowoczesnych
usług. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono 4, że BU dysponuje bardzo
dobrymi zbiorami elektronicznymi, które szerzej i częściej mogą być wykorzystywane
poprzez wdrożone narzędzia.
Na startowej stronie WWW BU, powyżej paska wyszukiwawczego Primo, znajduje się menu główne złożone z czterech modułów: biblioteka, usługi, jak korzystać,
e-zbiory. Analiza danych dostarczanych przez Google Analytics, wskazuje, że największym zainteresowaniem cieszą się e-zbiory, następnie biblioteka, jak korzystać i usługi. Jest to zrozumiałe, gdyż pod koniec roku akademickiego studenci przygotowują
prace dyplomowe, co wpływa na wzrost korzystania z zasobów elektronicznych. Bazy
danych są m. in. uporządkowane wg dziedzin naukowych, a tytuły czasopism pełnotekstowych polskich stanową osobną listę, co usprawnia dotarcie do poszukiwanej informacji. Nowe narzędzia i nowy interfejs spowodowały zwiększenie zainteresowania
różnego rodzaju przewodnikami i informatorami w module JAK KORZYSTAĆ.
4
Katarzyna Ma ć k i e w icz : Przestrzeń wirtualna Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie w ocenie studentów. W: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy / red. Danuta Dudziak, Mirosław Ziółek. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ;11). Wrocław 2013 s. 411-421
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Ryc. 6. Podstrona modułu Biblioteka

Na podstronach informacje ułożone są w formie rozbudowanego bocznego menu
oraz w postaci tzw. kafelek umieszczonych centralnie. Sposób ten pozwala na wskazanie najistotniejszych informacji tematycznych wyróżnionych na granatowych prostokątach ryc. 5. Niezależnie od podstrony zawsze wyświetla się menu główne, górne
i dolne, których poszczególne ikony są aktywne, podobnie jak samo logo BU. Ułatwia
to komunikacje pomiędzy modułami i zakładkami.
Podobnie, jak strony wydziałów, witryna BU zawiera treści kierowane do pracowników biblioteki np. wejście do poczty elektronicznej, informacje o przedstawicielach
komisji, związków, organizacji reprezentujących ich interesy, czy też dokumenty związane z rozwojem kompetencji i awansem. Informacje dla bibliotekarzy skupione są
przede wszystkim w module biblioteka ryc. 6. Ten moduł zawiera również treści dla
użytkowników nie zatrudnionych w BU m. in. informacje na temat godzin pracy poszczególnych oddziałów bibliotecznych, kontakt, regulaminy. Innowacją na nowej stronie WWW BU jest zamieszczenie informacji związanych z Wewnętrznym Systemem
Zapewnienia Jakości Kształcenia. W 2010 r. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie przyjął uchwałę, która określiła politykę projakościową uczelni5. W jedUchwała Nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 II 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. [Dostep: 20 X 2014]
Dostępny w World Wide Web: http://bip.uwm.edu.pl/node/1600
5
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Ryc. 7. Zakładka Dla nauki

nostkach podstawowych UWM, w tym również w Bibliotece Uniwersyteckiej, zostały
powołane zespoły wdrażające procedury projakościowe np. analizę mocnych i słabych
stron jednostki, cykliczne ankietowanie klientów, określenie zasad i kryteriów oceny
pracy dyplomowanych bibliotekarzy będących nauczycielami akademickimi, dostosowanie gromadzenia zasobów zgodnie z potrzebami czytelników. Wyniki badań, analiz,
procedury oraz harmonogramy muszą być upublicznione i ma to miejsce na wydzielonej podstronie Wewnętrznego Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK).
Te działania podnoszą jakość usług mających wpływ na jakość kształcenia.
W module usługi zamieszczono informacje dotyczące szkoleń, przysposobienia bibliotecznego, wypożyczeń międzybibliotecznych. Materiały edukacyjne oraz test dla
studentów zaliczających przedmiot – „Przysposobienie biblioteczne” posadowione
zostały na platformie Moodle. Moduł usługi zawiera zakładkę dla nauki, która jest
dedykowana pracownikom naukowym i doktorantom. Zakładka ta skupia narzędzia
i bazy do analiz bibliometrycznych ryc. 7. W najbliższych planach BU jest uruchomie-

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

163

nie portali dziedzinowych oraz elektronicznej wersji bibliografii pracowników UWM.
Rozbudowa usług wpłynie na komunikację Biblioteki z użytkownikiem.
Jednoczesne wdrożenie nowej strony WWW Biblioteki Uniwersyteckiej, multiwyszukiwarki Primo i systemu HAN było wyzwaniem zarówno dla informatyków, administratorów narzędzi, jak i bibliotekarzy odpowiedzialnych za wygląd i treści witryny,
a także dostęp i funkcjonowanie źródeł elektronicznych. Obecnie rozwijane są podstrony i dodawane na nich różne informacje. Jednocześnie trwają prace nad angielskojęzyczną wersją strony BU. W każdym działaniu biblioteki priorytetem jest pomoc
użytkownikowi i usprawnienie z nim komunikacji.
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Poznań – UM
Użytkownik Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu i jego potrzeby
na podstawie badania ankietowego
Abstract
The paper aims to interpretation of the results of “The poll of user satisfaction of the Main Library
of the Poznan University of Medical Sciences”. The survey was conducted in May and June 2014. The
purpose of the survey was to find out the needs of users four years after moving to a new building. Questions included in the questionnaire have concerned both library resources, ways to use the Library and the
organization of library space. Results of the survey will be used to make possible changes in the functioning of the library.
Streszczenie
Praca ma na celu prezentację wyników ankiety satysfakcji użytkownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ankieta została przeprowadzona w maju
i czerwcu 2014 r. Celem ankiety było poznanie satysfakcji użytkowników cztery lata po przeprowadzce
Biblioteki do nowego gmachu. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły zarówno sposobów korzystania z Biblioteki, organizacji przestrzeni bibliotecznej, zasobów, jak i oceny pracowników. Wyniki ankiety posłużą
wprowadzeniu ewentualnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki.

Stwierdzenie, iż żadna biblioteka nie może funkcjonować bez użytkownika jest banalne
i oczywiste, ale jednocześnie w tej trywialnej konstatacji ukryta jest prawda o sensie istnienia biblioteki. Bez użytkownika nie ma biblioteki – ani tej publicznej, ani naukowej, ani
nawet najmniejszej szkolnej. Użytkownik jest podmiotem działań bibliotekarza.
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Mimo iż w naszej Bibliotece nie rozpoczynamy dnia pracy od zawołania „Użytkownik naszym królem”, mamy świadomość, iż musimy sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszego, coraz bardziej wymagającego użytkownika, a nawet odgadywać
i przewidywać jego potrzeby. Satysfakcja użytkownika z funkcjonowania Biblioteki
w pewien sposób wyznacza jej rangę. Kompleksowa obsługa użytkownika i jakość
oferowanych usług kreują markę biblioteki. To dla nas priorytet, by marka naszej Biblioteki zawsze kojarzyła się z jak najwyższą jakością.
Poszczególne grupy użytkowników biblioteki mają różne potrzeby i oczekiwania,
dlatego też chcemy jak najlepiej poznać naszego użytkownika. Robimy to w codziennej pracy poprzez obserwację, rozmowy, nieformalne wywiady, staramy się budować
jak najlepsze relacje na linii bibliotekarz – użytkownik.
Uznaliśmy jednak, że po 4 latach funkcjonowania Biblioteki w nowej siedzibie
nadszedł czas, by dowiedzieć się w sposób bardziej usystematyzowany, co sądzą
o Bibliotece jej użytkownicy. W taki sposób narodził się pomysł badania ankietowego użytkowników, którzy przez 7 dni w tygodniu wypełniają wszystkie dostępne dla
nich pomieszczenia i powodują, że Biblioteka jest miejscem tętniącym życiem. Przy
współczesnym odwrocie użytkowników od bibliotek wydaje się to być wartością nie
do przecenienia.
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Cel badania ankietowego
Badania ankietowe stanowią najlepszą formę uzyskania informacji na temat satysfakcji i potrzeb użytkowników bibliotek. Mogą być również podpowiedzią do dokonania zmian, wskazówką, służącą poprawie jakości pracy1. Samo pojęcie „satysfakcji
użytkownika”, mimo iż pozornie bardzo proste, może nastręczać sporo trudności we
właściwym jego zdefiniowaniu. Niezwykle zwięzła wydaje się być definicja sformułowana na gruncie marketingowym, iż satysfakcja użytkownika jest jego emocjonalną reakcją na konkretną transakcję lub usługę. Z definicji tej wynika, że satysfakcja
użytkownika z usługi uzależniona jest od wielu różnych czynników, takich jak: jakość
obsługi, poprzednie doświadczenia użytkownika z usługodawcą czy nawet aktualny
stan emocjonalny użytkownika2.
Ankieta satysfakcji użytkownika została przeprowadzona w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na przełomie
maja i czerwca 2014 r. Celem ankiety było zapoznanie się z opiniami użytkowników na
temat funkcjonowania Biblioteki, organizacji przestrzeni bibliotecznej, oceny naszej
dotychczasowej działalność oraz uzyskania informacji, jakich zmian oczekują w przyszłości nasi użytkownicy.
Materiał i metoda
Ankieta została przeprowadzona w sposób tradycyjny, rozdawano ją użytkownikom wyłącznie na terenie Biblioteki, ponieważ interesowały nas opinie użytkowników, którzy korzystają z Biblioteki, jej zasobów i usług osobiście, a nie zdalnie za
pośrednictwem strony internetowej. Przedmiotem badania były następujące obszary
tematyczne:
– godziny otwarcia
– organizacja przestrzeni bibliotecznej
– zbiory biblioteczne
– pracownicy Biblioteki
Ankieta była anonimowa, respondenci odpowiadali na 22 pytania: 19 pytań miało
charakter zamknięty, 3 pytania miały charakter otwarty (w uwagach respondenci mogli
zamieszczać opinie na temat funkcjonowania biblioteki i podawać propozycje zmian).
Respondenci musieli określić swoją przynależność do jednej z grup:
1
S z c z y g i e ł Hanna: Ocena działania biblioteki uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w świetle potrzeb użytkowników. Scripta Comeniana Lesnensia
2008 nr 6 s. 59-75
2
Fe r e t Błażej, Ga j d a Izabela, S u jk o w s k a Iwona: Łódzka „fabryka” informacji naukowej. Badanie
satysfakcji i oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. W: Ebib Materiały konferencyjne nr 7 „Czytelnik czy klient?”. Toruń 4-6 XII 2003 roku. http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/
feret.phph [data dostępu 30 V 2014]
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–
–
–
–

student Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
doktorant Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
pracownik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
osoba spoza Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wśród użytkowników Biblioteki rozdano 300 ankiet, z czego zwróconych zostało
289 poprawnie wypełnionych ankiet. Udział w ankiecie poszczególnych grup użytkowników wyglądał następująco:
• studenci UM:
– polscy – 200 respondentów
– zagraniczni – 33 respondentów
• doktoranci UM – 24 respondentów
• pracownicy UM – 21 respondentów
• osoby spoza UM – 11 respondentów
Dodatkowo studentów podzielono na dwie podgrupy: studentów polskich oraz studentów zagranicznych. Pytania dla obu podgrup były jednakowe, ankieta dla studentów
zagranicznych została przetłumaczona na język angielski. Podczas analizy wyników
ankiety okazało się, iż podział ten był słuszną decyzją, ponieważ w odpowiedziach
na niektóre pytania uwidoczniły się znaczne różnice w postrzeganiu Biblioteki przez
studentów polskich i zagranicznych.
Skromny udział w ankiecie pracowników naukowych Uczelni wynika z faktu, iż
pracownicy najczęściej korzystają zdalnie z zasobów elektronicznych Biblioteki (poprzez sieć uczelnianą lub poprzez serwer Proxy), zaś sam budynek Biblioteki – mimo iż
w bezpośrednich rozmowach doceniają jego zalety – nie stanowi dla nich atrakcyjnego
miejsca do pracy. Kontakt pracowników naukowych z bibliotekarzami dotyczy głównie spraw związanych z bibliografią czy z bibliometrią i odbywa się przede wszystkim
drogą telefoniczną lub e-mailową.
Głos osób spoza Uczelni również był dla nas bardzo cenny, ale nie miał wpływu na
jakiekolwiek decyzje podjęte po przeanalizowaniu wyników ankiety. Studenci i pracownicy Uczelni to dla nas najważniejsza grupa użytkowników, zatem poznanie ich
oczekiwań, potrzeb oraz opinii o Bibliotece było naszym celem.
Wyniki ankiety
Odpowiedź na pytanie „Jak często korzysta Pan/i z Biblioteki?” nie była dla nas
zaskoczeniem i potwierdziła codzienne obserwacje, iż to studenci polscy i zagraniczni
stanowią główny trzon użytkowników Biblioteki: aż 62% studentów polskich i 76%
studentów zagranicznych korzysta z biblioteki codziennie lub co najmniej kilka razy
w tygodniu; doktoranci odpowiednio w 21%, a pracownicy w 45%. Co najmniej kilka
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razy w ciągu roku korzysta z biblioteki 31% studentów polskich, 18% studentów zagranicznych, 67% doktorantów i 50% pracowników.
Godziny otwarcia biblioteki powinny być dostosowane do potrzeb i oczekiwań
użytkowników. Biblioteka Główna UM w Poznaniu otwarta jest 110 godzin tygodniowo przez 12 miesięcy w roku (w trakcie wakacji letnich czas pracy biblioteki jest nieco
skrócony).
Na pytanie „W jakich godzinach korzysta Pan/i najczęściej z Biblioteki?” studenci
polscy odpowiedzieli następująco: w godz. 800-1200 – 25%, w godz. 1200-2000 – 71%,
w godz. 2000-2400 – 14%; studenci zagraniczni: w godz. 800-1200 – 21%, w godz. 12002000 – 64%, w godz. 2000-2400 – 15%; doktoranci: w godz. 800-1200 – 12%, w godz. 12002000 – 88%, w godz. 2000-2400 – 0,00%; pracownicy: w godz. 800-1200 – 30%, w godz.
1200-2000 – 57%, w godz. 2000-2400 – 13%. I znów zgodnie z naszymi obserwacjami,
wyniki ankiety potwierdziły, iż najwyższą frekwencję wszystkich badanych grup odnotowujemy w godzinach od 1200 do 2000.
Pytanie „Czy uważa Pan/i za konieczne wprowadzenie zmian w godzinach otwarcia
Biblioteki?” miało charakter otwarty, poprosiliśmy respondentów o podanie propozycji godzin otwarcia Biblioteki. Około 20% studentów polskich i zagranicznych oraz
10% pracowników widzi konieczność zmiany godzin otwarcia Biblioteki. Najczęściej
powtarzające się propozycje zmian dotyczyły wydłużenia czasu pracy Biblioteki do
godz. 200 lub też przesunięcia godziny otwarcia z 800 na 600. W najbardziej radykalnych
odpowiedziach respondenci proponowali otwarcie Biblioteki 24 godziny na dobę.
Odpowiedzi na pytanie „Z jakich usług bibliotecznych korzysta Pan/i najczęściej?”
również nie były dla nas zaskoczeniem, choć już na poziomie tego pytania uwidoczniły się różnice w odpowiedziach pomiędzy studentami polskimi i zagranicznymi. I tak
w punkcie dotyczącym wypożyczeń zbiorów do domu aż 90% studentów polskich
zdeklarowało, iż korzysta z tej usługi, a jedynie 19% studentów zagranicznych, 67%
doktorantów i 60% pracowników.
Z udostępniania prezencyjnego w czytelniach korzysta 65% studentów polskich
i 40% studentów zagranicznych, 37% doktorantów i 33% pracowników.
Przy podpunkcie dotyczącym korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki
wyraźnie widać większe zainteresowanie tą formą udostępniania zbiorów u doktorantów (100%) i pracowników (99%), a mniejsze u studentów polskich (60%) i studentów
zagranicznych (58%).
Biblioteka jako miejsce do nauki/pracy służy zarówno studentom polskim (92%),
jak i studentom zagranicznym (94%), w mniejszym stopniu doktorantom (58%) i pracownikom (70%).
Zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze bibliotecznej w budynku wydzielono strefy i pomieszczenia sprzyjające różnorodnym stylom uczenia się. Użytkownicy
mają do dyspozycji cztery czytelnie, dwie sale pracy zbiorowej i sześć kabin pracy
indywidualnej oraz dużą przestrzeń otwartą, która spełnia ważną rolę socjalną.
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Pytanie „Czy uważa Pan/i za wystarczającą liczbę miejsc dla Użytkownika oferowaną przez Bibliotekę?” dotyczyło zarówno wszystkich czytelni, sal pracy zbiorowej,
kabin pracy indywidualnej, jak i przestrzeni otwartej.
Biblioteka dysponuje 250 miejscami siedzącymi w czytelniach. Problem braku
miejsc w czytelniach zauważalny jest szczególnie w okresie sesji egzaminacyjnych.
I tak 26% studentów polskich i 32% zagranicznych uważa, że w czytelniach powinno
być więcej miejsc siedzących, a doktoranci (9%) i pracownicy (0%) właściwie nie dostrzegają tego problemu.
Powszechną praktyką na uczelniach stała się wspólna nauka studentów, dlatego też
ważnym miejscem w bibliotece są pokoje pracy zbiorowej. W naszej Bibliotece znajdują się dwie sale pracy zbiorowej, które wyposażono w komputery, rzutniki, tablice
suchościeralne. Zdaniem 38% studentów polskich i 34% studentów zagranicznych,
10% doktorantów i 5% pracowników w Bibliotece jest za mało sal pracy zbiorowej.
Dominujący głos studentów, którzy chcieliby zwiększenia liczby sal pracy zbiorowej
jest zrozumiały, bowiem pokoje takie tworzone są głównie z myślą o studentach, którzy preferują wspólną naukę.
W Bibliotece znajduje się 6 kabin pracy indywidualnej wyposażonych w stanowiska
komputerowe. Samodzielna nauka w odizolowaniu również ma swoich zwolenników,
czego dowodem są liczne rezerwacje na kabiny prowadzone w punkcie Informacji
Ogólnej. Zdaniem 25% studentów polskich i 39% studentów zagranicznych, 23% doktorantów i 11% pracowników w Bibliotece jest za mało kabin pracy indywidualnej.
Na każdym piętrze zaplanowano dużą przestrzeń otwartą, wyposażoną w ponad
250 miejsc siedzących. Użytkownicy mają do dyspozycji wygodne kanapy, stoliki
z krzesłami oraz stanowiska komputerowe. Dla 66% studentów polskich i 67% zagranicznych otwarta przestrzeń Biblioteki jest nie tylko świetnym miejscem do nauki, ale
również do odpoczynku, relaksu i spotkań towarzyskich. Przestrzeń otwarta biblioteki
stała się zatem dla naszych użytkowników ważną przestrzenią społeczną, zgodną z ideą
„trzeciego miejsca”3.
Za niewystarczającą liczba miejsc siedzących w przestrzeni otwartej uważa 29%
studentów polskich, 37% studentów zagranicznych i 5% doktorantów i 5% pracowników.
Pytanie „Czy uważa Pan/i za potrzebne wprowadzenie zmian w organizacji przestrzeni bibliotecznej?” miało charakter otwarty. Respondenci, w przypadku udzielenia
odpowiedzi twierdzącej, poproszeni zostali o podanie propozycji zmian.
H a l a sz - C y sa r z Monika: Oczami bibliotekarzy i użytkowników: tworząc bibliotekę „trzeciego miejsca”. Rzecz o kapitale ludzkim w bibliotece. W: Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Pod red.: Marii Wrocławskiej, Justyny Jerzyk-Wojteckiej. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2011 http://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1896/
KonferencjaBULII14.12.pdf [data dostępu 30 V 2014]
3
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Przestrzeń otwarta w Bibliotece

Aż 61% studentów zagranicznych uważa, że należy wprowadzić zmiany w organizacji przestrzeni bibliotecznej. Ale z drugiej strony pojawił się porównywalny głos
studentów polskich (67%) oraz doktorantów i pracowników (90%), którzy nie widzą
konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w organizacji przestrzeni bibliotecznej.
Propozycje zmian dotyczyły głównie zwiększenia liczby sal pracy zbiorowej oraz
miejsc siedzących i stolików w przestrzeni otwartej i w czytelniach. Część tych postulatów już udało się zrealizować – Biblioteka ma do dyspozycji 90 dodatkowych krzeseł
konferencyjnych. Wydaję się, iż przy niewielkiej reorganizacji przestrzeni i zmianie
funkcji niektórych pomieszczeń możliwe jest zwiększenie liczby sal pracy zbiorowej.
Jakości biblioteki w dużym stopniu wyznaczają jej zbiory, dlatego też zapytaliśmy
naszych użytkowników o ocenę naszych zasobów. Sytuacja idealna to taka, w której
materiały dydaktyczne dostępne są dla każdego użytkownika, ale chyba żadna uczelnia
nie jest w stanie spełnić takiego oczekiwania. Mimo głosów negatywnych uważamy, iż
ogólna ocena naszych zbiorów w przeprowadzonej ankiecie nie wypadła źle.
Rozkład procentowy głosów respondentów w odpowiedzi na pytanie „W jakim
stopniu zbiory Biblioteki zaspokajają Pana/i potrzeby?” wyglądał następująco:
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Studenci polscy
				
•
•
•
•
•

książki drukowane 		
czasopisma drukowane 		
e-książki 			
e-czasopisma 			
bazy danych 84% 10% 6%

Studenci zagraniczni
				
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

75% 		
74% 		
78% 		
88% 		
85% 		

b. dobrze i dobrze

książki drukowane		
czasopisma drukowane		
e-książki 			
e-czasopisma			
bazy danych			

Pracownicy
				

66% 		
91% 		
63% 		
77% 		

b. dobrze i dobrze

książki drukowane 		
czasopisma drukowane 		
e-książki 			
e-czasopisma 			
bazy danych 			

Doktoranci
				
•
•
•
•
•

b. dobrze i dobrze

79% 		
80% 		
59% 		
87% 		
92% 		

b. dobrze i dobrze

książki drukowane		
czasopisma drukowane		
e-książki 			
e-czasopisma			
bazy danych			

64% 		
94% 		
73% 		
100% 		
94% 		

słabo		

źle

30% 		
7%		
27% 		
16% 		

4%
2%
10%
7%

słabo		

źle

18% 		
18% 		
11% 		
6% 		
10% 		

7%
8%
11%
6%
5%

słabo		

źle

21% 		
20% 		
36% 		
13% 		
8%		

0%
0%
5%
0%
0%

słabo		

źle

24%		
0%		
28%		
0%		
6%		

12%
6%
0%
0%
0%

W odpowiedzi na pytanie „Jaką formę korzystania ze zbiorów Biblioteki Pan/i
preferuje?” aż 72% ankietowanych pracowników i 88% doktorantów Uniwersytetu
wybrało odpowiedź: książki i czasopisma elektroniczne. Natomiast 88% studentów
polskich i 54% studentów zagranicznych wybrało odpowiedź: książki i czasopisma
drukowane.
Odpowiedzi udzielone w tym pytaniu przez studentów były dla nas sporym zaskoczeniem, spodziewaliśmy się, że współcześni studenci, nazywani niekiedy „pokoleniem Google”, będą zwolennikami e-zasobów, a problemem będzie np. zbyt mała
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liczba e-podręczników w języku polskim. Odpowiedzi udzielone przez pracowników
i doktorantów potwierdzają, iż preferują oni zdalne korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki.
Na pytanie „Czy podczas pobytu w Bibliotece korzysta Pan/i z komputerów bibliotecznych?” twierdząco odpowiedziało 88% studentów polskich, 70% studentów zagranicznych, 42% doktorantów oraz 52% pracowników. Zwraca natomiast uwagę niezbyt
satysfakcjonujące wykorzystanie sieci bezprzewodowej w Bibliotece. Na pytanie „Czy
podczas pobytu w Bibliotece korzysta Pan/i z sieci bezprzewodowej?” twierdząco odpowiedziało 55% studentów polskich, 44% studentów zagranicznych, 46% doktorantów oraz 38% pracowników.
Bibliotekarze w swoich codziennych kontaktach z użytkownikami kształtują wizerunek biblioteki. Dlatego też w ankiecie znalazły się trzy pytania dotyczące pracowników Biblioteki: „Jak ocenia Pan/i wiedzę i kompetencje zawodowe pracowników Biblioteki?”, „Jak ocenia Pan/i poziom obsługi użytkowników w Bibliotece?” oraz „Jak
ocenia Pan/i życzliwość i uprzejmość pracowników Biblioteki?”.
Odpowiedzi na pytania dotyczące pracowników Biblioteki, ich kompetencji, życzliwości czy też poziomu obsługi, wydawały nam się bardzo interesujące. Niezmiernie
cieszy nas fakt opinii bardzo dobrych i dobrych, jednakże pojawiały się także opinie
negatywne. Pytania dotyczące pracowników Biblioteki miały charakter zamknięty,
mimo to respondenci sami robili dopiski, które były dla nas sporym zaskoczeniem.
Otóż okazało się, że nasi użytkownicy do personelu Biblioteki zaliczają również obsługę techniczną obiektu.
Budynek biblioteki posiada wspólny parter z Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego. Ochrona budynku, szatniarze, ajent baru, a nawet panie
porządkowe nie są pracownikami Biblioteki. Być może inaczej należało sformułować
pytania – dla nas oczywiste było, że w ankiecie chodzi nam wyłącznie o bibliotekarzy.
Użytkownicy jednak patrzą na Bibliotekę jako całość, okazało się, że kompetencje
zawodowe bibliotekarzy są dla nich może mniej ważne, niż utarczki z ochroną, która
restrykcyjnie przestrzega regulaminu czy też paniami porządkowymi.
W odpowiedzi na pytanie o ocenę wiedzy i kompetencji zawodowych pracowników
Biblioteki 83% studentów polskich oceniło nas bardzo dobrze i dobrze, zadowalająco
9%, ankietowanych. Studenci zagraniczni w 63% ocenili nas bardzo dobrze i dobrze,
a w 15% zadowalająco. Aż 88% pozytywnych ocen otrzymaliśmy od doktorantów
i 85% od pracowników.
W odpowiedzi na pytanie „Jak ocenia Pan/i poziom obsługi użytkowników w Bibliotece?” 89% studentów polskich oceniło nas bardzo dobrze i dobrze, 9% zadawalająco. Jednakże w odpowiedziach innych grup respondentów pojawiły się także głosy
negatywne: mimo iż 62% studentów zagranicznych oceniło poziom obsługi bardzo
dobrze i dobrze, 15% zadawalająco, to 6% respondentów oceniło poziom obsługi użytForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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kowników niezadowalająco. Bardzo dobrze i dobrze oceniają nas doktoranci (87%)
i pracownicy (85%), ale wśród pracowników również pojawiły się głosy niezadowolenia z poziomu obsługi użytkowników (5%).
Podobny rozkład procentowy miał miejsce w odpowiedzi na pytanie „Jak ocenia
Pan/i życzliwość i uprzejmość pracowników Biblioteki?”. Bardzo dobrze i dobrze oceniło nas 89% studentów polskich, 69% studentów zagranicznych, 87% doktorantów
i 83% pracowników. Zadawalająco 8% studentów polskich, 6% studentów zagranicznych, 12% doktorantów i 5% pracowników. Niezadowalająco oceniło nas 6% studentów zagranicznych.
Mimo iż ogólna ocena poziomu obsługi użytkowników oraz życzliwości i uprzejmość pracowników Biblioteki jest zadowalająca, nie można pominąć głosów niezadowolenia i zastanowić się nad sposobami poprawy jakości obsługi.
Na pytanie „Czy uważa Pan/i za konieczne wprowadzenie zmian, aby Biblioteka
spełniała Pana/i oczekiwania? Jeśli tak, proszę wymienić, jakie?” większość ankietowanych odpowiedziała: nie (studenci polscy - 72%, doktoranci - 68%, pracownicy
- 86%). Natomiast aż 60% studentów zagranicznych odpowiedziała twierdząco – przy
czym należy zaznaczyć, iż uwagi studentów zagranicznych dotyczyły głównie reorganizacji przestrzeni bibliotecznej (m.in. zwiększenia sal pracy zbiorowej).
Wybrane postulaty użytkowników:
– Klimatyzacja w Bibliotece!
– Pokój do nauki w pozycji leżącej (leżaki)!
– Modele anatomiczne!
– Pufy do nauki i relaksu!
– Stół do ping-ponga!
– Więcej miejsc siedzących w przestrzeni otwartej!
– Biblioteka czynna 24 h!
– Możliwość wnoszenia na teren biblioteki kawy i małych przekąsek!
– Zdrowe jedzenie w bufecie!
– Niższe ceny w bufecie!
– Zakaz wstępu dla studentów z innych uczelni!
– Mikrofalówka do użytku studentów!
– Więcej sal pracy zbiorowej!
– Więcej kabin pracy indywidualnej!
Wnioski
Doskonała lokalizacja Biblioteki, przestronne pomieszczenia i nowoczesne rozwiązania architektoniczne, zapewniające komfortowe warunki do nauki, wyposażenie, bogate zbiory biblioteczne tradycyjne i elektroniczne, komputery i dostęp do sieci
bezprzewodowej, szeroki wachlarz usług oraz kompetentni i pomocni bibliotekarze
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– wszystkie te czynniki spowodowały, że ogólna ocena Biblioteki przez użytkowników
wypadła dla nas korzystnie. Warto tu może przytoczyć cytat z jednej z ankiet: „Rozwój
zawsze jest konieczny, ale jestem zadowolony z obecnych funkcji biblioteki i na razie
nie mam propozycji zmian”.
Jednak mimo wielu głosów pozytywnych w dopowiedziach respondentów, musimy
zastanowić się nad koniecznością wprowadzania pewnych zmian w naszej Bibliotece
oraz zastanowić się, czy wszystkie postulaty użytkowników powinniśmy wprowadzać
w życie.
Godziny otwarcia Biblioteki:
– Godziny otwarcia dla większości ankietowanych są zadawalające.
– Czy wydłużyć czas otwarcia Biblioteki? Czy Biblioteka powinna być czynna
24 h? Pytania dotyczące wydłużenia godzin pracy Biblioteki pozostawiamy
otwarte, ponieważ w tej chwili nie widzimy konieczności wprowadzania takich
zmian.
Organizacja przestrzeni bibliotecznej:
– Organizacja przestrzeni jest według większości ankietowanych bardzo dobra.
– Możliwa jest niewielka reorganizacja przestrzeni bibliotecznej, dzięki czemu
zwiększy się liczba sal pracy zbiorowej.
– Konieczne jest wprowadzenie zmian w zasadach rezerwacji sal pracy zbiorowej i kabin pracy indywidualnej, aby zwiększyć dostępność tych punktów dla
innych użytkowników (opóźnienie 60 min. skutkuje anulowaniem rezerwacji).
– Zwiększenie liczby miejsc siedzących i stolików w przestrzeni otwartej.
– Klimatyzacja w Czytelni Ogólnej.
Zbiory:
– Dalsze zachowanie równowagi w polityce gromadzenia zbiorów tradycyjnych
i elektronicznych.
Bibliotekarze:
– Wzmacnianie pozytywnych relacji bibliotekarz – użytkownik.
– Podnoszenie kompetencji zawodowych bibliotekarzy.
– Samokształcenie bibliotekarzy.
– Większa współpraca z Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w zakresie obsługi użytkownika (ochrona budynku, szatnia, bistro).
Zdajemy sobie sprawę, iż niezbędne jest prowadzenie stałego dialogu z użytkownikami, w czym badania ankietowe są bardzo pomocne. Bardzo szeroki wachlarz pytań
zawarty w omawianej ankiecie pozwolił nam przyjrzeć się ogólnemu funkcjonowaniu
Biblioteki. Kolejne ankiety, jakie chcemy przeprowadzać w Bibliotece, będę dotyczyły
różnych aspektów pracy Biblioteki.
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POCZĄTKI SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH, A GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA
ODDZIAŁ W RADOMIU JAKO ŹRÓDŁO PODNOSZENIA
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Abstract
Development of evolution nursing falls to in Poland XX century age at the beginning. Then first schools of nursing emerge. Polish association of professional nurse has emerged in 1925 year. Profession of
nurse bands team up pursuant persons and midwife. Membership of it is compulsory. He it performs care
over practice of profession of nurse and in borders of public interests midwife. Gdansk agreement included
(reached; made) has played important role about creation of free trade union very 31 august 1980. Then
council of professional nurse has been born and midwives.
Act from day about council of (government of) nurse 19 april 1991 -and midwives.
It is imposed according to this act on nurse and duty of modernizing of continuous knowledge midwife
and professional abilities.
Act from day 1 july 2011 -. About council of nurse and midwives.
Act defines organization and tasks of councils of (governments of) professional nurses and midwives
and right and duties of its members (limbs).
Act from day 15 july 2011 -. About profession of nurse and midwife.
Act defines principles:
•
•
•
•
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Practice profession (contest) nurse and midwife
Practices of professions of (contests ) nurses and midwife
Education professional nurse and midwife
Education post-graduate nurse and midwife.
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Streszczenie
Rozwój pielęgniarstwa w Polsce przypada na początek XX wieku. Powstały wówczas pierwsze szkoły
pielęgniarstwa. W 1925 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych. Zrzesza osoby
wykonujące zawód pielęgniarki i położnej. Przynależność do niego jest obowiązkowa. Sprawuje on pieczę nad wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego. Bardzo ważną
rolę odegrało Porozumienie Gdańskie zawarte 31 sierpnia 1980 o utworzeniu niezależnych związków
zawodowych. Wówczas narodził się Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych
Zgodnie z tą ustawą nakładany jest na pielęgniarkę i położną obowiązek ciągłego aktualizowania
wiedzy oraz umiejętności zawodowych.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych
Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa
i obowiązki jego członków.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa określa zasady: wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
•
•
•

uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej
kształcenia podyplomowego pielęgniarki i położnej.

Wstęp
Główna Biblioteka Lekarska(GBL) imienia Stanisława Konopki w Warszawie Oddział w Radomiu powstała z inicjatywy dwóch lekarzy dr Jerzego Kruszyńskiego oraz
dr Eugeniusza Grocholskiego. Powołana została Zarządzeniem Ministra Zdrowia dnia
23 czerwca 1989 r. Działalność GBL rozpoczęła 1 października 1990 r. decyzją prof.
Janusza Kapuścika ówczesnego dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory z zakresu medycyny oraz
nauk pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i położnictwa. Dla
tej grupy na bieżąco prenumerowane są następujące tytuły czasopism: „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, „Położna Nauka i Praktyka”, „Medycyna Paliatywna”.
Aktualnie księgozbiór biblioteki liczy:
• 6114 vol. książek
• 2254 vol. czasopism.
Podane pozycje w dużej części stanowią zaplecze dydaktyczne dla podnoszenia
kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne.
W obecnych czasach zawód jakim jest pielęgniarka i położna należną do grupy zawodów dużego zaufania publicznego, którą na zewnątrz reprezentuje Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Tak wielka presja wiąże się ze zmianą stylu bycia jak
również większej dbałości o zdrowie. Medycyna jest bardzo dynamicznie rozwijającą
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się dziedziną naukową. Współczesne pielęgniarstwo i położnictwo podlega szybkim
przemianom rozwojowym. Największe zmiany zachodzą na polu edukacyjnym. Wartym podkreślenia jest fakt, że rozwój współczesnego pielęgniarstwa w Polsce rozpoczął się później niż w wielu innych krajach, a toczył się w bardzo trudnych warunkach.
Po krótkim okresie 20-letniego rozwoju (1918-1939) nastąpiła w nim najpierw całkowita przerwa (wojna, okupacja niemiecka), a z kolei później długi – prawie 20-letni –
okres wielkiego chaosu. Wychodzenie z niego rozpoczęło się na początku lat 60, a już
w 1969 roku zapoczątkowano kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym.
W najogólniejszym ujęciu zmiany rozwojowe zachodzące w praktyce pielęgniarskiej obejmują:
• rozszerzenie jej zakresu,
• poprawianie jakości oraz efektywności.
A zmiany te są możliwe dzięki rozwojowi edukacji pielęgniarek i położnych ukierunkowanej na osiąganie celów praktyki poprzez:
• podwyższenia poziomu kształcenia,
• tworzenie systemu kształcenia ustawicznego,
• skupianie uwagi na doskonaleniu praktycznego przygotowania do zawodu.
Zgodnie z art.61 ust.1 o zawodzie pielęgniarki i położnej nakładany jest obowiązek
stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych.
Rozwinięcie
Rozwój pielęgniarstwa w Polsce
Rozwój pielęgniarstwa w Polsce przypada na początek XX wieku. Powstały wówczas pierwsze szkoły pielęgniarstwa jak również pierwsze organizacje pielęgniarek –
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych. Bardzo ważnym etapem w rozwoju
pielęgniarstwa było stworzenie Szkoły Pielęgniarek Zawodowych Panien Ekonomek
św. Wincentego a`Paula. W 1925 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek
Zawodowych i weszło w skład Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.
Okresy rozwoju pielęgniarstwa w Polsce
Współcześnie w rozwoju pielęgniarstwa w Polsce wyróżnia się trzy okresy:
1. okres – Polski Niepodległej latach 1918-1939, w którym powstało polskie pielęgniarstwo zawodowego
2. okres – czas II wojny światowej od września 1939 do maja 1945
3. okres – obejmujący lata po 1945 r., z podziałem na dwa podokresy:
• pierwszy od maja 1945 do czerwca 1989r.
• drugi od 1989 do chwili obecnej.
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Okres pierwszy
Początki pielęgniarstwa zawodowego w Polsce przypadają na rok 1921.Wówczas
rozpoczęły działalność dwie w pełni nowoczesne szkoły pielęgniarskie w Warszawie
i Poznaniu. Do najważniejszych osiągnięć tego okresu zlicza się:
• Organizowanie szkół pielęgniarskich przygotowujących do opieki nad chorym
w szpitalu i w domu, a także do profilaktyki i oświaty zdrowotnej w placówkach zdrowia publicznego i higieny szkolnej. Główne ośrodki kształcenia to:
Kraków, Poznań i Warszawa.
• Rozwój szkolnictwa praktycznego pielęgniarek w szpitalach i instytucjach
zdrowia publicznego.
• Zapoczątkowanie doskonalenia zawodowego.
• Powstanie w 1925 r. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych
(PSPZ) i jego przystąpienie do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ang.
ICN).
• Wprowadzenie przedstawicielki zawodu do Departamentu Służby Zdrowia
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1926r.), a także powołanie pielęgniarek
wojewódzkich.
• Wydanie czasopisma zawodowego „Pielęgniarka Polska”.
• Ustalenie podstaw prawnych zawodu (Ustawa o pielęgniarstwie z dnia 21 lutego 1935 r.).
W tym okresie bardzo wysoki poziom osiągnęło pielęgniarstwo polskie pod względem zawodowego przygotowania kadry pielęgniarek dyplomowanych.
Okres drugi
Lata wojny i okupacji to czas ofiarnej pracy pielęgniarek działających w trudnych
i zagrażających życiu warunkach między innymi w gettach, obozach koncentracyjnych.
Organizowano tajny system kształcenia pielęgniarsko-sanitarny charakterystyczny dla
tego okresu.
Okres trzeci
Okres trzeci charakteryzował się:
• Wzrostem liczby placówek szkolnictwa pielęgniarskiego. Powstały wtedy,
w zależności od bieżących potrzeb i aktualnej polityki władz różne typy szkół
pielęgniarskich. Dominowały licea pielęgniarskie uzupełniane siecią policealnych szkół medycznych.
• Zmianami w programach kształcenia dotyczące treści nauczania przedmiotów
medyczno-pielęgniarskich, humanistyczno-społecznych, dostosowujących je
do polityki wychowawczej władzy państwowej.
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•

Znacznym wzrostem liczby absolwentów szkół – mimo to w wielu placówkach
służby zdrowia pozostawały nieobsadzone etaty ze względu na niskie wynagrodzenia.
• Powstaniem w 1957 r. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP) społecznej organizacji.
• W 1969 r. powstało w Lublinie Studium Pielęgniarstwa, placówka o charakterze uniwersyteckim, przekształcone w 1972 r. w Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej. Jej organizatorem i pierwszym dziekanem był prof. dr hab.
Marian Klamut. W latach następnych utworzono podobne Wydziały w Akademiach Medycznych w Katowicach – 1974, Poznaniu, Krakowie – 1975 i Wrocławiu – 1978.
Od roku 1989 pojawiły się bardzo duże zmiany w pielęgniarstwie polegające na:
• Upowszechnieniu wyższego kształcenia pielęgniarek w połączeniu z modyfikacją i indywidualizacją programów kształcenia, zgodnie z ratyfikowanym przez
polski rząd w marcu 1996 r. europejskim porozumieniem w sprawie kształcenia pielęgniarek, określającym podstawowe standardy kształcenia pielęgniarek
oraz zobowiązaniami wynikającymi z dyrektyw Wspólnot Europejskich.
• Transformacji podstawowego szkolnictwa pielęgniarskiego.
• Wprowadzeniu nowych kierunków kształcenia wyższego.
• Podwyższaniu kwalifikacji dydaktyczno-naukowych kadry akademickiej wydziałów pielęgniarskich.
• Rozwój pozaszkolnych form dokształcenia i doskonalenia czynnych pielęgniarek.
• Nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi instytucjami zawodowymi i naukowymi Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady.
• Powolnym wdrażaniu do praktyki pielęgniarstwa teorii opieki pielęgniarskiej
i określonych reguł działania, stosownie do rozwoju pielęgniarstwa jako społeczno-przyrodniczej nauki praktycznej.
• Intensyfikacja działalności naukowo-badawczej.
• Prawnym uregulowaniu statusu zawodowego pielęgniarstwa jako zawodu samodzielnego, co powoduje określone przemiany w relacjach pielęgniarka – pacjent oraz pielęgniarka – lekarz.
• Umacnianiu się samorządu pielęgniarskiego w swych działaniach i uprawnieniach.
Geneza samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
Samorząd zawodowy zrzesza osoby wykonujące zawody pielęgniarki bądź położnej. Przynależność do niego jest obowiązkowa. Sprawuje on należytą pieczę nad wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego.
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Bardzo ważną rolę odegrało Porozumienie Gdańskie zawarte 31 sierpnia 1980
o utworzeniu niezależnych związków zawodowych. Wówczas narodził się Samorząd
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. W dniach 20 – 21 maja 1981 r. w Gdańsku odbyło się krajowe spotkanie pielęgniarek mające na celu dyskusję nad projektem ustawy
o zawodzie pielęgniarki i położnej. Zostało ono zorganizowane przez Służbę Zdrowia
NSZZ Solidarność. 5 – 10 września 1981r. oraz 26 – 10 października 1981r. odbył się
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Uczestniczyły w nim delegatki służby
zdrowia pielęgniarki Teresa Praszyńska i Krystyna Sienkiewicz. To dzięki ich zaangażowaniu problemy ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego i pracowników służby
zdrowia znalazły się w programie obrad.
Jednak po raz pierwszy pojawiła się idea samorządności już w starożytnym Rzymie
zwana wówczas Collegia, czyli organizacje branżowe zrzeszające ludzi. Ze względu na
wykonywane zawody rzymianie uwzględnili podział na dwie korporacje:
• Korporacje zawodów zaufania publicznego ( lekarze, adwokaci)
• Korporacje rzemieślnicze(dekarze, szewcy).
Pierwsze samorządy – Collegia cieszyły się niesamowitym uznaniem. Osoby zrzeszone posiadały wysoki prestiż społeczny. Najczęściej przynależność do samorządów
była przekazywana z pokolenia na pokolenie zwłaszcza z korporacji zawodów zaufania publicznego. Korporacje rzemieślnicze miały natomiast charakter wspólnoty jak
również religijny.
W średniowiecznej Europie pierwsze korporacje zawodowe zostały wyodrębnione
dopiero w XII wieku. Występowały one pod postacią cechu i gildii. Cechy skupiały
rzemieślników wykonujących jeden lub kilka specjalności. Były one natomiast obowiązkowe. Natomiast przynależność gwarantowała uzyskaniem prawa do wykonywania danego towaru bądź usług na określonym terenie- najczęściej w najbliższej okolicy. Gildie posiadały natomiast inny charakter. Gromadziły one kupców w celu obrony
własnych interesów.
W Polsce historia samorządów zawodowych sięga okresu międzywojennego.
„W czasach II Rzeczypospolitej zaraz po odzyskaniu przez Polskę w roku 1918 niepodległości na mocy Dekretu Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego z dnia 24
grudnia 1918 r. powstała adwokatura – Palestra. Później możliwość istnienia izb potwierdziła Konstytucja z 17 marca 1921 r. oraz uchwalone kolejno ustawy w roku:
• 1921 r. lekarzy
• 1933 r. notariuszy
• 1938 r. lekarzy dentystów
• 1939 r. aptekarzy”1.
1

www.erazm.art.pl
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1945 roku powstał kolejno samorząd lekarzy weterynarii. „Powstałe samorządy
rozwiązywane były dwukrotnie: po raz pierwszy przez okupantów niemieckich w 1940
r. i po raz drugi w 1950 r. – przez administrację komunistyczną. W obu przypadkach
powodem takich decyzji było to, że idea samorządności nie mieściła się w obowiązujących wówczas systemach społecznych.(…) działalność samorządów zawodowych
jako wyraz demokratycznej reprezentacji wolnych zawodów była sprzeczna z istotą
totalitarnego państwa, jakim był wówczas nasz kraj”2.
Za kadencji III Rzeczypospolitej w czasach wielkich zmian ustrojowych reaktywowano samorządy zawodowe jak również powstało kilkanaście nowych, w tym uchwalenie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych 1 kwietnia 1991 r.
Na utworzenie samorządu zawodowego istotny wpływ odegrały obrady „okrągłego
stołu”. Rozpoczęły się one 6 lutego 1989 r. i trwały do 5 kwietnia 1989 r. Reprezentantami służby zdrowia byli: prof. Zofia Kuratowska, Władysława Sidorowicz oraz
pielęgniarka Anna Grajcarek. Na podstawie prowadzonych rozmów zostało zawarte
stanowisko porozumienia rozmów w sprawie samorządów zawodowych – załącznik 70
„w celu obrony interesów zawodowych grupy wśród zawodów medycznych, zespół
uznaje za niezbędne powołanie izb pielęgniarek i położnych. Przygotowanie projektu
i przeprowadzenie konsultacji w środowisku pielęgniarskim, do 30 czerwca 1989 r.”3
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych
Zgodnie z tą ustawą nakładany jest na pielęgniarkę i położną obowiązek ciągłego
aktualizowania wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Wiąże się to z doskonaleniem
zawodowym, czyli kształceniem podyplomowym. Należą do nich: szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny, kurs dokształcający.
Rozdział 1 art.1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku mówi o tworzeniu się samorządu pielęgniarek i położnych dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów. Osobowość prawną samorządu mają:
• Okręgowe izby pielęgniarek i położnych zwane „okręgowymi izbami”
• Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwane „Naczelną Izbą”.
Samorząd jest niezależny w wykonywaniu zadań i podlega jedynie ustawie. Art.
2 mówi, iż siedzibą Naczelnej Izby jest Warszawa. Obszar działania poszczególnych
okręgowych izb pielęgniarek i położnych, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych na wniosek zjazdów okręgowych, uwzględniając zasadniczy
podział terytorialny państwa.
2
3

www.erazm.art.pl
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W artykule 4 wyszczególnione są zadania samorządu:
a) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,
b) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru
nad ich przestrzeganiem,
c) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy,
zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
d) opiniowanie programu kształcenia zawodowego,
e) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
f) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,
g) obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych,
h) reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, udzielanie informacji
na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, w tym zawodu pielęgniarki lub położnej, ubezpieczeń
społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
i) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
j) szerzenie oświaty zdrowotnej,
k) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
l) współpraca z samorządem lekarskim oraz z samorządami innych zawodów medycznych w kraju i za granicą,
ł) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy
materialnej dla pielęgniarek, położnych i ich rodzin,
m) zarządzanie majątkiem własnym,
n) prowadzenie działalności wydawniczej,
o) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Samorząd wykonuje zadania przez:
• stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i prawa wykonywania
zawodu położnej oraz prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych,
• prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych na zasadach określonych
w przepisach o działalności leczniczej,
• negocjowanie warunków pracy i płac,
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opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed – i podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowej pielęgniarek i położnych, przewodniczenie komisjom konkursowym na stanowiska pielęgniarek naczelnych,
przełożonych i pielęgniarek oddziałowych oraz uczestnictwo w konkursach na
inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
• opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia
i wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
• orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych
oraz sprawowanie sądownictwa polubownego.
Członkowie samorządu, ich prawa i obowiązki
Na listę członków okręgowej izby wpisuje się tylko te pielęgniarki i położne, które:
a) posiadają prawo wykonywania zawodu,
b) zamierzają wykonywać lub wykonują zawód na obszarze działania izby.
Na listę członków okręgowej izby mogą być wpisane, na swój wniosek, pielęgniarki
i położne spełniające warunek określony w ust. 1 pkt. 1, lecz nie wykonujące zawodu.
W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej izb, pielęgniarka lub położna podlega wpisaniu na listę członków wybranej przez siebie izby.
Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki, położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
wpisuje się na listę członków okręgowej izby.
Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje wskutek:
1. śmierci,
2. prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia
3. sądu pielęgniarek i położnych lub z wyroku sądu,
4. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
5. przeniesienia się na teren innej izby.
Członkowie samorządu obowiązani są:
1. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
2. sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
3. przestrzegać uchwał organów izb,
4. regularnie opłacać składkę członkowską.
Członkowie samorządu mają prawo:
a) wybierać i być wybierani do organów izb z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1,2 i 3,
b) korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz
w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
c) korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb,
d) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.
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Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek
i Położnych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych.
Ta ustawa „przekazuje pielęgniarkom prawo do kreowania rozwoju pielęgniarstwa
poprzez:
• Sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej
• Ustalenie i upowszechnienie zasad etyki zawodowej oraz sprawowania nadzoru
nad ich przestrzeganiem
• Egzekwowanie od swoich członków dostosowania do ustalonych reguł poprzez
orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz sprawowanie sądownictwa polubownego”4
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych
Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków.
Zadaniami samorządu są:
1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru
nad ich przestrzeganiem;
3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
5. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6. obrona godności zawodowej;
7. reprezentowanie i ochrona zawodów;
8. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki
zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
1. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
2. prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);
4
Podstawy pielęgniarstwa podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo redakcja naukowa wydawnictwo lekarskie 2011
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3. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania
zawodów;
4. opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
5. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
6. prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
7. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne
stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy
przewidują taki obowiązek;
8. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony
zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
9. opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
10. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
11. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
12. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz
zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
13. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami
badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
14. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami
pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
15. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
16. zarządzanie majątkiem własnym;
17. prowadzenie działalności wydawniczej;
18. uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
19. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
W celu wykonywania zadania Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.
Ustawa z 1 lipca 2011r. dotyczy samopomocy. Członkowie samorządu mają prawo
korzystać z pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych jak również podnosić
kwalifikacje zawodowe dla ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu
w zgodzie z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta.
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Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa określa zasady:
a) wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;
b) uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;
c) kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej;
d) kształcenia podyplomowego pielęgniarki i położnej.
Zgodnie z artykułem na pielęgniarce i położnej spoczywa obowiązek pogłębiania
wiedzy i ciągła aktualizacja zdobytych umiejętności zawodowych, gdyż zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi.
Ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:
1. szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”;
2. kurs kwalifikacyjny;
3. kurs specjalistyczny;
4. kurs dokształcający.
Kształcenie podyplomowe jest prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (…).
Pielęgniarki mogą uzyskiwać specjalizację w zakresie pielęgniarstwa:
• Zachowawczego,
• Chirurgicznego,
• Pediatrycznego,
• Środowiskowego,
• Psychiatrycznego,
• Anestezjologii i intensywnej opiece.
Położne mogą uzyskiwać specjalizację w zakresie pielęgniarstwa:
• Ginekologiczno- położniczego,
• Środowiskowego,
• Operacyjnego,
• Opieki przed i okołoporodowej,
• W anestezjologii i intensywnej opiece.5
Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej
wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego
uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
5
Prawo dla Pielęgniarek i Położnych: stan prawny na dzień 1 listopada 1997, oprac. Rafał Dobranowski
i Radosław Kaczmarczyk. Kraków 1997
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Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
2. pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3. zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.(…)
Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy
i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia.
Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzanym
w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym.
Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organizator kształcenia,
z uwzględnieniem dziedziny, w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyjny.
Jednak warunkiem koniecznym jest przynależność do Izby Pielęgniarskiej i opłacanie składek członkowskich.
Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego sprawuje minister właściwy do
spraw zdrowia.(…)6
Podsumowanie
GBL Oddział w Radomiu jest jedynym ośrodkiem informacji medycznej w naszym
regionie. Biblioteka gromadzi materiały z zakresu nauk o zdrowiu w tym pielęgniarstwa
oraz położnictwa, gdyż „każda pielęgniarka jest zobowiązana do wykonywania zadań na
wysokim poziomie. Ze względu na szeroko rozumiane dobro pacjenta- odbiorcy usług pielęgniarskich, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, do działalności pielęgniarki, włącza
się sukcesywnie nową wiedzę, techniki i metody stosowane w opiece. Aktualizacja wiedzy i
podnoszenie kwalifikacji stanowi jeden z obowiązków pielęgniarki i obok przepisów prawnych jest podstawą jej samodzielności zawodowej.”7 Pielęgniarstwo to zawód o charakterze opiekuńczym. Nakładany jest na ten zawód obowiązek stałej aktualizacji i pogłębiania
wiedzy. Pielęgniarki i położne posiadają również prawo do korzystania z różnych form
kształcenia podyplomowego. Dlatego wśród tej grupy zawodowej niesamowitym powodzeniem cieszą się wszelkiego rodzaju kursy specjalistyczne jak i kwalifikacyjne. Zawód
pielęgniarki wymaga dziś coraz większej wiedzy fachowej oraz mobilności, dlatego są one
jedną z bardziej kształcących się grup zawodowych. Swoje funkcje spełniają w różnych
miejscach. Żadne urządzenie nie zdoła zastąpić troskliwości i współczucia dla drugiego
człowieka. Dlatego pielęgniarstwo będzie istnieć zawsze dokąd będą istnieli ludzie.
Ustawa z 15lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. 2011.174.1039
Podstawy pielęgniarstwa podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa. Warszawa 2011
6
7
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Także dużą rolę w zdobywaniu wiedzy pełnią właśnie biblioteki medyczne. W naszej
bibliotece podstawowym elementem jest udostępnianie zbiorów. Realizujemy wszystkie
formy udostępniania:
• Precyzyjne – można korzystać na miejscu w czytelni ze zbiorów biblioteki
• wypożyczalnia miejscowa – istnieje możliwość wypożyczenia książek do domu np.
studenci Radomskiej Szkoły Wyższej Wydziału Nauk o Zdrowiu
• wypożyczalnia zamiejscowa tzw. międzybiblioteczne – zamawiamy czytelnikom
dostęp do zbiorów z innych bibliotek.
Biblioteka udziela informacji telefonicznych jak również oferuje precyzyjną informację
naukową na miejscu. Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanemu personelowi jak również
długoletniemu doświadczeniu pracowników. Wykonujemy na prośbę czytelników zestawienia tematyczne, polegający na przygotowaniu przez bibliotekarza gotowych wykazów
na potrzebny temat. Oddział GBL w Radomiu dysponuje również dostępem on-line do
zagranicznych baz czasopism pełno tekstowych (np. Elsevier, Springer) oraz bazami bibliograficznymi (np. Medline, PubMed). Biblioteka ma również dostęp do Polskiej Bibliografii
Lekarskiej, która jest co kwartał aktualizowana. Jest ona ceniona ze względu na rejestrację
polskiej literatury naukowej z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Czytelnik ma dostęp
do materiałów poprzez wykonywanie kserokopii, wydruków oraz kopii elektronicznych.
Od wielu lat kształtujemy pozytywny wizerunek biblioteki w bezpośrednim kontakcie
z czytelnikiem.
Bibliografia
www.erazm.art.pl
Podstawy Pielęgniarstwa podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa, red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek. Wyd. 2 dodruk, Warszawa 2011
Ustawa z 15lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. 2011.174.1039
Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. na podstawie Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz.1038
Ustawa z dnia 11 kwietnia 1991r o samorządzie pielęgniarek i położnych na postawie Dziennika Ustaw
z 2011 r
Prawo dla Pielęgniarek i Położnych: stan prawny na dzień 1 listopada 1997, oprac. Rafał Dobranowski
i Radosław Kaczmarczyk, Kraków 1997
Karkowska Dorota: Prawo medyczne dla pielęgniarek: stan prawny na 1 stycznia 2013. Warszawa 2013
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Ks. dr Tomasz Kudroń
Tarnów – WSD
Biblioteka
Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie
– dziedzictwo i nowa lokalizacja

Abstract
The Library of Diocesan Seminary in Tarnow is an academic library that provides the basis for research of the Faculty of Theology The Pontifical University of John Paul II in Cracow Section in Tarnow.
In September 2014 was organized in Tarnów the 20th General Assembly of The Federation of the Polish
Church Libraries FIDES. It was a good opportunity to show to the participants historical and cultural
patrimony of the diocese, which is reflected in the seminar book collection (about 150 000 volumes, more
than 6000 antique books and 154 incunabula). Our guests could learn about the project of the new library
and by visiting it, see how the project was completed. This article briefly describes the history of the book
collection of the Seminary and presents the realization of the project of the new library.
Streszczenie
Biblioteka Seminarium Duchownego w Tarnowie jest biblioteką akademicką stanowiącą bazę dla
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie. We
wrześniu 2014 roku zostało zorganizowane w Tarnowie 20. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Była to dobra okazja, aby zaprezentować uczestnikom historyczne i kulturowe dziedzictwo diecezji, którego odzwierciedleniem jest seminaryjny księgozbiór (około 150 000 woluminów, ponad
6000 starodruków i 154 inkunabuły). Nasi goście mogli poznać projekt nowej biblioteki i zwiedzając ją
zobaczyć, w jaki sposób projekt został zrealizowany. Ten artykuł opisuje pokrótce historię seminaryjnego
księgozbioru oraz przedstawia realizację projektu nowej biblioteki.

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES będzie wkrótce obchodzić 25 rocznicę powstania. To dobra okazja, aby spojrzeć na tę organizację od strony historycznej, podsumować rozmaite działania oraz dokonać oceny wkładu tego stowarzyszenia oraz poszczególnych bibliotek kościelnych w rozwój nauki w Polsce.
Niewątpliwym przyczynkiem do naukowej refleksji o Federacji jest Bibliografia
piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych, opracowywana od kilkunastu lat
przez dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dr. Ryszarda Żmudę,
który podczas XX Walnego Zgromadzenia FIDES w Tarnowie przedstawił uczestnikom zarys biografistyki kościelnej. Jako współorganizator tarnowskiego spotkania
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odniosłem wrażenie, że zainteresowanie środowiska naszą biblioteką, warte jest uzupełnienia piśmiennictwa bibliografistycznego o informacje dotyczące Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wiedza ta – jak ufam - będzie interesująca również dla szerszego grona osób zainteresowanych bibliotekami, historią Kościoła
w Polsce oraz ziemią tarnowską.
Dziedzictwo
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie stanowi ważne dziedzictwo materialne i kulturowe, będące owocem pracy wielu pokoleń historyków
i bibliotekarzy, którzy świadomi ważności spuścizny przodków zachowali i ocalili to
niezwykłe patrymonium stanowiące dzisiaj chlubę i bezcenny skarb tarnowskiego Seminarium Duchownego (chociażby pochodzące z wielu benedyktyńskich skryptoriów
inkunabuły, które były kiedyś podstawą formacji skasowanego przez zaborców dawnego Opactwa Tynieckiego).1
Pierwszym nominowanym biskupem tarnowskim, który objął utworzoną na mocy
bulli papieża Piusa VI „In suprema beati Petri cathedra” diecezję, był ks. Florian
Amand Janowski, dotychczasowy opat tyniecki. Natomiast ponownym organizatorem
diecezji, wskrzeszonej w r. 1821, był również benedyktyn, biskup Grzegorz Tomasz
Ziegler. To dzięki jego decyzjom w r. 1821 powstało najpierw w Bochni seminarium,
które od 1826 roku zadomowiło się w Tarnowie - najpierw w klasztorze pobernardyńskim, a od 1838 roku w wybudowanym specjalnie do tego celu gmachu, gdzie znajduje
się do dzisiaj.2 Trudno tutaj szczegółowo oceniać poszczególne etapy historii biblioteki, która związana jest od początku z historią diecezji, ale z całą pewnością decyzja
o przekazaniu na własność diecezji znacznej części księgozbioru tynieckiego (ponad
2000 woluminów) okazała się opatrznościowa, gdyż pozostałe księgi oraz archiwum
opactwa, które zostały przekazane do Lwowa zaginęły w zawierusze dziejów, prawdopodobnie już bezpowrotnie3.
Najcenniejsza część księgozbioru obejmuje, poza wymienionym wyżej dziedzictwem tynieckim, zbiory biblioteki Tarnowskiej Kapituły Kolegiackiej, od 1786 Katedralnej oraz księgozbiory bibliotek parafialnych z terenu diecezji, m.in. z Wojnicza,
Czchowa, Biecza, Pilzna i Nowego Sącza. Powstały w 1857 r. pierwszy katalog, spisany w języku niemieckim, pokazuje stosunkowo skromny ilościowo ale cenny księgozbiór obejmujący 2158 woluminów4. Dopiero pod koniec XIX wieku, dzięki zapo1
Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie / oprac. J. M. Marszalska, Tarnów 1997 s. 7-8
2
Bolesław Ku m o r : Dzieje polityczno – geograficzne diecezji tarnowskiej. Lublin 1958 s. 43-52, 78
nn.
3
Adam No wa k : Biblioteka Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zarys historyczny. Tarnów 1967
s. 18-19
4 Tenże, Wspomnijcie na minione dni. Tarnów 2013 s. 31
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biegliwości przełożonych seminarium oraz dyrektorów biblioteki, wzrosła znacząco
liczba posiadanych książek. Źródło przychodu stanowiły dary i spadki szczodrobliwych księży (min. Ks. M. Leśniaka, ks. A. Siedleckiego, bpa J. G. Wojtarowicza) oraz
wymiana i zakupy, pochodzące z fundacji założonej specjalnie dla potrzeb biblioteki.
W roku 1886, kiedy ks. Józef Bąba – objął urząd rektora seminarium a zarazem dyrektora biblioteki i założonego przez siebie pierwszego na ziemiach polskich muzeum
diecezjalnego – w katalogu biblioteki widniały 4004 tytuły książek, a kiedy odchodził
z rektorstwa było ich już 5774. Wtedy też biblioteka wzbogaciła się o pierwszą czytelnię.5
W okresie międzywojennym złotymi zgłoskami w historii biblioteki zapisał się jej
kolejny dyrektor ks. Stanisław Dutkiewicz. Powiększył jej zbiory o 1354 woluminy.
On też postarał się, aby księgozbiór znalazł swoje godne miejsce. Magazyny biblioteczne przeniesione zostały więc z mrocznych pomieszczeń do widnej, przestronnej
sali na pierwszym piętrze, tuż obok kaplicy, gdzie przetrwały aż do czasu okupacji
niemieckiej6.
W czasie II wojny światowej, kiedy gmach Seminarium został zajęty przez okupanta, biblioteka za sprawą ks. Stanisława Łacha znalazła schronienie u księży Filipinów
i tam przetrwała nienaruszona do końca wojny. Przeniesiono ją do Seminarium zaraz
po zakończeniu działań wojennych. Nad fachowym uporządkowaniem zbiorów czuwał
niestrudzony ks. Józef Brudz7. On też zapoczątkował systematyczną prenumeratę czasopism krajowych i zagranicznych. Pomagał mu w tym, jeszcze jako kleryk, późniejszy profesor historii Kościoła ks. Bolesław Kumor.
Od 1962 aż do 1991 roku dyrektorem biblioteki był ks. Adam Nowak, profesor
historii Kościoła w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Odbył we Wrocławiu gruntowne studia z zakresu bibliotekoznawstwa. Fachowo zorganizował magazyn wyposażony w regały przesuwne oraz pracownię starych druków a także zatroszczył się
o lokalizację, układ i wystrój utworzonego w tamtym czasie Lectorium. Ta poświęcona
w 1968 r. przez Prymasa Polski kard. Stefan Wyszyńskiego, nowoczesna jak na owe
czasy czytelnia, liczyła kilkadziesiąt miejsc oraz mieściła zwierający około 6000 woluminów księgozbiór podręczny. Ten nowoczesny układ i wystrój był owocem dialogu
z ówczesnymi wychowawcami i profesorami seminaryjnymi, a szczególnie z ks. prof.
Jolanta Małgorzata M a rs z a ls k a: Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tarnów 1999. s. 11-19
6
Adam N o w a k : Biblioteka Seminarium Duchownego… dz. cyt. s. 72-75
7
Doktorat uzyskał już jako kleryk w 1937 roku w Insbrucku, habilitował się zaś w 1953 roku na UJ
w Krakowie. Był wykładowcą już przed wojną, a po jej zakończeniu wykładał aż do 1985 roku. Aresztowany w 1941 roku przez Niemców w Błoniu pod Tarnowem, wraz z rektorem bł. ks. Romanem Sitko trafił
najpierw do Oświęcimia, później do Dachau. Po uwolnieniu wyjechał do Paryża, gdzie studiował i bacznie
obserwował układ i sposoby funkcjonowania bibliotek, co wykorzystał po powrocie do Tarnowa.
5
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Michałem Hellerem i ks. prof. Józefem Homerskim. Ks. Adam Nowak troszczył się
o konserwację najcenniejszych pozycji i ciągłe powiększanie księgozbioru.
W latach 1991 – 2001 dyrektorem biblioteki był ks. Antoni Żurek. W tym czasie
lektorium zostało poszerzone o czytelnię czasopism, w bibliotece pojawiły się komputery i rozpoczęto elektroniczne katalogowanie zbiorów, udostępniając je czytelnikom
w programie MAK. Ks. Żurek nawiązał kontakty z Komitetem Badań Naukowych
i pozyskane środki wykorzystywał na konserwację kolejnych starodruków oraz, za
przykładem poprzedników, powiększał księgozbiór dzięki zakupom, darom i spadkom. Obok licznych czasopism naukowych podjął on także prenumeratę cennych serii
wydawniczych oraz objął szczególną troską księgozbiór patrystyczny. W czasie jego
dyrektorowania biblioteka weszła w skład Federacji Bibliotek Kościelnych a jej stan
posiadania przekroczył liczbę 100 tys. woluminów.
Projekt renowacji i jego realizacja
W roku 2001 zostałem zamianowany dyrektorem biblioteki seminaryjnej. Coraz
bardziej doskwierający brak miejsca w magazynach i czytelni, zagrzybienie ścian (ekspertyza mykologiczna wykazała obecność kilkunastu rodzajów grzybów w tym szkodliwe dla zdrowia ludzkiego), złe warunki przechowywania cennych zabytków, zmiana
sposobu funkcjonowania bibliotek po powstaniu Internetu, pokazały że nadszedł czas
na gruntowne zmiany. Po rozmowach z ówczesnym rektorem Wyższego Seminarium
Duchownego ks. Stanisławem Budzikiem, temat lokalizacji nowej biblioteki został
przedstawiony w roku 2002 na konferencji profesorów Seminarium w Błoniu koło
Tarnowa. W trakcie dyskusji wysuwano rozmaite propozycje, wśród nich zaproponowany przeze mnie remont środkowego skrzydła dawnego Seminarium oraz adaptacja
dawnej kaplicy. Największym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia z tych koncepcji
wysunięta przez ks. rektora Budzika. Wspólnie z mgr. Inż. Jerzym Zygmuntem przygotowaliśmy stosowne plany budowlane oraz wstępny kosztorys inwestycji. Niestety
względy finansowe nie pozwoliły na realizację tego przedsięwzięcia.
Temat przebudowy pomieszczeń bibliotecznych wrócił w roku 2004, kiedy rektorem Seminarium został ks. Wiesław Lechowicz. Wciąż jednak brakowało środków
materialnych, które wystarczyłyby na przeprowadzenie koniecznych zmian. W tym
okresie, chcąc nadążyć za postępującymi zmianami, zaczęliśmy pracować nad konwersją baz do formatu MARC21 oraz zakupiliśmy program MAKWWW pozwalający
na dostęp do nich przez Internet. We wdrożeniu tych zmian na poszczególnych etapach
pomagali nam ks. Jerzy Gonet z Warszawy z ramienia FIDES, mgr Maria Bystrowska
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie oraz mgr Jan Pojedyniec z Biblioteki
PWSZ w Tarnowie. Pracowaliśmy też, wspólnie z mgr. Inż. Jerzym Zygmuntem, nad
alternatywnym planem lokalizacji biblioteki polegającym na adaptacji skrzydła środkowego dawnego seminarium. Takie rozwiązanie okazało się bardziej ekonomiczne
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i dawało szansę na uzyskanie większej przestrzeni użytkowej. W roku 2007 ks. W.
Lechowicz, a od 2008 r. jego następca ks. Jacek Nowak, przy wsparciu Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca podjęli starania o dofinasowanie modernizacji obiektu
bibliotecznego z funduszy europejskich na lata 2007-2014. W przygotowanie projektu,
oprócz osób dotychczas zaangażowanych, włączyli się: firma KPP „Doradztwo” z Krakowa; mgr inż. Mariola Gajewska; mgr inż. arch. Teresa Jakubas; mgr inż. Zbigniew
Kowalczyk; mgr inż. Krzysztof Rybus; mgr inż. arch. Katarzyna Kipiela z firmy „Modulor” z Tarnowa; ks. Stefan Cabaj. Przez cały czas projekt wspierał Biskup Tarnowski.
W efekcie tych prac i starań projekt zatytułowany „Adaptacja segmentu środkowego
budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie” został pozytywnie oceniony w trzystopniowym konkursie i uzyskał dofinansowanie na poziomie 70% w ramach
Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014. Pozostałe środki
zagwarantował bp. Wiktor Skworc oraz kapłani i wierni diecezji tarnowskiej.
Stosowną umowę między Urzędem Marszałkowskim w Krakowie a Wyższym
Seminarium Duchownym w Tarnowie podpisali 23 listopada 2009: Roman Ciepiela
– wicemarszałek województwa małopolskiego i ks. Jacek Nowak – rektor Wyższego
Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Decyzją rektora seminarium, zostałem koordynatorem projektu, natomiast przetarg
na realizację prac budowlanych wygrała firma „Legutki i Krasoń” S. A. z Krakowa.
Inspektorem nadzoru budowlanego został współtwórca projektu mgr. inż. Jerzy Zygmunt. W kolejnych przetargach zostali wyłonieni pozostali wykonawcy: firma „Megasystem” z Krakowa - montaż systemu przeciwpożarowego, firma „Rolmot” z Ciepielowa – wykonanie i montaż regałów, firma „Artuss” z Krosna – zakup, wykonanie
i montaż mebli, firma „Suntar” z Tarnowa – zakup i montaż sprzętu CTI. Przy przeprowadzeniu procedur przetargowych nieocenioną pomoc okazali mgr inż. Maria Binko
oraz dr Mirosław Luśtyk.
Prace budowlane nad realizacją projektu, które trwały 18 miesięcy, zostały zakończone w czerwcu 2011 roku. W ramach prac adaptacyjnych podbito fundamenty, wymieniono stropy drewniane na żelbetowe, wykonano szyb windy osobowej i towarowej,
oraz nową więźbę dachową i pokrycie blachą miedzianą. Przeprowadzono też remont
i rekonstrukcję istniejącej więźby nawy głównej w celu uzyskania przestrzeni użytkowej poddasza. Wykonano wszelkie niezbędne instalacje oraz zamontowano urządzenia
wykorzystujące najnowocześniejsze systemy związane z obsługą biblioteki i ochroną
zbiorów (RFID, VESDA). Wyposażenie zamontowano do końca września 2011.
Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Powierzchnia zabudowy
wynosi 300 m2, powierzchnia użytkowa 1742 m2, a kubatura budynku 5748 m3. Dzięki
ofiarności tarnowskich kapłanów i diecezjan oraz staraniom bpa Wiktora Skworca udało się ukończyć tę inwestycję, uzupełniając ją o nowoczesny system biblioteczny umoż194
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liwiający wypożyczanie książek przez Internet, system ochrony zbiorów pozwalający
na oddawanie ich poza godzinami otwarcia biblioteki a także precyzyjną klimatyzację
w magazynie starych druków oraz klimatyzację w czytelni. Obiekt został nagrodzony
nagrodą II stopnia w ogólnopolskim konkursie „Budowa roku 2011” w kategorii obiektów ocenianych indywidualnie. Uroczyste poświecenie nowej biblioteki, z udziałem
nuncjusza apostolskiego abpa Celestino Migliore dokonało się 5 października 2011 r.
Jesienią 2011 r., przy pomocy wykładowców poszczególnych przedmiotów seminaryjnych wspólnie pracownicami biblioteki z s. Piotrą Stelmaszczuk na czele, opracowaliśmy układ księgozbioru podręcznego w czytelni a następnie przez kolejny rok,
stały zespół biblioteczny (powiększony o dwie osoby), przy pomocy alumnów seminarium, pracował nad przeniesieniem i ułożeniem księgozbioru w nowej lokalizacji oraz
wydzieleniem większości zbiorów XIX wiecznych i przeniesieniem ich do dawnego
Lectorium. Równocześnie testowano oraz ustawiano komputery, sieć informatyczną,
system biblioteczny wraz z wyposażeniem nowej serwerowni, wrzutnię umożliwiającą zwrot książek bez równoczesnego zaangażowania bibliotekarza, skaner w nowo
powstałej pracowni digitalizacji zbiorów oraz inne urządzenia i systemy. Opracowano
również tymczasowy regulamin tzw. vademecum czytelnika oraz uzupełniono niezbędne elementy umożliwiające sprawne korzystanie z internetowych możliwości systemu
nowego bibliotecznego oraz urządzeń wykorzystujących technologię FRID.
Informacje praktyczne
Biblioteka WSD w Tarnowie, która stanowi zaplecze dla Wydziału Teologicznego
UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie, jest największą na ziemi tarnowskiej i posiadającą najstarsze zbiory biblioteką naukową o charakterze humanistycznym. Chętnie
korzystają z niej nie tylko tarnowscy alumni i studenci Wydziału Teologicznego, ale
także studenci i absolwenci innych uczelni Tarnowa i Krakowa, nauczyciele i uczniowie szkół średnich oraz osoby z miasta i regionu zainteresowane teologią, filozofią,
historią i literaturą. Księgozbiór biblioteki szacuje siź na ponad 150 000 woluminów,
w tym druki zwarte (ksi¹æki) ok. 100 000 woluminów, z czego ok. ¾ zbiorów wprowadzono do baz elektronicznych. Najpe³niej opracowan¹ czźśę ksiźgozbioru stanowi¹
zbiory specjalne. Dziźki nim, zasoby biblioteki można zakwalifikować jako unikatowe
w skali regionu. W ramach tego wydzielonego księgozbioru znajdują się 6224 starodruki w 5280 woluminach, w tym inkunabuły (154 tytuły w 127 woluminach) oraz 23
rękopisy8. Gdy chodzi o prenumeratę, to obejmuje ona 125 tytułów czasopism, w tym
105 polskich i 20 zagranicznych. 66 tytułów uzyskiwanych jest drogą wymiany międzybibliotecznej – krajowej i zagranicznej (49 z Polski, 17 zza granicy).
Już po otwarciu nowej biblioteki udało się ten zbiór powiększyć o 18 starodruków pochodzących ze
zbiorów Kapituły Katedralnej w Tarnowie.
8
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Biblioteka mieści się w tzw. „gmachu dydaktycznym” Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, który jest dawnym budynkiem Seminarium i można się tam dostać od ulicy Piłsudskiego. Zajmuje całe środkowe skrzydło – od piwnicy po poddasze.
Dwupoziomowa Czytelnia mieści się na samej górze, pracownia digitalizacji na pierwszym piętrze, natomiast Wypożyczalnia na parterze. Całość jest dostępna również dla
osób niepełnosprawnych. Środkowe piętra i piwnica to Magazyny. Czytelnia liczy 102
miejsca, w tym 17 stanowisk komputerowych: 12 terminali z dostępem do Internetu
(do wybranych stron: katalogi bibliotek, informacje z diecezji), 5 terminali służących
studentom do pisania prac, 1 komputer – do odtwarzania multimediów, których nie wypożycza się na zewnątrz. W całej Czytelni jest dostęp do Internetu przez Wi-Fi. Mogą
z niego skorzystać Czytelnicy, którzy poprosili o utworzenie konta umożlwiającego
logowanie się w sieci. Wypożyczalnia ma 6 miejsc, w tym 3 terminale z dostępem do
Internetu. Tam też znajduje się katalog kartkowy.
Miejscem szczególnie wartym odwiedzenia jest górna część czytelni, znajdująca się
na poddaszu, której ozdobą jest XIX wieczna więźba dachowa. Ci, którzy tam przychodzą często mówią, że to wnętrze ma „duszę” i niepowtarzalny klimat. Warto więc
naocznie się o tym przekonać.

Poświęcenie Lectorium przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski (1968)
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Pracownia Starodruków przed modernizacją

Czytelnia czasopism przed modernizacją
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Lectorium przed modernizacją

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu modernizacji biblioteki - 23 listopad 2009 r.
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Modernizacja - marzec 2010 r.

Modernizacja -kwiecień 2010 r.
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Modernizacja -sierpień 2010 r.

Modernizacja - październik 2010 r.
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Tablica informacyjna dotycząca inwestycji

Poświęcenia Biblioteki dokonuje arcybp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce,
w obecności bpa Wiktora Skworca, Ordynariusza Tarnowskiego
i ks. prał. Jacka Nowaka, Rektora WSD w Tarnowie
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Poświęcenie Biblioteki
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Mgr inż. Urszula Anna Wojtasik
Wrocław – PWr.
Biblioteka elektroniczna przyszłości
– optymalny model organizowania
dostępu do książek elektronicznych

Abstract
The purpose of this paper is an attempt to answer the question which model for organizing access to
commercial e-book services seems to be the best after ten years experience in the Center for Scientific and
Technical Information at the Wroclaw University of Technology (previous Main Library). Different models used at Wroclaw University of Technology and their advantages and disadvantages will be presented.
Examples of solutions in the libraries in the world will be discussed.
Streszczenie
Celem artykułu jest zastanowienie się, jaki model organizowania dostępu do komercyjnych serwisów
książek elektronicznych wydaje się najlepszy po dziesięciu latach doświadczeń w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (dawnej Bibliotece Głównej). Przedstawione
zostaną różne modele, które stosowano na Politechnice Wrocławskiej oraz ich zalety oraz wady. Zostaną
omówione także propozycje innych akademickich bibliotek na świecie.

I. Wstęp
W dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym narasta lawinowo oferta różnorodnych źródeł elektronicznych, konieczne stało się nowe podejście do kupowania
i udostępniania książek, które od wielu lat oferowane są bibliotekom także w formie
elektronicznej. Wieloletnie doświadczenia bibliotek i innych instytucji pozwalają już
na wypracowywanie nowych sposobów organizowania dostępu do tych serwisów oraz
biznesowych modeli współpracy z wydawcami i dostawcami tych nowoczesnych platform. Poniżej zostanie podjęta próba zastanowienia się, jak najlepiej kupować i udostępniać e-książki oraz w jakim kierunku powinny rozwijać swoje usługi instytucje
oferujące użytkownikom dostęp do tych coraz bardziej popularnych serwisów.
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II. Przegląd modeli dostępu do e-książek w Centrum Wiedzy i Informacji
Naukowo Technicznej na Politechnice Wrocławskiej1.
Obecnie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej na Politechnice Wrocławskiej (CWINT) oferuje użytkownikom zakupione i prenumerowane zasoby eksiążek na następujących platformach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SpringerLink
Safari
Knovel
Ibuk Libra
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
MyiLibrary
Wiley Online Library
Ebrary
EBSCO
ACM, ASTM, IEEE, RSC2

Pierwsze e-książki zostały zakupione przez CWINT w 2004 r3. Następne były nabywane w kolejnych latach, a wraz z nimi zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy wzbogacali swoje doświadczenia w korzystaniu z nowych platform. Najdłużej prenumerowane serwisy, takie jak Safari, czy Knovel zmieniły się w ciągu wielu lat4, zwiększyły
wielokrotnie swoją zawartość oraz poszerzyły ofertę narzędzi pomagających w korzystaniu z platformy. Wymienione wyżej bazy różnią się nie tylko treścią, ale także biznesowymi modelami zakupu, których specyfikę opisywano już wcześniej5. Najogólniej
można je podzielić na pakiety oraz pojedynczo kupowane tytuły. Serwisy o charakterze
pakietów to: SpringerLink, Knovel, Ibuk Libra. Pojedyncze tytuły zostały zakupione
na platformach: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, MyiLibrary, Wi1 stycznia 2014 r. zostało utworzone Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki
Wrocławskiej, w którego skład weszła m.in. dawna Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo
Technicznej Politechniki Wrocławskiej
2
Tytuły zawarte w innych niż książkowe bazach: Association for Computing Machinery (ACM), American Society for Testing and Materials (ASTM), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE),
Royal Society of Chemistry (RSC)
3
Urszula Wo j t a si k : Satysfakcja użytkownika z korzystania z komercyjnych serwisów zagranicznych
książek elektronicznych / Urszula Anna Wojtasik. W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej
XXI wieku / red. nauk. Aneta Januszko-Szakiel. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM 2012 s. 211-219
4
Urszula Wo j t a si k : Pięć lat doświadczeń z książkami elektronicznymi-dojrzałe spojrzenie. III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy / red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak. Wrocław: Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej 2011.s. 301-309 W: Z Problemów Naukowych Wrocławia T.10 [dostęp 2 IX
2014] http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=12277&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
5
Ibidem
1
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ley Online Library, Ebrary, EBSCO. Zupełnie innym modelem biznesowym jest Safari6
i zostanie on omówiony osobno poniżej. Serwisy pakietowe udostępniane na stronie
www CWINT mają wysoką jakość i cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników, potwierdzonym opiniami oraz wysokimi statystykami wykorzystania7. Takie bazy
jak np. Knovel i Safari znajdujemy na stronie Massachusetts Institute of Technology
(MIT)8 lub Technische Universitat Delft9. Jednakże doświadczenia z pakietami pokazują, że nie są to najchętniej akceptowane modele zakupu przez uczelnie. W maju 2014
przeprowadzono w CWINT na Politechnice Wrocławskiej test bazy EBSCO Academic
Collection umieszczonej na platformie EBSCOhost. Jest to wielodziedzinowa kolekcja zawierająca blisko 122 tys. e-książek. Porównano, ile książek wybranych w wersji
drukowanej i zakupionych na konkretne życzenie użytkowników w 2013 r. znalazło
się na testowanej platformie. Wynik badania pokazano w Tab.1. Okazuje się, że na tak
wielkiej platformie e-książek znaleziono tylko 1,7% pożądanych tytułów. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo braku konkretnych tytułów czytelnik w wyniku wyszukiwania nie został bez odpowiedzi na zadane pytanie. W wynikach ukazywały się różne
rozdziały innych książek o odpowiadającej zapytaniom tematyce.
E. Kopyś zauważa10, że chętnie sprzedawane przez dostawców pakiety zawierają
zarówno książki bardzo poszukiwane przez użytkowników, jak też pozycje o niższej
i mniej pożądanej wartości czytelniczej. Możliwość kupowania pojedynczych tytułów
wydaje się lepsza od pakietów, jednak też ma swoje wady. Ponieważ pojedyncze tytuły
uczelnia przeważnie kupuje na własność i są one umieszczone na odległych obcych
serwerach należy podpisać umowę po to, by zabezpieczyć (obustronnie) swoje interesy. Zrozumiałe, że postępowanie takie zazwyczaj trwa jakiś czas, a czytelnik długo
czeka na pozycję, którą wskazał do zakupu.
Wydaje się, że po dziesięciu latach doświadczeń z e-książkami bardzo dobrze
sprawdza się biznesowy model Safari. Przypomnijmy, jak funkcjonuje Safari11. Jest
Op. Cit.: Urszula Wo jta s ik : Satysfakcja użytkownika z korzystania z komercyjnych serwisów zagranicznych książek elektronicznych
7
Op. Cit.: Urszula Wo jtas ik : Pięć lat doświadczeń z książkami elektronicznymi – dojrzałe spojrzenie
8
http://library.mit.edu/F/Y53NUXB1Q7B73H9IJEP5F5LV7BNJDTPVEK66K78TBHAQ8N4HYY13259?func=find-b-0&local_base=ELECRS [dostęp 22 VIII 2014]
9
Zofia B r i n k a m Dzw ig : Innovative collection development for e-books at the TU Delft Library.
W: Information Services & Use 33(2013) 37-39 [dostęp 28 VIII 2014] http://iospress.metapress.com/content/j5m15666635ll681/fulltext.html
10
Elżbieta Ko p y ś: Zakup sterowany popytem (Patron Driven Acquisition) jako model nabywania przez
biblioteki książek elektronicznych na miarę XXI wieku. W: Biblioteka akademicka. Infrastruktura – uczelnia – otoczenie, Gliwice, 24-25 października 2013 r. / pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2014 s. 223-236; Biuletyn Biblioteki Głównej
Politechniki Śląskiej Nr 3 [dostęp 28 VIII 2014] http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=18108
11
Op.Cit.: Urszula Wo jta s ik : Satysfakcja użytkownika z korzystania z komercyjnych serwisów zagranicznych książek elektronicznych
6
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Zakup książek zagranicznych w 2013 r. w wersji drukowanej
(Iiczba woluminów)

502

Obecność tytułów w serwisie EBSCO Academic Collection
(liczba woluminów)

9

Wynik

1,7%

Tab.1. Obecność zagranicznych książek kupionych dla CWINT w 2013 r.
na platformie EBSCO Academic Collection

to wielka wypożyczalnia, z której użytkownicy mogą wybierać na podstawie dostępu
„preview” interesującą pozycję. Po przesłaniu maila do administratora bazy bardzo
szybko (w tym samym dniu) jest ona udostępniana czytelnikowi w pełnej treści. Najbardziej atrakcyjna jest tu cecha natychmiastowości. Użytkownik otrzymuje książkę,
którą sam sobie wybrał do czytania w momencie, gdy jest nią zainteresowany.
III. Propozycje rozwiązań na świecie
Ostatnio liczne uczelnie na świecie testują i wdrażają nowy model biznesowy organizacji dostępu do e-książek zwany Patron Driven Acquisition (PDA) nazywany też
zakupem sterowanym popytem12. Według Online Dictionary for Library and Information Science 13 PDA to model zakupu e-książek, po raz pierwszy wprowadzony przez
Net Library, w którym selekcji tytułów do zakupu dokonują sami użytkownicy. Współpracując z dostawcami, bibliotekarze opracowują profil zapotrzebowań literaturowych
uczelni oparty na różnych kryteriach, takich jak np. dziedzina, stopień naukowości,
data publikacji itp. Tytuły książek, które pasują do profilu ładowane są do katalogu
komputerowego za pomocą rekordów MARC. Jeżeli konkretna książka zainteresuje
czytelnika i jest otwarta ustaloną z góry liczbę razy następuje jej automatyczny zakup.
Istnieje wiele wariantów PDA, m.in. oferowane przez Ingram’s MyiLibrary oraz EbookLibrary (EBL).
Dla przykładu, TU Delft Library (Delft University of Technology Library) opracowała własne, bardzo ciekawe i unikatowe rozwiązanie, łączące tradycyjne sposoby
gromadzenia książek papierowych oparte na systemie bibliotekarzy dziedzinowych
z nowoczesnym PDA dla książek elektronicznych14. TU Delft Library jest Narodową
Op.Cit: Elżbieta Ko p y ś : Zakup sterowany popytem (Patron Driven Acquisition) jako model nabywania przez biblioteki książek elektronicznych na miarę XXI wieku
13
Online Dictionary for Library and Information Science [dostęp 20 VIII 2014]; http://www.abc-clio.
com/ODLIS/odlis_A.aspx
14
Op.Cit: Zofia B r i n k man D z w ig : Innovative collection development for the e-books at the TU Delft
Library
12
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Techniczną Biblioteką w Holandii. Ten wyjątkowy status oznacza, że kolekcja książek
nie tylko powinna być kompletna i aktualna, ale także ma stanowić atrakcyjną usługę
serwowaną nie tylko dla studentów i pracowników naukowych uczelni, ale także dla
całego środowiska zewnętrznego.
W latach 90-tych, w czasach książek drukowanych TU Delft Library opracowała
system gromadzenia nazwany „approval plans” wspólnie z dostawcą Blackwell Services. „Approval plan” jest zestawem profili regulującym, które książki są automatycznie dostarczane do biblioteki. Biblioteka zdefiniowała główne dziedziny, na które
ma zapotrzebowanie (np. inżynieria chemiczna, architektura itd.), określiła także bardziej szczegółowo pod-dziedziny oraz parametry niedziedzinowe (np. język, cena, lista
odpowiednich wydawców). Książki były regularnie dostarczane do biblioteki przez
dostawcę a praca bibliotekarzy dziedzinowych była zredukowana do obserwowania
profili i wprowadzania na bieżąco potrzebnych zmian. Cały proces gromadzenia był
oczywiście skorelowany z rocznym planem budżetowym.
Obecnie, podobnie jak w innych nowoczesnych bibliotekach na świecie, w TU
Delft Library księgozbiór papierowy nie jest podstawową kolekcją, bowiem od 2003
roku rozpoczęto politykę gromadzenia i udostępniania e-książek, w której ostatnio nastąpiło przesunięcie w kierunku usług sterowanych popytem użytkowników (patron
driven). Często mówi się o tym, że czytelnicy nie są dostatecznie wykwalifikowani,
aby określać rozwój księgozbioru. Brinkman zauważa jednak, że rozwój kolekcji jest
środkiem, który prowadzi do celu, a nie celem samym w sobie, bowiem najważniejszą
misją biblioteki jako nowoczesnej instytucji jest oferowanie usług dla klientów15. Należy dążyć do tego, by w dobie w większości źródeł elektronicznych pozycja wybrana
przez czytelnika była natychmiast dostępna.
W modelu opracowanym przez TU Delft Library do OPACA ładowane są tylko te
metadane, które są zgodne z zestawem profili (approval plans). W ten sposób dokonywana jest wstępna selekcja książek. Najistotniejsza i najciekawsza jest tu współpraca
dwóch dostawców/agregatorów: Blackwell i EBL. Ponieważ wiele książek papierowych nie ma jeszcze wydań elektronicznych, ustalono, że zanim Blackwell prześle do
biblioteki papierowe wydanie tytułu zgodnie z zestawem profili (approval plans) musi
sprawdzić, czy jest on w wersji elektronicznej w EBL. Jeżeli nie, uczelnia jak zwykle
otrzymuje papierową wersję. Jeżeli jest wersja elektroniczna, papierowa wersja nie
jest przesyłana do biblioteki. Zamiast tego, Blackwell przesyła wiadomość do EBL,
żeby umieścić tytuł na liście PDA. Zestaw tytułów PDA jest widoczny w OPACU i od
tej pory zaczyna się w TU Delft Library klasyczny model PDA. Użytkownicy oglądają
wybrane przez siebie tytuły w katalogu i przekazują swoje wybory bibliotekarzom, którzy zatwierdzają pozycję e-książki do zakupu. Istota rozwiązania polega tu na ostrożnej
selekcji wstępnej oraz wyeliminowaniu duplikatów, którego dokonuje Blackwell. Po15

Ibidem
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mimo wielu zalet tego zmodyfikowanego systemu PDA w TU Delft Library napotkano
kilka problemów. Na przykład nie każdy wydawca na czas podaje informację do firmy
Blackwell o tym, że zamierza wydać wersję elektroniczną książki.
Ponieważ model PDA ma charakter innowacyjny, w TU Delft Library stosuje się
także inne sposoby nabywania e-książek. Uczelnia ma subskrypcje na całe kolekcje Safari i Knovel oraz kupuje kompletne pakiety od wydawców takich jak Wiley, Springer
i Elsevier. Ponadto trwają próby innego modelu gromadzenia opartego na sterowaniu
popytem zwanego Evidence Based Selection (EBS). Ten ostatni sposób organizowania
dostępu do e-książek będzie zdobywał prawdopodobnie coraz większe uznanie bibliotekarzy i czytelników zauważa E. Kopyś16. Jest bardzo ciekawy, ponieważ całe kolekcje książek elektronicznych są udostępniane użytkownikom za niewielką opłatą przez
cały rok. Po roku kupuje się tylko te książki, które są najbardziej wykorzystywane
dopłacając odpowiednią kwotę. Książki nieużywane wycofuje się. Można ten model
porównać do wydłużonego okresu testowego kolekcji, po którym sporządza się statystyki wykorzystania poszczególnych pozycji. Stosowane zazwyczaj krótkie miesięczne
lub dwumiesięczne okresy testowe nowych serwisów e-książek wydają się zbyt krótkie
i mało miarodajne, trudno bowiem, żeby wszyscy zainteresowani użytkownicy w ciągu
tak krótkiego okresu próby mogli skorzystać z bazy i ją właściwie ocenić.
Innym przykładem wdrażania systemu PDA może być licząca ok. 24 tys. studentów
amerykańska uczelnia Grand Valley State University w stanie Michigan 17. Uczelnia
podpisała umowę z EBL w 2009 r. i wprowadziła następujący model biznesowy PDA:
- na początku biblioteka wpłaciła jednorazową kwotę kilku tysięcy dolarów za korzystanie z platformy
- użytkownicy mogą przeszukiwać 50 tys. e-książek w pełnych tekstach w EBL
- jeżeli użytkownik spędza mniej niż 5 minut w jednej książce biblioteka nic nie
płaci
- jeżeli użytkownik spędza więcej niż 5 minut w jednej książce, uruchamia się jednodniowe wypożyczenie i EBL obciąża bibliotekę kosztem wynoszącym 10-20% ceny
książki. Pięciodniowe wypożyczenie uruchamia automatyczny zakup całej książki i od
tego momentu czytelnicy mogą korzystać z książki bez dodatkowych opłat. Jeżeli korzystanie przekroczy 320 dni w roku uruchamia się zakup drugiego egzemplarza.
Obliczono, że zakup wszystkich 50 tys. tytułów w EBL kosztowałby uczelnię trzy
miliony dolarów. Zakupienie wszystkich 6239 tytułów, do których zajrzeli użytkownicy w 2009 r. kosztowałoby bibliotekę 550 tys. dolarów. Jednak tylko 343 tytuły były
Op. cit.: Elżbieta K o p y ś : Zakup sterowany popytem (Patron Driven Acquisition) jako model nabywania przez biblioteki książek elektronicznych na miarę XXI wieku
17
Steve Ko l o wi c h : P.D.A. in the Library. W: Inside Higher Ed; October, 2011; [dostęp 20 VIII 2014];
https://www.insidehighered.com/news/2011/10/28/e-book-acquisition-based-use-and-demand-couldsave-libraries-thousands
16
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używane na tyle intensywnie, że pociągnęły za sobą automatyczny zakup. Biblioteka
zapłaciła tylko 69 tys. dolarów. W 2010 r. uczelnia potroiła liczbę książek, które czytelnicy mogą przeglądać. Ciekawe, że statystyki przeglądania rosły, podczas gdy liczba
książek zakupionych pozostawała na takim samym poziomie. W Grand Valley State
University porównano koszty 10 tys. książek z fizyki wybranych i zakupionych przez
selekcjonerów-bibliotekarzy z tymi, które zostały zakupione, ponieważ były używane.
Prawdopodobnie połowa z tych 10 tys. nie będzie nigdy używana przez czytelników.
Jednak istnieją obawy, czy zbudowana tylko przez użytkowników kolekcja nie będzie
miała charakteru zbyt „populistycznego”, zastanawia się Kolowich18.
Swoimi ciekawymi doświadczeniami z PDA dzielą się także trzy brytyjskie uczelnie19. Są to: University of Northampton, Nottingham Trent University (NTU) oraz University of Lincoln. Biblioteka University of Northampton odpowiedziała na zapotrzebowanie użytkowników udostępniania większej liczby książek wyrażone w ankiecie
National Student Survay. PDA jest dynamicznym narzędziem, które daje studentom
możliwość korzystania ze znacznie szerszej oferty e-książek, dając im jednocześnie
możliwość partnerskiego uczestniczenia w budowaniu kolekcji. Dlatego rozpoczynając eksperyment z nowym modelem organizowania dostępu do e-książek pytanie nie
brzmi: dlaczego PDA, lecz dlaczego nie PDA? Podjęto decyzję o dalszym korzystaniu
z usług Dawson Books poprzez platformę Dawsonera, ponieważ właśnie ten dostawca
przez wiele lat dostarczał bibliotece e-książki i wybór ten wydawał się dość oczywisty.
Ponadto użytkownicy nie musieli przyzwyczajać się do nowego interfejsu platformy.
Ustalono, że powyżej kwoty 50 funtów zakup musi być zatwierdzony przez bibliotekarza. Wśród problemów, które pojawiły się na początku można wymienić techniczne
trudności podczas ładowania rekordów PDA do katalogu, ponieważ ich duża liczba
spowodowała zawieszanie się systemu katalogowego. Nie przeprowadzano też specjalnej promocji eksperymentu na uczelni, ponieważ obawiano się, że aktywne działania
markeingowe spowodują zbyt szybkie wyczerpanie środków budżetowych. Kłopotliwe
także okazało się nałożenie na wiele książek restrykcji przez wydawców, nie pozwalających użytkownikom na dostęp do pełnych treści. Takie pozycje powodowały zamieszanie w katalogu i były frustrujące dla użytkowników.
W Nottingham Trent University rozpoczęto eksperyment PDA w odpowiedzi na
zapotrzebowanie czytelników niezadowolonych z dostarczanego dostępu do e-książek
i skarżących się na niewystarczającą kolekcję najbardziej potrzebnych tytułów. Jako
dostawcę wybrano Coutts/MyiLibrary, ponieważ już wcześniej współpracowano z tą
firmą i wypracowano już w przeszłości różne narzędzia ułatwiające korzystanie z platIbidem
Lys Ann R e i n e r s: Patron-driven acquisition: the experience of three university libraries. W: Library
Experience; iss.55 2012; [dostęp 20 VIII 2014]; http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/11.
pdf
18
19

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

211

formy. Podczas wdrażania PDA w bibliotece pojawił się szybki brak środków finansowych przeznaczonych na zakupy, ponieważ progi uruchamiające automatyczny zakup
były za niskie.
University of Lincoln wdrożyło test PDA także jako odpowiedź na życzenie użytkowników poszerzenia bibliotecznej oferty e-książek. Wybrano platformę Dawson,
która pozwalała na pierwsze pięciominutowe darmowe przeglądanie książki z opcją
automatycznego zakupu pozycji, jeżeli użytkownik chce czytać dalej. Z powodów
ograniczeń budżetowych zdecydowano, że gdy użytkownik chce po pięciu minutach
dalej kontunuować czytanie e-książki musi to zgłosić bibliotekarzowi, który dokonuje
zakupu w jego imieniu. Zrezygnowano z opcji automatycznego zakupu. W University of Lincoln Library także na początku wystąpił problem z załadowaniem rekordów
MARC do katalogu bibliotecznego.
Doświadczenia powyższych trzech brytyjskich uczelni pokazały, że PDA jest bardzo popularnym modelem wśród studentów. Jednakże oczywista staje się konieczność
wypracowania z dostawcami modeli zakupów właściwych dla potrzeb konkretnej instytucji, po to, by otrzymać dobrą jakość za niemałą cenę.
W liczącym aż 447 tys. studentów i około 45 tys. pracowników20 amerykańskim uniwersytecie stanowym California State University (CSU) w stanie Kalifornia podjęto
decyzję o znaczącym zwiększeniu dostępu do e-książek 21. Powołano zespół odpowiedzialny za rozwój kolekcji Collection Development Team, aby opracować odpowiednią
dokumentację przyszłych działań. Zespół ten rozpoznał i zorganizował dostępy testowe
do kilku dostawców e-książek. Ostatecznie wybrano EBL z kilku powodów, m.in. zawartości merytorycznej pakietu. Pierszym etapem było zbudowanie profili. Wyłączono
te dziedziny, które były w subskrypcjach konsorcjów (m.in. computer science, engineering i inne) oraz oczywiście te dziedziny, w których uczelnia nie specjalizuje się.
Profil składał się z 20 kategorii EBL. Następnie zweryfikowano listę wydawców. Ustanowiono także limit cenowy kupowanej książki wynoszący 250 dolarów, wyłączono
publikacje sprzed 2008 r. oraz nieangielskojęzyczne. Następnym etapem było podjęcie
decyzji o tym, ile krótkoterminowych wypożyczeń (short term loans–STL) uruchamia
autozakup. Ostatecznie zdecydowano, że cztery. Ustalono także, że czas jednego STL
to jedna doba i trzeba za takie krótkoterminowe wypożyczenie zapłacić ok. 5%-10%
ceny książki (u różnych wydawców ceny kształtują się różnie). Każde wypożyczenie
STL droższe niż 25 dolarów musi być zaakceptowane przez bibliotekarza. Po prawie
rocznym okresie wdrażania i testowania systemu PDA w California State University
http://www.calstate.edu/
William B r e i t b a c h , Joy E. L a mb ert: Patron-Driven Ebook Acquisition. Computers in Libraries. V. 31
no 6 str. 16-20, Jul-Aug 2011 [dostęp 20 VIII 2014] https://www.google.pl/search?q=Breitbach%2C+Lamber
t%3A+Patron-Driven+Ebook+Acquisition.+Computer+in+Libraries&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.
mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=0HQIVKHLDcqKOvO2gJAB
20
21
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postanowiono, że rozwój kolekcji będzie kontynuowany także w taki właśnie sposób.
Breitbach i Lambert22 zauważają, że wartość kolekcji oferowanej czytelnikom znacznie
wzrosła, ponieważ dodaje się tysiące rekordów do lokalnego katalogu przy minimalnych kosztach i użytkownicy wybierają tylko te pozycje, które są im potrzebne.
IV. Czy na pewno PDA?
Wśród wątpliwości na temat nowego systemu PDA pojawia się pytanie: czy do tej
pory budowanie kolekcji nie było właśnie odpowiedzią na oczekiwania użytkowników23? Przecież bibliotekarze zawsze dążyli do rozpoznania potrzeb czytelników i brali je pod uwagę podczas selekcji materiałów do kolekcji. Problemem jest, że niemożliwe jest kupowanie wszystkich książek z jednej dziedziny np. na temat fizyki jądrowej.
Możliwe jest kupowanie tylko konkretnych tytułów na temat fizyki jądrowej i bibliotekarze dziedzinowi nie są w stanie przewidzieć, które dokładnie tytuły będą czytane
przez użytkowników. Podkreśla się często, że celem kolekcji nie jest budowanie takiej
kolekcji, która jest celem samym w sobie.
Należy podkreślić, że w polskich bibliotekach, także w CWINT na Politechnice
Wrocławskiej gromadzenie literatury nie opiera się na systemie bibliotekarzy dziedzinowych24. Najbardziej popularne w Polsce rozwiązanie polega na współpracy jednostki
zajmującej się gromadzeniem z konsultantami na wydziałach, to jest pracownikami naukowymi specjalizującymi się w konkretnej dziedzinie oraz pracownikami tych bibliotek. Zatem właściwie system gromadzenia literatury w wersji papierowej zawsze był
sterowany popytem, bowiem to właśnie użytkownicy wskazywali wybory do zakupu.
Jednakże organizowanie dostępu do e-książek, podobnie jak w bibliotekach zachodnich, wymaga wypracowania najbardziej optymalnych i nowych modeli biznesowych
zakupu tych serwisów.
Ciekawe wydaje się stwierdzenie, że PDA nie jest sposobem na oszczędzanie pieniędzy25. Jest natomiast sposobem na to, by wydawać pieniądze dokładnie na to, czego
chcą użytkownicy. Rick Anderson zauważa także, że obecnie wydawcy wymuszają na
bibliotekarzach zakupy wielkich ilości książek i artykułów zawartych w pakietach, ponieważ jest to jedyny sposób na uzyskanie dostępu do treści potrzebnych26. Zatem PDA
Ibidem
Rick An d e r so n : What Patron-Driven Acquisition (PDA) Does and Doesn’t Mean: An FAQ; [dostęp
20 VIII 2014] http://scholarlykitchen.sspnet.org/2011/05/31/what-patron-driven-acquisition-pda-doesand-doesnt-mean-an-faq/
24
Urszula Wo j t a si k : Rola specjalistów dziedzinowych w rozwoju księgozbioru w polskich bibliotekach akademickich (na podstawie wyników ankiety). W: Materiały z seminarium, Toruń, 26-27 X 2000.
Toruń. Wydawn. UMK 2001. s. 135-139. [dostęp 4 IX 2014] http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/
wojtasik.html
25
Op. cit.: Rick An d ers o n : What Patron-Driven Acquisition (PDA) Does and Doesn’t Mean: An FAQ
26
Ibidem
22
23

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

213

byłoby sposobem na rozwiązanie tego kłopotliwego problemu. Często także pojawia
się wątpliwość, że chociaż czytelnik otrzymuje natychmiastowy dostęp do wyszukanej przez siebie informacji, stosowanie modelu PDA może prowadzić do tworzenia
źle wyważonych i przypadkowych zbiorów. Dlatego też nie można pominąć w tym
nowym systemie roli fachowców-bibliotekarzy, którzy powinni sterować procesem doboru literatury i sprawdzać, czy tytuły wskazane przez czytelników spełniają potrzeby
informacyjne uczelni.27
V. Wnioski
Doświadczenia CWINT oraz wnioski użytkowników na temat bazy Safari, w której
to właśnie czytelnik wybiera pozycje do e-kolekcji wydają się wskazywać kierunek,
w jakim powinny rozwijać się modele biznesowe organizacji dostępu do książek elektronicznych. Przedstawione w artykule zalety nowego systemu PDA, który był testowany i wdrażany w wielu instytucjach na świecie także pokazują, że jest to rozwiązanie
korzystne dla bibliotek i użytkowników. Jednak należy mieć na uwadze wieloletnią
strategię budowania kolekcji i dlatego rola bibliotekarzy w dokonywaniu ostatecznych
wyborów pozycji do zakupu staje się konieczna, przynajmniej na etapie testowania
i wdrażania nowych systemów zakupu, takich jak PDA czy EBS. Należy też oczekiwać, że zawartość oferowanych na rynku elektronicznych baz książkowych będzie
bardziej adekwatna do potrzeb uczelni, ponieważ często obecnie stanowi niewielki jej
ułamek. Dlatego też nie mogą być to na razie jedyne systemy zakupu, tylko jako funkcjonujące równolegle z innymi rozwiązaniami.

William H. Wa l t e r s : Patron-Driven Acquisition and the Educational Mission of the Academic Library. W: Library Resources & Technical Services; July 2012 vol. 56 Issue 3 p. 199-213
27
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Mgr Ewa Zygadło-Kozaczuk
Wrocław – UM
Badanie potrzeb informacyjnych wśród
lekarzy – doktorantów
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
wyniki ankiet z lat 2012 – 2014

Abstract
The author of the article presents a survey which was conducted among doctoral students of Wrocław
Medical University in the academic years 2012/2013 and 2013/2014 and concerned information needs for
resources of information about medicines. The aim of the survey was to check what resources are used by
doctors-doctoral students, what type of information they seek, if searching for the information is easy and
also where they obtain information about new medicines. The survey was conducted among 72 doctoral
students. The doctoral students of University Teaching Hospital constituted the majority (25%). The rest
of the respondents included doctoral students from other hospitals in Wrocław, from hospitals outside of
Wrocław as well as non-academic specialist centres and clinics. All respondents were doctors. The survey
was created in cooperation with the Medicines Information Center of Wrocław. The results of the survey
prompted the author to draw the following conclusions. Most of the doctors-doctoral students use Indeks
Leków Medycyny Praktycznej (Medicines Index by Medycyna Praktyczna) in their everyday work. It is
their basic source of information about medicines. Most of the respondents use no other resources. Only
15% of the respondents said that important information can also be found in short medicines product
characteristic (smpc). A few respondents also listed UpToDate and ClinicalKey databases and also Micromedex and the Cochrane Library. Almost 50% of the respondents had trouble finding adequate information
about medicines in the past. The problem mostly pertains to information about the vulnerable populations
(children, pregnant and lactating women) as well as information about medicine interactions. Due to the
aforementioned, the author of the article suggests considering the possibility of introducing practical training in the field of drug information. Such training would include, in particular, topics connected with
credibility of resources and the techniques of browsing them and also presentation of specialist resources
containing information about the vulnerable populations, i.e. children, pregnant and lactating women and
the elderly.
Streszczenie
W ramach badania potrzeb informacyjnych użytkowników Biblioteka UMW przeprowadziła badanie
ankietowe na temat źródeł informacji o lekach, z których korzystają lekarze-doktoranci w swojej pracy
zawodowej oraz naukowej. Badanie przeprowadzono wśród 4 grup doktorantów, odbywających szkolenie
z informacji naukowej. Ogólna liczba lekarzy-doktorantów, którzy uczestniczyli w badaniu to 72 osoby.
Celem ankiety było poznanie potrzeb w zakresie korzystania ze źródeł jeżeli chodzi o informację
o lekach oraz zidentyfikowanie obszarów i zagadnień, co do których lekarze mają trudności w znalezieniu
odpowiednich informacji.
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Wyniki ankiety porównane zostały następnie z wynikami badania przeprowadzonego wśród farmaceutów odbywających szkolenie specjalizacyjne i podyplomowe w Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmacji UMW. Zestawienie wyników obu badanych grup pozwoliło na wyłonienie różnic w zakresie potrzeb informacyjnych związanych z lekami wśród obu badanych grup, a także na sformułowanie
wniosków dotyczących szkolenia w tych obszarach.

W semestrze zimowym Biblioteka UMW prowadzi szkolenie dla doktorantów
w zakresie informacji naukowej i bibliograficznej. Zajęcia odbywają się w formie mieszanej (blended learning): tradycyjnej i online. Jeden z bloków tematycznych obejmuje zagadnienia dotyczące źródeł informacji o lekach i terapiach, i jest prowadzony
w formie wykładu oraz ćwiczeń. Podczas zajęć omawiane są zasady poruszania się po
wybranych bazach danych bibliograficznych i klinicznych, doktoranci wykonują też
ćwiczenia związane z praktycznym aspektem wykorzystania prezentowanych baz.
W ramach tych zajęć, Biblioteka UMW, przygotowała ankietę potrzeb informacyjnych w zakresie źródeł informacji o lekach. Celem ankiety było sprawdzenie z jakich
źródeł korzystają lekarze-dokoranci, jakiego typu informacji szukają, czy ich znalezienie nie sprawia trudności oraz skąd czerpią informacje na temat nowych leków (zał.
nr 1). Badanie przeprowadzono w czterech grupach szkoleniowych, czyli wśród 72
doktorantów w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014.
Prawidłowo ankiety wypełniły 63 osoby. Największą grupę respondentów stanowili doktoranci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (25%). Pozostałe osoby biorące
udział w ankiecie to doktoranci z innych szpitali wrocławskich (ok. 5%), szpitali poza
Wrocławiem (ok. 4%), a także specjalistycznych ośrodków nieakademickich (4%)
i przychodni (2%). Część osób nie zaznaczyła w sposób jednoznaczny swojego miejsca
pracy. Wszyscy respondenci wypełniający ankietę byli lekarzami.
Należy wspomnieć, że ankieta została sporządzona we współpracy z Centrum Informacji o Leku we Wrocławiu, a jej wyniki porównane z wynikami ankiety dla farmaceutów prowadzonej w latach 2012-2013 przez Centrum Informacji o Leku i Studium
Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UMW.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje uzyskane z ankiet dla doktorantów-lekarzy.
Przy odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł informacji o lekach, z których korzystają doktoranci w swojej codziennej pracy, zdecydowana większość respondentów
(78%) wskazała Indeks Leków Medycyny Praktycznej w formie eMPendium lub online, a nieco ponad połowa (57%) także Pharmindex. Innymi źródłami informacji o lekach, na które wskazywali ankietowani były również charakterystyki produktów leczniczych (16%). Jedynie 14% respondentów podało, że szukając informacji o lekach
korzysta z baz elektronicznych tj. UpToDate, ClinicalKey, Micromedex, Cochrane.
Nikt z badanych nie wymienił specjalistycznej bazy o lekach MedicinesComplete, za-
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wierających tak cenione źródła jak np. Martindale: The Complete Drug Reference, czy
też Stockley’s Drug Interactions.
Na pytanie o to, jakich informacji o lekach najczęściej szukają doktoranci-lekarze,
wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że dawkowania, ponad połowa (52%), że interakcji, nieco mniej wskazywało na działania niepożądane (43%) oraz informacje o refundacji i cenie leków (44%). Jeżeli chodzi o trudność w znalezieniu odpowiedniej
informacji o lekach, to w większości przypadków taką trudność sprawiało odnalezienie
informacji nt. interakcji (13%), dawkowania dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących
(11%) oraz wskazań do refundacji i odpłatności za leki (17%). W przypadku pytania
o informacje o nowych lekach, respondenci wskazywali następujące źródła: Medycyna Praktyczna (51%), firmy farmaceutyczne (21%), Internet (16%), artykuły naukowe
(13%) oraz prezentacje na konferencjach (13%).
Podsumowując wykonane badanie można stwierdzić, że większość doktorantówlekarzy korzysta w swojej codziennej pracy z Indeksu Leków Medycyny Praktycznej.
Jest to ich podstawowe źródło wiedzy o lekach. Większość badanych nie korzysta z innych źródeł. Jedynie grupa 10 osób wskazała, że istotne informacje znajdują się także
w charakterystykach produktów leczniczych, a kilka osób wymieniło również bazy
kliniczne UpToDate i ClinicalKey oraz Micromedex i bazę Cochrane. Prawie połowa
badanych miała w przeszłości problemy ze znalezieniem odpowiedniej informacji o lekach. Dotyczy to szczególnie informacji dla populacji tzw. wrażliwych (dzieci, kobiety
w ciąży i karmiące) oraz informacji o interakcjach leków.
Po zestawieniu wyników w.w. badania z ankietami przeprowadzonymi wcześniej
przez Centrum Informacji o Leku oraz Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału
Farmaceutycznego UMW wśród farmaceutów, nasuwają się następujące wnioski:
• Farmaceuci, częściej niż lekarze podają Internet jako źródło informacji, bez
podania konkretnych stron.
• Farmaceuci czerpią dodatkowo informacje o lekach także z charakterystyk produktów leczniczych (ok.30%), podczas gdy lekarze stosunkowo rzadko wskazywali to źródło (16%).
• Farmaceuci mają częściej niż lekarze trudności ze znalezieniem poszukiwanej
informacji o lekach (54,3% versus 41%).
• Źródła, z których korzystają farmaceuci i lekarze nie zapewniają dostępu do informacji nt. stosowania leków u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących, a także
do informacji nt. wskazań do refundacji, cen leków i interakcji (lekarze) oraz
informacji nt. nowych leków, przechowywania, trwałości po otwarciu leku, interakcji, przeciwwskazań, działań niepożądanych i dostępności (farmaceuci).
• Tylko ok. 20% wszystkich badanych poszukuje informacji o lekach w wytycznych terapeutycznych.
• Informacji dla pacjenta poszukuje ok. 30% farmaceutów i tylko 10% lekarzy.
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Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, zasadne wydaje się rozważenie możliwości
wprowadzenia dla doktorantów-lekarzy praktycznych szkoleń poświęconych informacji o lekach. W zajęciach należałoby przede wszystkim uwzględnić takie tematy jak:
wiarygodność źródeł informacji o lekach, ich dostępność, sposób przeszukiwania oraz
prezentacja specjalistycznych źródeł zawierających informacje o lekach dla populacji
wrażliwych tj. dzieci, kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby starsze. Zajęcia powinny
także zawierać część praktyczną złożoną z rzeczywistych przykładów pochodzących
z praktyki lekarskiej. Doktoranci powinni mieć możliwość poznania metodologii odpowiedzi na pytania wygenerowane podczas badania pacjentów lub zadawanych przez
chorych a dotyczących planowanej lub wdrożonej farmakoterapii. Zajęcia takie powinny być planowane i prowadzone we współpracy z lekarzami praktykami po to, aby pokazać jak ważna jest umiejętność zadawania odpowiednich pytań, a także umiejętność
przeszukiwania odpowiednich baz danych.

www.bg.umed.wroc.pl
Kwestionariusz potrzeb informacyjnych w zakresie leków

1. Twój zawód i m-ce pracy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….....
2. Czy udzielasz porad dotyczących przepisywanych lub wydawanych leków?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….....
3.

Jeżeli potrzebujesz informacji o lekach, to gdzie ich szukasz? Proszę wymienić konkretne źródła (np.
Internet – proszę podać adres strony lub nazwę organizacji, urzędu, która ją prowadzi, kompendia –
jakie?).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….....

4. Jakiego typu informacji o lekach najczęściej szukasz?
dawek, działań niepożądanych, interakcji, jak przechowywać lek, informacji dla pacjenta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....….....
Innych, jakich?.................................................................................................................... ….....….....
5. Czy w ostatnim czasie (np. w przeciągu roku) miałeś trudności w uzyskaniu/znalezieniu informacji o
lekach, której potrzebowałeś?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….....
6. Jakiego typu informacje dot. leków najtrudniej jest Ci znaleźć/uzyskać?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….....
7. Skąd czerpiesz informacje dotyczące nowych leków? Proszę wymienić konkretne źródła (np. Internet
– proszę podać adres strony lub nazwę organizacji, urzędu, która ją prowadzi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....….......

Bardzo dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wrocław, 2013
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Mgr Katarzyna Błaszkowska
Mgr Agnieszka Milewska
Gdańsk – GUMed
Szok kulturowy wśród studentów English Division
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – fakt czy mit?
Abstract
The culture of a country includes, among other things, a system of values and communication styles
understandable for all. The system is difficult to recognize for foreigners. Particular aspects of communication such as expressing and experiencing emotions, physical distance or rule observance attitude are difficult to grasp for people of different culture and make them feel confused, excluded, or even disregarded.
As a result, they must often tackle culture shock in psychological, physical and social spheres. A host
university in Poland that offers educate foreigners must be aware of the difficulties and negative emotions
which such students are exposed to. In order to better understand the areas of cultural conflict and to recognize the factors of MUG English Division students feeling unwell, we conducted a survey. Obtaining
information from foreign students may help university and its library take steps to improve social adaptation and assimilation of this group.
Streszczenie
Kultura danego kraju to między innymi zrozumiały dla wszystkich system wartości i stylów komunikacji. Jest on trudny do rozpoznania dla osób przybywających z zewnątrz. Poszczególne aspekty komunikacji, takie jak wyrażanie i przeżywanie emocji, dystans fizyczny czy podejście do reguł są trudne do
uchwycenia dla przedstawicieli obcej kultury i sprawiają, że czują się oni zagubieni, wykluczeni, czy nawet lekceważeni. W efekcie muszą częstokroć zmierzyć się z szokiem kulturowym w sferze psychicznej,
fizycznej oraz społecznej. Uczelnia przyjmująca studentów z innych kręgów kulturowych (często pozornie
bardzo bliskich) musi zdawać sobie sprawę z trudności i negatywnych emocji, na jakie tacy studenci są
narażeni podczas pobytu w Polsce. Chcąc poznać płaszczyzny, na których dochodzi do konfliktu kulturowego, a w efekcie pogorszenia samopoczucia studentów English Division GUMed, przeprowadziliśmy
badania ankietowe. Wsłuchując się w głos studentów obcokrajowców uczelnia, a także uczelniana biblioteka, może przedsięwziąć kroki zmierzające ku lepszej adaptacji i akulturacji społecznej tej grupy.
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Polska staje się krajem coraz bardziej zglobalizowanym. Otwarty rynek pracy oraz
dostęp do edukacji skutkują coraz większą wymianą obywateli. Zmiany w tym zakresie
wyraźnie widoczne są między innymi w szkolnictwie wyższym: coraz więcej polskich
studentów i nauczycieli akademickich bierze udział w międzynarodowych konsorcjach
oraz uczestniczy w programach mobilności. Na polskich uczelniach wzrasta również
liczba studentów zagranicznych. Według Jolanty Urbanikowej, o umiędzynarodowieniu uczelni świadczą takie wskaźniki jak: odsetek studentów wyjeżdżających do
uczelni partnerskich dla odbycia części studiów, stosunek liczny studentów wyjeżdżających do liczby studentów przyjeżdżających do danej uczelni, liczba „visiting professors” i średni czas ich pobytu, liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
w uczelniach zagranicznych, liczba programów kształcenia, które powstały we współpracy z uczelniami zagranicznymi, liczba kierunków studiów (programów kształcenia)
prowadzonych w językach obcych, liczba pojedynczych zajęć oferowanych w językach obcych, liczba korzystających z nich własnych studentów, liczba wspólnie wydawanych dyplomów.1
Obcokrajowcy na polskich uczelniach
Zmiany polityczne i społeczne, jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat otworzyły polskie uczelnie na studentów z zagranicy. Zwiększony napływ cudzoziemców
na polskie uczelnie obserwujemy od lat 90. XX wieku. Wyraźnie zwiększył się on
z początkiem wieku XXI. W okresie 2001-2010 liczba studentów obcokrajowców na
polskich uczelniach wzrosła blisko trzykrotnie i ciągle wzrasta2. Przyczyn tego należy
upatrywać w rozbudowie oferty polskich uczelni, rozwoju prywatnych szkół wyższych
oraz wprowadzaniu zajęć w językach obcych. Na polskich uczelniach obcokrajowcy
stanowią obecnie 2,3% studiujących (dane Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia
2013 r.).
Cudzoziemcy studiujący w Polsce najczęściej wybierają wyższe szkoły ekonomiczne, w drugiej kolejności uniwersytety oraz uczelnie medyczne. Procent studentów wybierających ten trzeci typ uczelni w 2012 roku wyniósł 11%. Największym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Gdański Uniwersytet Medyczny
zajmuje trzecią pozycję (dane z 2012 roku). Kierunki medyczne wybierane są przez
22% obcokrajowców podejmujących studia w Polsce (dane z 2012 roku).
Jolanta Ur b a n i k o w a : Europejska polityka językowa i jej implikacje dla polskich szkół wyższych
na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. W: Internacjonalizacja studiów wyższych / red. Waldemar
Martyniuk. Warszawa 2011
2
W roku akademickim 2010/11 obcokrajowcy stanowili 1,2% ogółu studentów, w 2011/12 – 1,4%,
a w 2012/13 już 1,8%
1
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Z analiz przeprowadzonych przez Ośrodek Badań nad Migracjami wspólnie z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego3 wynika, że obcokrajowcy
wybierali Polskę jako kraj nauki ze względu na niskie koszty utrzymania (główny argument dla podejmujących studia techniczne) i łatwy dostęp do studiów (to decydowało
w przypadku studentów uczelni medycznych). Niestety, magnesem przyciągającym
studentów nie jest dobra opinia o Polsce i polskich uczelniach. Przemyślane działania
promocyjne mogłyby wiele w tym zakresie zmienić, jak np. w Czechach, gdzie odsetek
studentów zagranicznych jest dziesięciokrotnie wyższy niż w Polsce.
Oddział English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uruchomiony w 2002 roku. Obecnie medycynę studiuje na nim 734 obcokrajowców (dane
z roku akademickiego 2013/14). Co roku przyjmowanych jest na I rok studiów około
150 osób.
Obcokrajowcy w Bibliotece Głównej GUMed
Studenci English Division są grupą często odwiedzającą Bibliotekę Główną GUMed, jednak grupą mało aktywną i słabo zintegrowaną ze środowiskiem uczelnianym.
Obserwacje poczynione „zza bibliotekarskiej lady” skłoniły nas do wnikliwszego przyjrzenia się czytelnikom ED. Pierwszym krokiem było odbycie przez jednego z bibliotekarzy szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej. Udział w tych warsztatach
pozwolił zrozumieć, z jakimi problemami mogą stykać się obcokrajowcy studiujący
w Polsce. Kolejnym etapem było przeprowadzenie badań ankietowych wśród studentów ED GUMed dotyczących ich samopoczucia podczas studiów w obcym kulturowo
kraju oraz funkcjonowania w bibliotece uczelnianej. Ankiety miały pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, w jakim tempie i w jakim zakresie zagraniczni studenci
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podlegają procesowi adaptacji kulturowej oraz
czy w ich przypadku można mówić o tzw. szoku kulturowym.
Różnice kulturowe
Pojęcie „kultura” jest bardzo wieloznaczne. Może oznaczać sztuki piękne, kuchnię,
taniec, stroje. W socjologii i psychologii terminem „kultura” określa się zrozumiały dla
wszystkich sposób codziennych zachowań, takich jak okazywanie uczuć, dystans fizyczny w kontaktach z innymi, dbałość o higienę, tempo pracy, kontrolowanie emocji,
podejście do czasu. Holenderski psycholog społeczny Geert Hofstede nazywa kulturę
programowaniem umysłu4. Jedną z koncepcji mówienia o kulturze jest metafora góry
lodowej [wykr. 1].
Por. Paweł Hu t , Emilia J a ro s ze w s k a : Studenci zagraniczni w Polsce. Warszawa 2011
Por. Anna Pa sz k o w s k a-R o g ac z i in.: Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe. Warszawa 2006 s. 23
3
4
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sztuki piękne, język, kuchnia,
stroje, etc.

dystans fizyczny, język ciała,
kontrolowanie emocji,
podejście do czasu, tempo pracy, etc.

Wykr. 1. Kultura – koncepcja góry lodowej

To, co dostrzegalne i nazwane stanowi jedynie wierzchołek góry. To, co ukryte jest
pod powierzchnią wody jest nieuświadomione, nawet przez członków danej wspólnoty
kulturowej. Uczenie się tych elementów kultury przebiega automatycznie i bezrefleksyjnie.
Swoje miejsce w świecie i wzory obowiązujących zachowań człowiek poznaje
stopniowo od pierwszych chwil życia, podlegając socjalizacji oraz enkulturacji (tj. nabywając kompetencje kulturowe). Nauczycielami są wszyscy dorośli, także ci przypadkowo spotykani – to oni pokazują co wolno, a czego lepiej nie robić, jak się zachować,
co powiedzieć. Takie lekcje są praktycznie niezauważalne i bezbolesne, tym bardziej,
że dziecko ma przecież prawo popełniać błędy i zadawać pytania. Gdy jednak proces
socjalizacji i ponownej enkulturacji przejść musi osoba dorosła, jest to trudne i dla
niej, i dla jej otoczenia. Nikt nie jest przyzwyczajony do tego, że dorosły może nie
wiedzieć, jakie zachowanie jest właściwe. W takiej właśnie sytuacji jest imigrant: musi
funkcjonować w kulturze, której norm nie zna, a jego dotychczasowa wiedza nie dość
że bezużyteczna, często okazuje się wręcz sprzeczna z zasadami panującymi w nowej
dla niego społeczności. To wywołuje dezorientację i przyczynia się do powstania stresu
akulturacyjnego, a nawet szoku kulturowego. Szok kulturowy obejmuje funkcjonowanie psychiczne, fizyczne oraz społeczne człowieka i jest rezultatem napotykanych
w kulturze przyjmującej trudności, a jego istotą staje się doświadczanie negatywnych
emocji, które kumulując się, owocują pogorszeniem ogólnego samopoczucia i satysfakcji z życia.5
5

Anna Pa sz k o wsk a -R o g ac z , dz. cyt., s. 42
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Zmiana roli społecznej, która wiąże się ze zmianą kraju zamieszkania, stawia dorosłego na powrót w roli dziecka, choć dzieckiem już nie jest. Zachowując się nietypowo
i zadając pytania, które nie przystoją dorosłemu, prowokuje otoczenie do irytacji lub
protekcjonalnego tonu. Ani jedno, ani drugie nie pomaga cudzoziemcowi w nowym
środowisku. Czuje się on coraz bardziej zdenerwowany i bezsilny, a także gorszy i niesamodzielny. Dorosły w swojej rodzimej kulturze jest samowystarczalny, tymczasem
w nowym kraju, przejmując na powrót rolę dziecka, traci tym samym codzienną niezależność oraz poczucie bezpieczeństwa. Aby nie zginąć, musi zaufać innym, a jest
to sytuacja wielce niekomfortowa: staje się całkowicie zależny od obcych sobie osób,
które traktują go lekceważąco i które decydują o sprawach, nad którymi zwykł zawsze
mieć kontrolę (mieszkanie, praca, leczenie).
Zmiana dobrze znanego otoczenia na obce jest często dla obcokrajowca dodatkowym źródłem stresu: brakuje przyjaciół, którym można się wyżalić, ulubionego parku,
kawiarni, kina. Nie ma gdzie odetchnąć i odpocząć od problemów.
Badacze zajmujący się psychologią międzykulturową proponują kilka modeli opisujących przebieg szoku kulturowego. Jednym z nich, próbującym opisać największe
spektrum odczuć obcokrajowca, jest tzw. model „U” [wykr. 2].

Wykr. 2. Krzywa przebiegu szoku kulturowego
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Początek pobytu w nowym kraju to czas podekscytowania i entuzjastycznego chłonięcia tego, co nowe. Jest to faza miesiąca miodowego (trwa ona bowiem około miesiąca). W tym czasie nawet przykre doświadczenia nie są traktowane jak trudność, ale
jak element egzotyki lub przygoda. „Miesiąc miodowy” trwa krócej u tych osób, które
w nowym kraju od razu muszą zmierzyć się z trudną codziennością: znaleźć pracę,
wynająć mieszkanie, skorzystać z opieki lekarskiej. Stopniowo wchodzą one w kolejny etap – obserwatora. Obserwator przejmuje codzienną rutynę, choć nie czuje się
jeszcze częścią nowego otoczenia. Zaczyna odczuwać brak bliskich, ulubionych miejsc
czy potraw. Pojawia się także zmęczenie fizyczne, spowodowane nadmiarem nowych
bodźców, przeciążeniem układu nerwowego, innym rytmem dnia. Stopniowo codzienność zaczyna zmuszać do podejmowania decyzji powodując, że obcokrajowiec z obserwatora staje się uczestnikiem. W tej fazie próbuje on przetrwać i zabezpieczyć swoje potrzeby. Zmęczenie fizyczne oraz kumulacja codziennych problemów powodują, że
wchodzi on w fazę szoku. To najtrudniejszy okres, w którym zaostrzają się wszystkie
objawy związane z przemęczeniem i stresem. Pojawiają się choroby, stany depresyjne,
zachowania ryzykowne. W fazę szoku kulturowego obcokrajowiec wchodzi po około
półrocznym pobycie w odmiennej kulturze. W tym czasie wielu decyduje się na powrót
do ojczyzny. Wielu również choruje. Paradoksalnie dzięki chorobie mogą oni odpocząć
od pracy, nauki, zdystansować się od problemów, skupić na sobie i swoich potrzebach.
To pozwala wejść w fazę adaptacji, która jest wynikiem zdystansowania i akceptacji
trudności. Obcokrajowiec weryfikuje swoje cele i możliwości ich realizacji, nawiązuje
nowe znajomości, które choć trochę rekompensują mu brak przyjaciół pozostawionych
w kraju, oswaja nową przestrzeń. Dzięki temu może osiągnąć fazę mistrzostwa, czyli
poznać i zrozumieć kulturę kraju pobytu oraz zdobyć kompetencje pozwalające mu
funkcjonować w nowej kulturze. Fazę mistrzostwa obcokrajowcy osiągają najczęściej
po upływie roku.
Osoba, która „okrzepła” już po kilkumiesięcznym pobycie w nowym kraju, żyje
jednocześnie w dwóch kulturach: tej, w której się wychowała, która jest wzorcem zachowań, wartości, postrzegania świata oraz nowej, która wyznacza rytm życia. Wobec
owej dwoistości, obcokrajowiec może przyjąć różne postawy.
1. Integracja – wymaga włączenia w życie codzienne elementów nowej kultury, przy jednoczesnym zachowaniu bliskich sobie elementów kultury ojczystej. Obie kultury są tu jednakowo ważne. Obcokrajowiec, który integruje się
z nową kulturą spędza święta zgodnie z tradycjami obu kultur, korzysta z mediów w obu językach, nie rezygnuje z przyzwyczajeń kulinarnych, ale i przejmuje nowe smaki, spędza wakacje w ojczyźnie oraz w kraju pobytu etc.
2. Marginalizacja – jest przeciwieństwem integracji, w ramach której obcokrajowiec funkcjonował w dwóch kulturach – tu odrzuca je obie. Zerwanie więzi
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z kulturą ojczystą oraz brak uczestnictwa w nowej kulturze powoduje, że traci
on przestrzeń społeczną, w której mógłby funkcjonować.
3. Asymilacja – zakłada rezygnację z uczestnictwa w kulturze ojczystej i przejęcie
zwyczajów, norm i wartości kultury przyjmującej. Asymilacja może skutkować
zerwaniem więzi z rodakami, zmianą dotychczasowego stylu życia, a nawet
tożsamości (np. zmianą nazwiska).
4. Separacja – jest odwrotnością asymilacji. Obcokrajowiec dążący do separacji
nie chce niczego w swoim życiu zmieniać. Unika kontaktu z członkami kultury
przyjmującej, nie chce uczyć się języka, realizuje swoje codzienne potrzeby
tylko w ramach swojej mniejszości narodowej, jest cały czas „wśród swoich”.
Warto zwrócić uwagę, że ta sama osoba może stosować poszczególne strategie
w różnych sferach życia. W pracy imigrant może się asymilować, ukrywać swoje pochodzenie, w całości przyjmując zachowania i skrypty kulturowe większości. W kręgu
znajomych może przyjąć strategię integracji – przyjaźnić się z przedstawicielami obu
kultur, wspólnie obchodzić święta w obu tradycjach, chodzić na wystawy, koncerty,
filmy artystów z obu kultur itp. Natomiast w sferze związków osobistych może przyjąć
strategię separacji i poszukiwać partnerów życiowych jedynie pośród przedstawicieli
ojczystej kultury, zaś w sferze duchowej zaprzestać dotychczasowych praktyk religijnych, ale jednocześnie nie przyjmować religii dominującej w kraju zamieszkania, czyli
ulec marginalizacji.6
Obcokrajowcy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – analiza ankiet
Badania ankietowe wśród studentów wszystkich lat English Division Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego zostały przeprowadzone pod koniec roku akademickiego
2013/14. Studentom obcojęzycznym rozdano 200 kwestionariuszy na terenie Biblioteki oraz w innych jednostkach uczelni. Do pomiaru wykorzystano kwestionariusz autorski sformułowany w języku angielskim, będącym językiem wykładowym dla tej
grupy studentów. Ankieta miała postać drukowaną, zawierała pytania otwarte oraz zamknięte, w tym również pytania wielokrotnego wyboru. Grupa badawcza liczyła 56
osób (tyle otrzymano wypełnionych ankiet), z czego 52% stanowiły kobiety, a 48%
mężczyźni i była zróżnicowana pod względem kraju pochodzenia oraz roku studiów
[wykr. 3 i 4].
Wśród badanych, pochodzących z różnych krajów, najliczniejszą grupę stanowili
mieszkańcy Skandynawii oraz Arabii Saudyjskiej. Grupa studentów pochodzących ze
Szwecji jest wyjątkowo niejednorodna: znaczącą część z nich stanowią osoby pochodzenia arabskiego, których rodzice lub dziadkowie wyemigrowali do Szwecji lub Norwegii. Niestety, tylko niektórzy z nich zaznaczyli w kwestionariuszu, że kraj zamiesz6
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Wykr. 3. Rok studiów respondentów

Wykr. 4. Kraje pochodzenia osób ankietowanych
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kania nie jest w ich przypadku krajem pochodzenia, co utrudnia wykonanie głębokich
analiz w odniesieniu do konkretnego kręgu kulturowego.
Przeprowadzając badania, chciano w pierwszej kolejności zdiagnozować, z jakimi
problemami adaptacyjnymi stykają się studiujący na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym obcokrajowcy. Otrzymane wyniki [wykr. 5] pokazały, że największą niedogodność
stanowi bariera językowa i trudności komunikacyjne (62%). Duża grupa respondentów
boleśnie odczuwa tęsknotę za domem (39%) oraz różnice kulturowe (39%). Wyniki te
są zbieżne z wcześniejszymi badaniami psychologów międzykulturowych. Niestety,
wielu respondentów wskazywało na brak adekwatnej pomocy w adaptacji ze strony
uczelni oraz nieprzychylność wykładowców, o czym będzie szerzej mowa poniżej.

Wykr. 5. Największe i najczęściej występujące problemy, z jakimi borykają się studenci ED

Ciekawych wyników dostarcza analiza odpowiedzi na pytania, w których respondenci zostali poproszeni o określenie poziomu odczuwania negatywnych uczuć [wykr.
6]. Na tle wszystkich wykresów ilustrujących częstotliwość doświadczania w/w uczuć,
zwraca uwagę podwyższony poziom frustracji, tęsknoty za domem oraz dezorientacji,
co wydaje się być zrozumiałe u osób, które podlegają trudnemu procesowi adaptacji do
reguł panujących w odmiennej kulturze. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych
twierdzi, że wcale albo prawie wcale nie odczuwała podczas pobytu w Polsce strachu
oraz niechęci do nauki. Blisko połowa z nich wcale albo prawie wcale nie czuła złości
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Wykr. 6. Poziom uczuć negatywnych

Wykr. 7. Jak często kontaktujesz się ze swoją rodziną?

i bezradności oraz nie miała negatywnego nastawienia do otoczenia czy spadku zaufania do obcych. To pozwala stwierdzić, że większość z nich nie przenosi negatywnych
uczuć, które rzecz jasna pojawiają się w związku z procesem adaptacji i enkultulacji,
na otoczenie. Nie wycofują się i nie popadają w apatię.
Zapewne dobrym antidotum w momentach spadku samopoczucia są dla sporej grupy kontakty z rodziną [wykr. 7]. Ponad połowa studentów ED kontaktuje się z rodziną pozostawioną w kraju zamieszkania kilka razy w tygodniu, co wskazuje na to, iż
związki i relacje z bliskimi wciąż są niezwykle silne. Z drugiej strony, może to również
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Wykr. 8. Po jakim czasie poczułeś chęć powrotu do kraju?

dowodzić tego, iż proces aklimatyzacji tej grupy studentów przebiega bardzo powoli
i kontakty z rodziną są ważnym elementem codziennego funkcjonowania w nowym
kraju.
Aby określić jak u badanych przebiegał okres adaptacji i czy był zgodny z krzywą
przebiegu szoku kulturowego (model „U”), przeanalizowano odpowiedzi na pytanie
o pierwszy moment, w którym poczuli oni chęć powrotu do kraju ojczystego. Zwrócono także uwagę jak określili czas, po upływie którego stwierdzili, że przyjazd do Polski
był dobrym pomysłem. Łącznie aż 71% badanych obcokrajowców chciało wracać do
kraju ojczystego [wykr. 8].
Jednak ogromna większość z nich stwierdziła, że przyjazd do Polski był dobrym
pomysłem [wykr. 9]. Jedynie 18% żałuje, że jako miejsce studiów wybrało Polskę.
Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w momencie przeprowadzania badania wszyscy ankietowani spędzili w Polsce co najmniej 7 miesięcy (studenci I roku), powinni już zatem
czuć się w Polsce dobrze, to powyższe wyniki mogą wskazywać, iż ta część badanych
osób wciąż boleśnie odczuwa szok kulturowy.
Gdański Uniwersytet Medyczny podejmuje szereg działań mających przyspieszyć
proces adaptacji studentów English Division. W pierwszym tygodniu ich pobytu na
uczelni organizowany jest tzw. Orientation Week, w ramach którego studenci zwiedzają uniwersytet, w tym m.in. Bibliotekę Główną. Zamknięciem tygodnia jest wspólna
zabawa dla zagranicznych studentów trójmiejskich uczelni. Sprawujący opiekę nad
studentami z zagranicy ED Student Council (który jest częścią Uczelnianego Samorządu Studenckiego) ma w zakresie swoich działań pośredniczenie w kontaktach między
studentami ED a administracją uczelni, wszelaką pomoc w dotarciu do potrzebnych
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Wykr. 9. Po jakim czasie uznałeś, że przyjazd do Polski był dobrym pomysłem?

Wykr. 10. Jak oceniasz pomoc w adaptacji ze strony GUMed?

studentom informacji oraz organizację życia kulturalnego, w tym m.in. otrzęsin dla studentów I roku, Halloween Party oraz Medykaliów. Ponadto przez cały rok akademicki
studenci ED mogą korzystać z konsultacji psychologicznych. Jak się okazuje, działania
te w ocenie badanych są niestety niewystarczające [wykr. 10]. 62% studentów ocenia
pomoc uczelni w adaptacji źle albo bardzo źle. Być może wysoki odsetek negatywnych głosów wynika ze zbyt małej aktywności uczelni w tym zakresie oraz z faktu, że
wszystkie wymienione propozycje skierowane są tylko i wyłącznie do obcokrajowców
i nie dają im możliwości integracji z polskimi studentami – mankament ten dostrzegają
i sygnalizują ankietowani, o czym będzie mowa za chwilę.
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Wykr. 11. Czy czujesz się członkiem społeczności studenckiej?

Wykr. 12. Ocena kontaktów z polskimi studentami oraz z Polakami

Być może również dlatego tak duża grupa studentów ED GUMed nie czuje związku
ze społecznością akademicką: 18% badanych nie czuje się częścią tej społeczności,
50% czuje z nią więź tylko czasami [wykr. 11].
Ankietowani zostali także poproszeni o ocenę swoich kontaktów z Polakami oraz
wskazanie najczęstszych problemów pojawiających się na tym polu. Kontakty z polskimi studentami respondenci ocenili niestety źle lub bardzo źle – łącznie ponad 65%
– dużo lepiej natomiast wypowiadano się o kontaktach z Polakami [wykr. 12] – przeważały tu oceny dobre oraz średnie.
Dla 62% badanych studentów głównym problemem są tu bariery językowe [wykr.
13]. Niestety, w badanej grupie znajomość języka polskiego jest zdecydowanie niska
[wykr. 14]. 61% badanych mówi po polsku źle lub bardzo źle. Prawie 28 % mówi
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Wykr. 13. Najczęstsze problemy w komunikacji z Polakami

Wykr. 14. Jak określisz swoją znajomość języka polskiego?

zaledwie średnio. Tylko 11% osób znajomość języka polskiego określa jako dobrą
lub bardzo dobrą. Także studenci starszych lat, po kilku latach mieszkania w Polsce
i uczęszczania na obowiązkowe zajęcia z języka polskiego, wciąż nie potrafią skutecznie komunikować się w tym języku. Jest to zapewne spowodowane brakiem chęci pozostania po studiach w Polsce – studenci ci wiedząc, że po studiach wrócą do swojego
kraju, nie chcą inwestować czasu w naukę języka polskiego7 i w związku z tym ciężko
im wtopić się w miejscową społeczność – pozostają często we własnej grupie.
Jak pokazują badania, z tej grupy studentów NIKT nie deklaruje chęci pozostania po studiach w Polsce.
(por. Paweł Hut., dz. cyt, s. 19)
7
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Analizując dalej kontakty studentów ED z Polakami zapytano, jak są oni przez Polaków traktowani. Większość ankietowanych uważa, iż Polacy nie traktują obcokrajowców źle [wykr. 15] – 62% jest zdania, że dobrze, a 5% bardzo dobrze. Spora grupa,
bo 29% twierdzi także, iż Polacy są raczej otwarci na inne kultury, a 2%, że bardzo
otwarci. Pomimo to zaledwie 9% studentów ED spędza z nimi swój czas wolny [wykr.
16].

Wykr. 15. Jak Polacy traktują obcokrajowców?

Wykr. 16. Z kim spędzasz czas wolny?
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

233

Wykr. 17. Jak często odwiedzasz Bibliotekę Główną GUMed?

Jednocześnie jednak aż 73% badanych odczuwa potrzebę kontaktów z Polakami,
w tym także z polskimi studentami GUMed. Kilka osób dopisało na marginesie ankiety, że zależy im na tych kontaktach, jednak nawiązanie ich jej trudne. Jedna z osób
natomiast ujęła ów problem w ten sposób: Nie znam wielu polskich studentów. Byłoby
dobrze, gdyby GUMed mógł bardziej wspierać te relacje i nie separować nas od polskich studentów tak bardzo, jak się to dzieje w tej chwili. W efekcie ogromna większość badanych spędza swój czas wolny ze studentami ze swojego kraju (deklaruje to
80%) lub z innymi obcokrajowcami (46%).
Z ankiet wynika, że duża grupa obcokrajowców studiujących na Gdańskiem Uniwersyetcie Medycznym stara się wrastać w trójmiejskie środowisko i znalazła poza
uczelnią miejsca, w kórych czuje się dobrze – 78% z nich ma w Gdańsku swoje ulubione zakątki, kawiarnie, plaże. Szukają oni i znajdują miejsca, które zastępują im oswojoną przestrzeń pozostawioną w kraju. To świadczy o tym, że na swój sposób starają się
zintegrować z nowym otoczeniem i nie wybierają strategii separacji.
Przeprowadzone badanie miało również za zadanie sprawdzić, jak studenci ED odnajdują się w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Większość przebadanej przez nas grupy (64%) zadeklarowało, iż odwiedza bibliotekę codziennie lub kilka
razy w tygodniu [wykr. 17].
Odpowiedzi na kolejne pytania potwierdziły wcześniejsze obserwacje: badani studenci ED rzadko korzystają z Wypożyczalni Naukowej (tylko 27%) i ze zbiorów czytelnianych (20%), a uczą się głównie z własnych materiałów (82%) [wykr. 18].
Jak się okazało, to stosunkowo niewielkie wykorzystanie zasobów bibliotecznych
wynika głównie z osobistych preferencji użytkowników (ponad 50% ankietowanych
odpowiedziało, że woli uczyć się z własnych materiałów), a także z pewnego bra234
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Wykr. 18. W jakim celu odwiedzasz Bibliotekę Główną GUMed?

ku kompetencji bibliotecznych – 23% odpowiedziało nie wiem, co biblioteka oferuje,
20% – nie wiem jak i gdzie szukać, 9% – zamawianie jest zbyt trudne [wykr. 19].
Otrzymane wyniki zastanawiają, gdyż wszyscy studenci odbyli obowiązkowe szkolenie online w języku angielskim dotyczące korzystania z biblioteki, a 79% badanych zna
angielską wersję strony www Biblioteki Głównej.
Z informacji przekazanych przez pracowników gdańskich bibliotekach wynika, że
studenci ED GUMed często z innych bibliotek korzystają [wykr. 20]. Wyniki badania
ankietowego pokazały, że największą popularnością cieszy się Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego (66% korzystających z innych bibliotek wybiera właśnie bibliotekę
uniwersytecką) oraz nowa filia Biblioteki Wojewódzkiej zlokalizowana w centrum
handlowym Manhattan (36%). To, co łączy obie te biblioteki, to nowoczesne, wyremontowane wnętrza i to właśnie na ten aspekt zwracała uwagę największa liczba ankietowanych (57%) [wykr. 21].
Częstymi argumentami za wyborem innej niż uczelniana biblioteki były także: bliskość miejsca zamieszkania (36%), gwarancja wolnego miejsca w czytelni (25%), poczucie anonimowości płynące z braku obowiązku rejestracji (18%) [wykr. 21].
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Wykr. 19. Jeśli nie korzystasz z materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma),
jakie są tego powody?

Wykr. 20. Z jakich innych gdańskich bibliotek korzystasz najczęściej?
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Wykr. 21. Co Cię przekonuje do odwiedzania innych bibliotek?

Uzyskane w tej części badania wyniki pokazują, że duża część studentów ED wciąż
ma trudności z odnalezieniem się w realiach bibliotecznych. Często nie znają zasobów
bibliotecznych, nie potrafią wyszukiwać potrzebnych informacji. Biblioteka służy im
najczęściej jako ciche miejsce do nauki z własnych materiałów lub miejsce spotkań
z innymi studentami ED (biblioteczna kawiarenka).
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań widać wyraźnie, że studenci ED potrzebują
większego wsparcia w aklimatyzacji niż otrzymują obecnie, że faktycznie spora część
z nich przeżywa stres, a nawet szok kulturowy, a pomoc oferowana ze strony uniwersytetu jest w ich odczuciu niewystarczająca, zapewne również dlatego, że w minimalnym
zakresie wychodzi poza pierwszy miesiąc ich pobytu w Polsce. Jak zostało wspomniane wcześniej, to po miesiącu pobytu w obcym kraju następuje wyraźny spadek samopoczucia i wówczas wsparcie jest obcokrajowcom szczególnie potrzebne.
Studenci ED są aktywną grupą, w większości chętnie angażują się w działania
wykraczające poza codzienny rytm studiów: wielu z nich jest członkami międzynarodowego bractwa Phi Delta Epsilon oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Studentów Medycyny IFMSA. To z ich inicjatywy od kilku lat organizowane są m.in.
Mikołajki dla małych pacjentów onkologicznych czy obchody św. Łucji. Pomysłem
studentów ED było także utworzenie kącika do nauki anatomii w Bibliotece Głównej.
Te działania byłyby na pewno skuteczniejsze, gdyby uczestniczyli w nich także polscy
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studenci – z pożytkiem dla uczelni oraz samych studentów ED.Jak wynika z analizowanych ankiet, poczucie alienacji i izolacji jest dla większości badanych studentów
problemem – z jednej strony odczuwają oni brak kontaktów z polskimi studentami,
z drugiej – często jednak przyjmują postawę separacyjną. Biblioteka, z uwagi na fakt,
iż obcokrajowcy spędzają w niej dużo czasu, może odegrać tu ogromną rolę. Może stać
się międzykulturowym centrum integrującym studentów ED z polskimi studentami
oraz z całym środowiskiem uczelni – widzimy taką potrzebę oraz szansę na rozwój biblioteki w tym kierunku.Problemem sygnalizowanym przez ankietowanych studentów
są bariery komunikacyjne. Biblioteka dostrzega to i dlatego wielu bibliotekarzy pracujących z czytelnikiem uczestniczy w kursach językowych i różnego typu szkoleniach.
Jednak, by biblioteka mogła pełnić swoje podstawowe funkcje związane z udostępnianiem zasobów i świadczeniem usług informacyjnych, należałoby zastanowić się, jak
skutecznie je promować w grupie studentów ED.
Chcąc poprawić funkcjonowanie studentów obcokrajowców w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym należałoby poszerzyć badania, także wspólnie z innymi jednostkami uczelni, aby móc na bazie uzyskanych wyników podjąć kompleksowe działania.
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Umiędzynarodowienie biblioteki
– badania satysfakcji studentów medycyny
English Division Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Abstract
The authors of the article are characterizing a foreign academic community, studying at the faculty of
Medical Sciences at University of Warmia and Mazury (UWM) in Olsztyn. In the questionnaire survey
aimed at English Division students, which was taken in the UWM University library in Olsztyn, the level
of medical students’ satisfaction was analysed. The authors described the specificity of medical students’
opinions (both Polish and foreign) and the way they use the offer of the university library.
Streszczenie
Autorki artykułu scharakteryzowały zagraniczną społeczność akademicką, studiującą na Wydziale
Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. W badaniach ankietowych skierowanych do studentów English Division przeprowadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej
UWM w Olsztynie analizowano stopień zadowolenia studentów kierunku lekarskiego. Autorki wykazały
specyfikę opinii studentów medycyny, zarówno polskich jak i zagranicznych, oraz sposobu korzystania
przez nich z oferty Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wstęp
Umiędzynarodowienie uczelni jest jednym z priorytetów w strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie1. Strategiczne kierunki rozStrategia rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020. [Dokument
elektroniczny] [Dostęp: 24 VI 2014], dostępny w World Wide Web, http://www.uwm.edu.pl/egu/uploads/
files/nowy-folder/strategia-uwm.pdf
1
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woju UWM wynikają z misji Uniwersytetu oraz zachodzących zmian w jego otoczeniu.
Bezpośrednim powodem rozszerzenia oferty nauczania skierowanego do studentów
zagranicznych jest rosnąca konkurencja na rynku oraz postępujący niż demograficzny.
Internacjonalizacja w kształceniu proponowanym przez uczelnię w Olsztynie jest wyrażona między innymi dążeniem do zwiększenia liczby programów zajęć realizowanych w języku angielskim.
Umiędzynarodowienie uczelni w Polsce
Liczba studentów studiujących poza granicami swojego kraju rośnie w sposób dynamiczny. Tendencja ta narasta od początku lat siedemdziesiątych XX wieku2. Na koniec 2013 roku w polskich uczelniach kształciło się około 36 000 cudzoziemców. Proporcjonalnie najwięcej studentów zagranicznych studiuje na uczelniach medycznych,
gdzie, co 12-ty student pochodzi z zagranicy (wskaźnik umiędzynarodowienia tutaj to
8,58%). Z informacji zamieszczonych na stronie WWW Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że jest to m.in. efekt realizowanej przez ów urząd kampanii
„Ready, Study, Go! Poland” wspierającej umiędzynarodowienie polskich szkół wyższych3.
W roku akademickim 2013/2014 w UWM studiowało 206 obcokrajowców pochodzących z 28 krajów świata. Największą grupę stanowili obywatele Szwecji, Arabii Saudyjskiej i Ukrainy. Z tego aż 160 osób studiuje na kierunku English Division Wydziału Nauk
Medycznych UWM (Patrz Tab. 1). Pozostali kontynuowali naukę m.in. na kierunkach takich jak: weterynaria, prawo i administracja, ekonomia, geodezja i kartografia, technologia
żywności i żywienia człowieka oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Rok studiów:
kierunek lekarski w jęz. ang.

Liczba osób

W tym kobiety

I
II
III
IV
Razem:

80
36
25
19
160

22
14
11
4
51

Tab. 1. Stan studentów zagranicznych Wydziału Nauk Medycznych (WNM)
na koniec roku akademickiego 2013/2014 - English Division
Źródło Dane udostępnione przez Dziekanat WNM UWM w Olsztynie
Mariusz Sa g a n : Umiędzynarodowienie studiów w Polsce – czy wykorzystujemy potencjał?, W: ‘Praktyczna teoria .pl.’ [Dostęp: 19 VI 2014], dostępny w World Wide Web, http://www.praktycznateoria.pl/
umiedzynarodowienie-studiow/
3
Polska przyciąga coraz więcej zagranicznych studentów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
[Dokument elektroniczny] [Dostęp: 23 VI 2014], dostępny w World Wide Web, http://www.nauka.gov.pl/
aktualnosci-ministerstwo/polska-przyciaga-coraz-wiecej-zagranicznych-studentow.html
2
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Wydział Nauk Medycznych jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Został utworzony w 2007 roku. W roku akademickim 2013/14 pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego opuścili mury UWM.
Pierwsze absolutorium studentów medycyny miało miejsce 26 czerwca 2014 roku.
W niespełna 3 lata od utworzenia Wydziału Nauk Medycznych w 2010 roku rozpoczęto nabór na kierunek lekarski w języku angielskim (English Division). Studenci na
tym kierunku rekrutują się spośród 17 krajów świata, w tym również z Polski. Z tego
najliczniej reprezentowani są obywatele Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Polski, USA i Jemenu.
Biblioteka Uniwersytecka a umiędzynarodowienie
Obecność studentów obcojęzycznych wymogła przeprowadzenia w uczelni procesów adaptacyjnych i inicjatyw integracyjnych, mających na celu minimalizację barier
kulturowych. Realizacji tych celów służył Studencki Dzień Królestwa Arabii Saudyjskiej, który odbył się w maju 2012 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej. Inicjatorami
przedsięwzięcia byli studenci rozpoczynający studia na kierunku lekarskim (English
Division) pochodzący z Arabii Saudyjskiej, stypendyści największego na świecie tego
typu programu – Stypendium Króla Abdullaha.
Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie, ze względu na specyficzne potrzeby
i oczekiwania nowych użytkowników, podjęła działania w celu stworzenia optymalnych warunków do pracy i nauki. Studenci pierwszego roku English Division przed
rozpoczęciem nauki na kierunku lekarskim mają możliwość zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki. Zwiedzają budynek ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych potrzeb, tzn. miejsc, gdzie znajdują się zbiory z nauk medycznych,
zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Aby ułatwić studentom dostęp do
oferowanych usług i zbiorów Biblioteka Uniwersytecka UWM posiada wersję anglojęzyczną domowej strony WWW. Ponadto wydawane są informatory w języku angielskim pt. „First steps in University Library”. Zbiory z zakresu nauk medycznych
w języku angielskim udostępniane są w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych
(najnowsza literatura naukowa) i w Kolekcji Dydaktycznej (głównie podręczniki). Literatura o tematyce medycznej w języku angielskim jest wyodrębniona z księgozbioru
polskojęzycznego i opatrzona dodatkowo napisami w języku angielskim. Zbiory zarówno w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych i Kolekcji Dydaktycznej ustawione są w wolnym dostępie według zmodyfikowanej klasyfikacji UKD.
Wszystkie działania Biblioteki Uniwersyteckiej zmierzają do tego, aby jak najlepiej
zaspokoić potrzeby i oczekiwania użytkowników, także tych anglojęzycznych. Ich zadowolenie zależy, od jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Najlepiej oceniającym jakość jest konsument, którego własne doświadczenia, przekonania i motywacje
wpływają na oczekiwania wobec wszystkich usług. Dlatego tak istotne jest badanie
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satysfakcji użytkowników biblioteki, co doceniono już w latach 90. XX wieku4. Aby
zdiagnozować oczekiwani studentów English Division Wydziału Nauk Medycznych
UWM wobec Biblioteki Uniwersyteckiej poddano ich badaniu ankietowemu. Podobne
badania przeprowadzono w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Lublinie5 oraz
w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie6.
Opis ankiety
Badania ankietowe na temat satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej
przeprowadzono wśród studentów zagranicznych kierunku lekarskiego w kwietniu
2014 roku. Badania tego typu przeprowadzane były również wśród pozostałych użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania
Jakości Kształcenia, który funkcjonuje w polskich uczelniach. W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Biblioteka jest również włączona w ten system.
Arkusze badawcze rozdano podczas zajęć dydaktycznych, jakie miały miejsce
w budynku Biblioteki w sali udostępnionej Wydziałowi Nauk Medycznych. Kwestionariusz ankiety składał się z sześciu pytań: 4 pytania półotwarte, w tym 3 pytania wielokrotnego wyboru oraz 2 pytania zamknięte. Badania uzupełniono również obserwacjami zachowań grupy respondentów prowadzonymi przez osoby badające. Ankietę
wypełniło 53 obcokrajowców (spośród 160 studiujących na kierunku lekarskim), gdzie
zdecydowaną większość (70% spośród ankietowanych) stanowili mężczyźni.
Najliczniej reprezentowaną grupą użytkowników, biorąc pod uwagę rok studiów
(Rys.1), stanowili studenci pierwszego roku (46%), nieco mniejszą grupę stanowili
studenci drugiego roku (39%), a studenci czwartego nie byli reprezentowani w ogóle.
Wyniki badań
Pytanie pierwsze dotyczyło częstotliwości korzystania z usług Biblioteki Uniwersyteckiej (Rys. 2.)7
Shahrzad Pe d r a m n ia, Parvaneh M o d irama n i and Vahid Ghavami G ha nba ra ba di: An analysis
of service quality in academic libraries using LibQUAL scale. Library Management 2012 Vol. 33 No. 3
pp. 159-167
5
Anastazja Śn i e c h o w s k a -K arp iń s k a: Model kształcenia studentów Oddziału Anglojęzycznego –
program, metody kształcenia i ocena z punktu widzenia uczestników. W: 25. Jubileuszowa Konferencja
Problemowa Bibliotek Medycznych. Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 roku. EBIB Materiały Konferencyjne 2006 nr 14. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 24 VI 2014], dostępny w World Wide Web, http://www.
ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/sniechowska.php
6
Marzena Te t e r c z y ń s k a , Edyta R o g o w s k a , Renata Klimko: Otwarci na wielokulturowość – studenci obcojęzyczni w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Forum
Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 s. 362-371
7
Źródłem rysunków ilustrujących wyniki badań ankietowych są badania własne
4
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Rys. 1. Podział studentów English Division ze względu na rok studiów

Rys. 2. Częstotliwość korzystania z usług Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie
przez studentów English Division
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Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby, które rzadko korzystały z usług
Biblioteki (43% spośród udzielonych odpowiedzi). Ponad jedna piąta badanej grupy to
osoby, które korzystały z usług Biblioteki bardzo często (27%), zaś 23% ankietowanych korzystało z jej oferty raz w tygodniu. Z obserwacji badaczek wynika, iż studenci English Division bardzo często odwiedzają mury Biblioteki niekoniecznie, ażeby
skorzystać z jej usług, lecz głównie w celach towarzyskich aby uczyć się z własnych
materiałów. Biblioteka Uniwersytecka posiada dodatkowe przestrzenie, takie jak antresola czy ogród zimowy, które sprzyjają spotkaniom. W obydwu tych strefach znajdują
się komfortowe wygodne meble, miejsca wystawowe oraz przeszklone sufity (źródła
naturalnego światła) - elementy przyjaznej biblioteki.
Kolejne zagadnienie zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło godzin pracy
Biblioteki (Rys. 3). Było to pytanie z serii półotwartych, gdzie użytkownicy mogli
dopisać własne spostrzeżenia.

Rys. 3. Zadowolenie z godzin pracy Biblioteki Uniwersyteckiej UWM

Z analizy odpowiedzi dotyczących godzin otwarcia Biblioteki wynika, że zdecydowana większość (54%) respondentów nie jest z nich zadowolona. Ponieważ pytanie miało formę półotwartą użytkownicy skorzystali z tej możliwości i proponowali
dłuższe godziny otwarcia: long oppening hours, open the librarary on Sunday also.
Biblioteka Uniwersytecka pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 800 do
2000, natomiast od roku akademickiego 2013/1014 ma wydłużony czas otwarcia z uwa244
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gi na sesję egzaminacyjną (1 tydzień przed sesją egzaminacyjną oraz 2 tygodnie sesji).
Czynna jest wówczas do godziny 2200. Potrzeba ta może wynikać z przyzwyczajeń
korzystania z bibliotek akademickich w rodzinnych krajach studentów English Divisin, gdzie standardem są biblioteki czynne przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
Podobne problemy zauważono w innych polskich badaniach prowadzonych wśród studentów anglojęzycznych8.
Wśród polskojęzycznych studentów medycyny zaobserwowano tendencję odwrotną. Blisko 70% respondentów (spośród 41 udzielonych odpowiedzi tej grupy) wyraziło
zadowolenie z godzin otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej. Mimo pozytywnej oceny
wyrażonej przez większość respondentów i wśród polskich studentów medycyny istnieje grupa osób, która opowiada się za wydłużeniem godzin pracy Biblioteki w ciągu
całego roku akademickiego, a nie tylko w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.
Kolejne, trzecie, pytanie dotyczyło celu odwiedzin Biblioteki Uniwersyteckiej
(Rys.4).

Rys. 4. Cel odwiedzin Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie

Marzena Ta t e r c z y ń s k a , Edyta Ro g o w s k a, Renata K limko: Otwarci na wielokulturowość …,
op.cit.
8
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Po analizie pytania trzeciego stwierdzono, że studenci English Division odwiedzają
Bibliotekę Uniwersytecką głównie, aby skorzystać ze zbiorów w czytelni (21%) oraz
z komputerów i Internetu (20%). Natomiast polscy studenci medycyny przybywali do
Biblioteki przede wszystkim, aby wypożyczyć książki do domu (83%), oraz skorzystać
ze zbiorów na miejscu, w czytelni (76%). Punktem wspólnym, zarówno dla studentów
anglojęzycznych, jak i Polaków jest opcja traktowania Biblioteki jako miejsca spotkań.
Z tej możliwości odpowiedzi skorzystało 24% polskich i 21% anglojęzycznych studentów medycyny.
W pytaniu trzecim istniała możliwość wskazania innych powodów wizyty w Bibliotece, niż te zamieszczone w kafeterii. Z tej opcji skorzystało aż 71% ankietowanych studentów English Division, którzy jako przyczynę odwiedzin w Bibliotece podali uczenie się (study) (48% spośród otwartych odpowiedzi pytania 3.) oraz udział
w zajęciach dydaktycznych (attending classes) (40% spośród otwartych odpowiedzi
pytania 3.). Biblioteka Uniwersytecka posiada 4 sale szkoleniowe – łącznie 150 miejsc
– które wykorzystywane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Taka przestrzeń jest
dodatkowym czynnikiem motywującym do częstszych odwiedzin Biblioteki.
Pytanie czwarte koncentrowało się na ocenie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej (Rys. 5.).
W skali od 1 do 5 respondenci oceniali warunki lokalowe i wyposażenie, zbiory
biblioteczne, czas realizacji zamówienia z magazynu Biblioteki, limit przewidzianych
regulaminem książek do wypożyczenia, okres, na jaki można wypożyczać książki,
usługi informacyjne, stronę WWW Biblioteki, oraz możliwość korzystania z komputerów i Internetu. Uczestnicy ankiety ocenili najwyżej warunki lokalowe i wyposażenie
Biblioteki Uniwersyteckiej (średnia ocena to 3,59), możliwość korzystania z komputerów i Internetu (średnia ocena to 3,57) oraz zbiory (średnia ocena to 3,54). Natomiast
najniższą ocenę uzyskały usługi informacyjne (średnia ocena to 3,11).
Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie wybudowana została w 2007 roku,
według najnowszych standardów bibliotecznych (modularność konstrukcji, wolny dostęp, przestrzenie społeczne w bibliotece), co korzystnie wpłynęło na jej odbiór. Na
terenie Biblioteki znajduje się Internet bezprzewodowy oraz 199 stanowisk komputerowych dla użytkowników, co docenili respondenci - studenci English Division. Niska
ocena usług informacyjnych wynika prawdopodobnie z problemów komunikacyjnych
bibliotekarzy ze studentami zagranicznymi. Niestety spośród pracowników Biblioteki tylko część bibliotekarzy posługuje się biegle językiem angielskim. Aby usprawnić komunikację językową ze studentami anglojęzycznymi poczyniono już starania
uruchomienia kursu językowego; przy współpracy Studium Języków Obcych UWM
w Olsztynie.
Spośród polskich studentów medycyny (41 ankietowanych) odpowiedzi na pytanie
czwarte kształtują się nieco inaczej. Podobnie jak u studentów zagranicznych docenio246
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Rys. 5. Ocena funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej (w skali od 1do 5)
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no warunki lokalowe (średnia ocena to 4,56) oraz możliwość korzystania z komputerów i Internetu (średnia ocena to 4,63). Natomiast usługi informacyjne, które zostały
nisko ocenione przez studentów English Division zyskały aprobatę polskich studentów
kierunku lekarskiego (średnia ocena to 4,44). Najniżej w pytaniu czwartym ocenili
zbiory biblioteczne oraz limit książek do wypożyczenia, przewidzianych regulaminem. Argumentowali to tym, że w przypadku kierunku lekarskiego dziesięć tytułów
to czasami za mało. W ofercie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie studenci studiujący jeden kierunek mają możliwość wypożyczenia 10 tytułów na 156 dni,
z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejny miesiąc. Wyjątkiem od tej reguły
są studenci studiujący dwa kierunki bądź piszący prace dyplomowe, którzy posiadają
limit 20 tytułów. Problem niewystarczającej liczby egzemplarzy danego tytułu dotyka
większości bibliotek uczelnianych, o czym piszą bibliotekarze i badacze tematu9. Biblioteka Uniwersytecka nie jest w tym przypadku wyjątkiem.
W kolejnym pytaniu (piątym) poddano badaniu formy edukacyjne, jakie posiada
w swojej ofercie Biblioteka Uniwersytecka (Rys. 6.).

Rys. 6. Formy edukacyjne proponowane przez Bibliotekę Uniwersytecką
9
Teresa Ko si k : Określanie potrzeb czytelników i ocena stopnia ich realizacji w Bibliotece Głównej
Akademii Medycznej w Bydgoszczy, W: Czytelnik czy klient? Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. „EBIB Materiały Konferencyjne” 2003 nr 7. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 23 VI 2014], dostępny w World Wide
Web, http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/kosik.php
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Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi studenci anglojęzyczni kierunku lekarskiego
najbardziej zainteresowani są materiałami informacyjnymi zamieszczanymi na stronie
WWW Biblioteki (32%). Interesują ich również indywidualne szkolenia korzystania
ze zbiorów Biblioteki (28%) a także prezentacje i szkolenia ze źródeł elektronicznych
(18%). Wśród polskich studentów kierunku lekarskiego zaobserwowano podobne tendencje. Aż 54% udzielonych odpowiedzi dotyczyło zainteresowania materiałami udostępnianymi na stronie domowej Biblioteki, zaś 15% skorzystałoby z indywidualnych
szkoleń użytkowania zbiorów bibliotecznych.
Rozwój technologii internetowej i popularność e-learnigowych form edukacji spowodował, iż nieodzownym elementem oferty bibliotecznej jest dbałość o cyfrowe treści
i materiały szkoleniowe umieszczane na stronie domowej biblioteki. Jest to zjawisko
zaobserwowane już w połowie poprzedniej dekady w środowisku bibliotek medycznych. Przeprowadzone przez Anastazję Śniechowską-Karpińską badania w 2006 roku
potwierdziły, że przekształcenie tradycyjnego szkolenia w formę hybrydową, łączącą
kurs online z tradycyjnym wykładem, jest znacznie bardziej atrakcyjne dla użytkownika 10.
W pytaniu szóstym (ostatnim) oceniono pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.
W skali od 1 do 5 użytkownicy oceniali: kulturę obsługi, kompetencje pracowników
oraz ich dostępność (Rys.7).
Najwyżej oceniono kulturę obsługi pracowników Biblioteki (średnia ocena to 3,38),
natomiast ich dostępność została oceniona najniżej (średnia ocena to 3,32). Zarówno
wyniki ankiety jak i obserwacje badaczek za główny powód tak niekorzystnych opinii
uważają niedostateczną znajomość języka angielskiego wśród pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej. Bariera ta wywołuje stres, nieporozumienia a nawet w skrajnych
przypadkach chęć unikania ponownego kontaktu z użytkownikiem, tzw. library anxiety11. Zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja w przypadku oceny pracowników
Biblioteki dokonanej przez polskich studentów. Zarówno kultura obsługi i kompetencje pracowników uzyskały średnie oceny powyżej 4,7. Natomiast dostępność pracowników oceniono najwyżej (średnia ocena to 4,9).
Zakończenie
Z każdym rokiem na polskich uczelniach przybywa studentów z zagranicy. Z myślą o nich Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało inicjatywę pod
nazwą „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. W celu
poprawy pozycji konkurencyjnej szkół wyższych na arenie międzynarodowej wskaza10
Anastazja Śn i e c h o w s k a -K arp iń s k a: Model kształcenia studentów Oddziału Anglojęzycznego …,
op.cit.
11
Marzena Świ g o ń : Library anxiety: teoria, założenia, modele. Przegląd Biblioteczny 2009 nr 9 s. 177189
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ne jest, więc monitorowanie oferty kształcenia tych szkół, a co za tym idzie również
podwyższanie jakości oferty bibliotecznej.
Badania satysfakcji przeprowadzone wśród studentów zagranicznych kierunku
lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego potwierdzają przypuszczenia,
że oczekiwania wobec bibliotek uczelnianych w Polsce różnią się od przyzwyczajeń
korzystania z tego typu placówek zagranicą. Postrzeganie biblioteki, jako magazynu
książek zostało tam dużo wcześniej wyparte a zastąpiła ją coraz popularniejsza teoria
Raya Oldenburga: traktowania biblioteki, jako „trzeciego miejsca”. Biblioteka służy
studentom English Division przede wszystkim jako przestrzeń, gdzie mogą swobodnie uczyć się z materiałów własnych i spędzić miło czas w gronie znajomych. Poza
stworzeniem dogodnych warunków do nauki i pracy w bibliotece istotnym czynnikiem
sprzyjającym umiędzynarodowieniu jest znajomość języków obcych przez personel
biblioteczny. Pojawiają się też inicjatywy, ażeby w każdej bibliotece uniwersyteckiej
posiadającej międzynarodowe grono użytkowników znajdowali się bibliotekarze mówiący w ich rodzimym języku12.
Australijska badaczka, Hilary Huges, zgłębiała doświadczenia bibliotekarzy australijskich, którzy w swojej pracy mieli do czynienia ze studentami pochodzącymi
z różnych krajów. Wskazała na trzy główne czynniki, które polepszają ich wzajemne
relacje, tj. ciągły i nieformalny kontakt (co wzbogaciłoby wspólną świadomość i doświadczenia kulturowe), identyfikacja potrzeb edukacyjnych studentów związanych
z ofertą biblioteczną (badanie potrzeb i satysfakcji) oraz w dalszej kolejności opracowywanie strategii wobec zidentyfikowanych już potrzeb edukacyjnych13. Niniejsze
badania wydają się być uzasadnione i zgodne z ogólnoświatową tendencją umiędzynarodowienia bibliotek.
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Bariery informacyjne obcokrajowców
w dostępie do informacji naukowej
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Abstract
The main objective of this thesis is description of information barriers in access to scientific information for foreigners students at the Medical University of Warsaw. This article characterizes the phenomenon of information barriers in a specific environment. Presents the level of satisfaction of users with access
to scientific information and enables to know the information needs of respondents.
Streszczenie
Przedmiotem pracy są bariery informacyjne w dostępie do informacji naukowej, na które napotykają
obcokrajowcy przebywający w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Artykuł charakteryzuje zjawisko barier informacyjnych w określonym środowisku. Przedstawia poziom satysfakcji użytkowników
z dostępu do informacji naukowej oraz umożliwia poznanie potrzeb informacyjnych badanych.

Niejednokrotnie użytkownik poszukując odpowiednich źródeł informacji napotyka
na przeszkody, które w problematyce informacji naukowej określane są mianem barier
informacyjnych. Według klasycznej definicji, podanej w Słowniku terminologicznym
informacji naukowej, bariera informacyjna to: przeszkoda utrudniająca lub uniemożliwiająca korzystanie z informacji bądź rozpowszechnianie informacji, np. bariera językowa, ekonomiczna, techniczna, ideologiczna1.
Rozpatrując użytkownika informacji w kontekście dostępu do informacji naukowej
niewątpliwie należy wziąć pod uwagę jego potrzeby i zachowania informacyjne. Potrzeby informacyjne za definicją Tadeusza Kocowskiego są rozumiane jako potrzeby
człowieka realizującego dowolny cel, każdy niezbędny i sprzyjający warunek tego celu,
dający się określić obiektywnie2, zachowania informacyjne zaś to działania, które mają

Słownik terminologiczny informacji naukowej / red. Maria Dembowska Wrocław-Warszawa: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich 1979 s. 28
2
Tadeusz Ko c o wsk i: Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Wydaw. PW 1982 s. 64
1

252

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

na celu znalezienie informacji, wykorzystanie jej i ewentualne rozpowszechnienie3.
W świetle głównego problemu pracy konieczne jest również wyjaśnienie pojęcia dostępu do informacji. Jest to możność dotarcia do dokumentu oraz wykorzystanie treści
w nim zawartej4.
Marzena Świgoń (badaczka barier informacyjnych) podaje, że autorem jednej
z pierwszych definicji barier informacyjnych był Heinz Engelbert z Uniwersytetu
Humboldta w Berlinie. Autor określił je jako zjawiska obiektywnej rzeczywistości,
które zakłócają proces swobodnego przepływu informacji od jej twórcy do adresata
(użytkownika)5. Autor rozróżnił ich rozumienie w oparciu o bariery obiektywne – te,
które mogą oddziaływać na użytkownika niezależnie od jego świadomości oraz bariery
subiektywne – oddziałujące poprzez świadomość, zaznaczając, że u ich podstaw leżą
również zjawiska obiektywne.
Definicję Engelberta rozwijali czy też przekształcali kolejni autorzy badający zagadnienie barier informacyjnych. Ze względu na różnorodność punktów widzenia oraz
pluralizm w nazywaniu tych samych zagadnień w literaturze przedmiotu funkcjonuje
wiele typologii barier. Jak podkreśla Świgoń do ważniejszych prac poświęconych problemowi należy książka D. E. Haaga Information Barriers. Autor przedstawił w niej
jedną z najbardziej szczegółowych typologii barier wraz z wynikami nowatorskich
wówczas badań empirycznych, poświęconych omawianemu problemowi. Mianowicie
wyróżnił takie typy barier jak: bariera polityczno-ideologiczna, bariera własności, bariera prawna, bariera czasu, bariera efektywności, bariera finansowa, bariera terminologiczna, bariera języków obcych, bariera zdolności przyswajania (bariera czytania),
bariera uświadomienia, bariera rezonansu, bariera dostępu, bariery przekazu6.
Współcześnie publikacja Haaga to studium anachroniczne, ponieważ pod wpływem
wzrostu technologicznego, globalizacji czy rozwoju społeczeństwa informacyjnego
nieustannie tworzą się nowe przeszkody w dotarciu do relewantnej informacji.
Wśród szerokiego spektrum zagadnienia, w literaturze pojawiła się również uniwersalna i zarazem najpopularniejsza typologia barier informacyjnych, zaproponowana przez T.D. Wilsona (1996r.). Model integruje etapy zachowań informacyjnych,
począwszy od narodzenia się potrzeby informacyjnej na użytkowaniu informacji koń3
Marzena Świ g o ń : Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym. Warszawa: Wyd. SBP 2006 s. 18
4
Stella Ke e n a n , Colin J o h n s to n : Concise Dictionary of Library and Information Science. London:
Bowker-Saur 2000 s. 257
5
Marzena Świ g o ń : Bariery informacyjne w środowisku naukowym. Badania Pilotażowe. Prz. Bibl.
Warszawa 2003 z. 4 s. 383
6
Marzena Świ g o ń : Bariery informacyjne. Wyniki badań ankietowych wśród pracowników i studentów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2010 [dok. elektr.] http://www.ebib.pl/2010/110/a.
php?swigon
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cząc. T. Wilson w swojej systematyzacji akcentuje różnorodne elementy determinujące
realizację potrzeby informacyjnej, gromadząc je w obrębie czterech grup:
1. bariery związane z użytkownikiem informacji,
2. bariery interpersonalne,
3. bariery środowiskowe,
4. bariery związane ze źródłami informacji.
Wyodrębniony model Wilsona stanowi podstawę części empirycznej niniejszej pracy. Narzędzie badawcze zostało skonstruowane na bazie wymienionego powyżej zespołu barier informacyjnych.
W obrębie przeszkód związanych z użytkownikiem informacji zaznaczono te, które
odnoszą się do:
• bariery braku świadomości użytkownika o istnieniu pożądanego źródła informacji, niewiedza o istnieniu informacji, zaspokajającej potrzebę informacyjną.
• bariery terminologicznej – interpretowanej jako użycie specjalistycznego języka przez Instytucję.
• bariery języków obcych – związanej z całkowitą nieznajomością bądź niewystarczającą znajomością języka obcego.
• niewystarczającego przygotowania do wyszukiwania informacji, zarówno tej
opublikowanej w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.
• bariery stresu związanego z wyszukiwaniem informacji – stanu psychicznego
użytkownika, blokującego efektywne poszukiwanie informacji.
• braku systematyczności w poszukiwaniu informacji naukowej, bariery związanej z brakiem niewystarczającej ilości czasu na poszukiwanie odpowiedniej
literatury.
Analizując bariery interpersonalne zwrócono uwagę na bariery związane z oporem
psychicznym użytkownika – poczuciem dyskomfortu przed poproszeniem o pomoc
w poszukiwaniu informacji innych osób.
W grupie barier środowiskowych rozpatrywane są:
• bariery finansowe,
• bariery geograficzne,
• bariery polityczne,
• bariery kulturowe.
Bariery związane ze źródłami informacji zostały podzielone na:
• bariery tworzone przez biblioteki – zbyt mała liczba źródeł, nieprzyjazne użytkownikom regulaminy, niewystarczająca promocja źródeł, niedogodne godziny
otwarcia biblioteki,
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•

bariery tworzone przez autorów i wydawców informacji pośredniej i bezpośredniej – opóźnienia wydawnicze, nadmiar informacji, mało intuicyjne narzędzia wyszukiwawcze.

Jak widzimy barier informacyjnych w dostępie do informacji naukowej można wyodrębnić wiele. Analizując literaturę przedmiotu pod kątem przeprowadzonych badań
z udziałem użytkowników, pojawiają się próby empiryczne głównie z udziałem studentów bądź pracowników uczelni wyższych. Innowacyjne w podejściu badawczym
jest ustalenie z jakimi problemami przy poszukiwaniu informacji stykają się studencicudzoziemcy. Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowią wnioski z badań przeprowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w maju 2014 roku na grupie 30
studentów-obcokrajowców.
Ogółem liczba studentów WUM wynosi 8 7047 osób w tym:
• Liczba studentów na studiach stacjonarnych: 7 342
◦ Polaków – 6 754
◦ Obcokrajowców – 588
• Liczba studentów na studiach niestacjonarnych: 1 362
◦ Polaków – 1 357
◦ Obcokrajowców – 5
Studenci – obcokrajowcy studiują w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
w ramach różnorodnych międzynarodowych programów wymiany studenckiej głównie English Division oraz Erasmus.
Bariery informacyjne obcokrajowców w dostępie do informacji naukowej
– badania własne
Głównym celem przeprowadzonego badania była próba zidentyfikowania barier informacyjnych w dostępie do informacji naukowej na jakie napotykają obcokrajowcy,
studiujący w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Badanie miało również przedstawić potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników.
Na potrzeby badania skonstruowano narzędzie badawcze w formie ankiety sporządzonej w języku angielskim, składającej się z wstępu, metryczki oraz pytań kwestionariusza o charakterze zamkniętym.
We wstępie zarysowano cel badania oraz podano informacje dotyczące sposobu wypełniania ankiety, anonimowego charakteru odpowiedzi oraz zawarto podziękowanie
za udział w ankiecie. Pytania zamieszczone w metryczce dotyczyły: płci, wieku, kraju
pochodzenia, czasu pobytu w Polsce, roku i kierunku studiów oraz poziomu znajomości języka polskiego.
7

Stan na dzień 30 XI 2013 [dok. elektr.] http://www.bodp.wum.edu.pl/liczba_studentow.php
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Następnie ankietowanym postawiono 27 pytań zamkniętych. Dwa pierwsze miały
za zadanie zidentyfikować jakie miejsca, odpowiedzialne za udostępnianie informacji
naukowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odwiedzają ankietowani oraz
z jakich źródeł informacji korzystają.
W pytaniach nawiązujących bezpośrednio do barier informacyjnych zastosowano
pięciostopniową skalę gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – w stopniu średnim, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak. Pytania od 3 do 27 odnoszą się do
uniwersalnej typologii barier informacyjnych stworzonej przez T.D. Wilsona, opisanej
powyżej.
Wyniki badań
Tabela 1. przedstawia strukturę wiekową oraz płeć respondentów.
Wiek

Kobieta

18 – 26

15

27 – 35

-

35 +

-

Udział
procentowy
kobiet

Mężczyzna

Udział
procentowy
mężczyzn

Udział procentowy
osób w poszczególnym
przedziale wiekowym

13
50 %

2

93 %
50 %

7%

-

-

Tab. 1. Struktura wiekowa i płeć respondentów
Źródło: opracowanie własne

W badaniu wzięło udział 30 osób z czego 50 % stanowią mężczyźni i 50 % kobiety.
Ankietowani w 93 % to studenci w przedziale wiekowym 18-26 lat zaś 7% stanowią
osoby mające 27-35 lat. Wśród badanych nie było osób powyżej 35 roku życia.
Tabela 2. Obrazuje zestawienie narodowości badanych obcokrajowców
Kraj pochodzenia

Liczba osób

Udział procentowy

Arabia Saudyjska
Egipt
Wielka Brytania
Włochy
Szwecja
Indie
Japonia
Malezja
Norwegia
Kanada

8
1
3
1
2
2
2
4
5
2

27%
3%
10%
3%
7%
7%
6%
13%
17%
7%

Tab. 2. Zestawienie narodowości obcokrajowców
Źródło: opracowanie własne
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Cudzoziemcy biorący udział w badaniu to osoby pochodzące z 10 krajów w tym z 4
kontynentów: Europy, Afryki, Azji i Ameryki Północnej. Najwięcej, bo 27% badanych
pochodzi z Arabii Saudyjskiej, następnie 17% z Norwegii, 13% z Malezji, 10% z Wielkiej Brytanii, po 7% ze Szwecji, Indii i Kanady, 6 % z Japonii a najmniej – 3% stanowi
mieszkaniec Włoch.
Tabela 3. Przedstawia liczbę lat spędzonych w Polsce przez ankietowanych w zestawieniu ze stopniem znajomości języka polskiego.
Liczba lat spędzonych
w Polsce
1-2
3-4
5-6
7Suma
Udział procentowy

A1
8
7
1
1
17
57%

Poziom językowy
A2
B1
B2
1
1
5
2
3
1
9
3
1
30% 10%
3%

C2

-

Suma

Udział procentowy

10
14
4
2
30
100%

34%
47%
13%
6%
100%

Tab. 3. Liczba lat spędzonych w Polsce oraz stopień znajomości języka polskiego ankietowanych
Źródło: opracowanie własne

Nauka języka obcego jest uwarunkowana rozmaitymi czynnikami i nie zawsze należy łączyć ją z długością pobytu w kraju, w którym dany język jest językiem narodowym. Jednak w kontekście przeprowadzonych przez autorkę badań, takie zestawienie jest istotne. Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowią osoby, które
mieszkają w Polsce 3-4 lata, stanowią one 47% wszystkich badanych, następnie 34%
respondentów to studenci przebywający 1-2 lata, 13% stanowią osoby mieszkające
5-6 lat a najdłużej w Polsce mieszka 6% badanych – grupa ta jest zarazem najmniejszym procentem wśród ankietowanych. Okres, jaki cudzoziemcy spędzili w Polsce
częściowo idzie w parze z poziomem znajomości języka polskiego, jednak nie jest to
zdecydowana zależność. Mianowicie 57% badanych zna język polski na poziomie A1,
30% odpowiada A2, 10% stanowi B1 natomiast 3% posługuje się językiem polskim
w stopniu B2. Żaden student nie zna języka polskiego w stopniu zaawansowanym.
Tabela 4. obrazuje rok i kierunek studiów ankietowanych.
Rok studiów
1
2
3
4
5
6

Kierunek studiów
(udział procentowy)

Liczba osób

Medycyna
(100% ankietowanych)

5
9
3
6
4
3

Udział
procentowy
17%
30%
10%
20%
13%
10%

Tab. 4. Rok i kierunek studiów ankietowanych
Źródło: opracowanie własne
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Wszyscy ankietowani to studenci medycyny. W ankiecie największy udział mieli
studenci 2 roku – 30% całości. Następnie 4 rok to 20%, 1 rok odpowiada 17%, 5 rok
stanowi 13% a rok 3 i 6 to po 10% badanych.
Tabele 5. i 6. przedstawiają odpowiedzi na dwa pytania wstępne. Poruszone w nich
kwestie, dotyczące udostępniania informacji naukowej w Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym, mają na celu sprawdzenie czy ankietowani korzystają z informacji naukowej i czy stosowne jest odpowiadanie przez nich na kolejne pytania, umieszczone
w kwestionariuszu.
1. Czy odwiedziłeś następujące miejsca?

Liczba osób

Udział procentowy

Czytelnia

30

100%

Wypożyczalnia (z obsługą)

6

20%

Wypożyczalnia Samoobsługowa
Informatorium
Biblioteka Centrum Biostruktury
Biblioteka Katedry i Kliniki
Dermatologicznej

4
13
6

13%
43%
20%

-

-

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego

1

3%

Biblioteka
Główna

Biblioteki
specjalistyczne

Tab. 5. Liczba obcokrajowców odwiedzających miejsca, odpowiedzialne za udostępnianie
informacji naukowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Źródło: opracowanie własne
Liczba
osób
14

Udział
procentowy
47%

Bazy zawierające informację medyczną np. PubMed, ProQuest, Access
Medicine

14

47%

Czasopisma w wersji elektronicznej np. Elsevier, Springer, British
Medical Journal

11

37%

Książki w wersji elektronicznej np Elibrary, McGraw-Hill, IBUK Libra

13

43%

24
3

80%
10%

13

43%

2. Czy korzystasz z następujących źródeł?
Strona WWW Biblioteki Głównej WUM

Źródła zlokalizowane
w Czytelni Głównej

Książki
Czasopisma
Pomoce naukowe: mikroskopy, czaszki,
model anatomiczny

Tab. 6. Liczba obcokrajowców korzystających z określonych źródeł,
dostępnych w ramach udostępniania informacji naukowej
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Źródło: opracowanie własne
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Wszystkie osoby biorące udział w badaniu, korzystają z Czytelni Biblioteki Głównej WUM. Prawie połowa, bo 43% ankietowanych odwiedziło Informatorium, natomiast z Wypożyczalni z obsługą korzysta 20% a Wypożyczalni samoobsługowej 13%
ankietowanych. Zdecydowanie mniejszą grupę stanowią cudzoziemcy odwiedzający
biblioteki specjalistyczne. Spośród badanych – 20% odwiedziło Bibliotekę Centrum
Biostruktury zaś zaledwie 3% skorzystało z Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego.
Żaden ankietowany nie korzysta z usług świadczonych przez Bibliotekę Katedry i Kliniki Dermatologicznej.
Tabela 7. Przedstawia odpowiedzi na pytania dotyczące barier informacyjnych. Jak
zostało wyżej zaznaczone, pytania były formułowane w oparciu o uniwersalną typologię barier informacyjnych Wilsona. Zatem nadrzędnym grupom odpowiadają adekwatne numery pytań:
1. Bariery związane z użytkownikiem informacji: 3-4, 6-10, 13-14, 19.
2. Bariery interpersonalne: 15-18.
3. Bariery środowiskowe: 20-21.
4. Bariery związane ze źródłami informacji (tworzone przez biblioteki): 5, 11-12,
22-25, 26-27.
Ilość pytań przypadająca na daną grupę została uzależniona od subiektywnych
przypuszczeń autorki ankiety, co do możliwości występowania określonych barier
w danym środowisku.
Nr

Pytania dotyczące barier
informacyjnych

Skala (liczba osób / udział procentowy)
1

3

4

5

6

2

3

Czy stopień znajomości
3
4
12
języka polskiego stanowi
10%
13%
40%
dla Pana/Pani przeszkodę
w wyszukiwaniu
informacji?
Czy Pan/Pani jest
1
5
9
zorientowany/a w jakich
3%
17%
30%
miejscach w Bibliotece są
zlokalizowane
poszczególne działy
medyczne oraz jakie
źródła można w ich
obrębie znaleźć?
Czy Ilość tytułów w
4
2
7
księgozbiorze biblioteki
13%
7%
23%
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
jest dla Pana/Pani
wystarczająca?
Czy Pan/Pani potrafi
9
5
8
korzystać z katalogu
30%
17%
27%
komputerowego

4

5

6

5

20%

17%

10

5

33%

17%

7

10

23%

33%

5

3

17%

10%
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4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

14
260

15

Czy Pan/Pani jest
zorientowany/a w jakich
miejscach w Bibliotece są
zlokalizowane
poszczególne działy
medyczne oraz jakie
źródła można w ich
obrębie znaleźć?
Czy Ilość tytułów w
księgozbiorze biblioteki
jest dla Pana/Pani
wystarczająca?
Czy Pan/Pani potrafi
korzystać z katalogu
komputerowego
biblioteki?
Czy Pan/Pani wie jak
działa w Bibliotece system
wypożyczeń?

1

5

9

10

5

3%

17%

30%

33%

17%

4

2

7

7

10

13%

7%

23%

23%

33%

9

5

8

5

3

30%

17%

27%

17%

10%

10

4

7

5

2

33%

13%

23%

17%

7%

6

2

20%

7%

3

2

10%

7%

5

7

17%

23%

9

4

30%

13%

6

1

20%

3%

7

3

23%

10%

6

2

20%

7%

2

2

Czy Pan/Pani potrafi
10
6
6
korzystać z internetowych
33%
20%
20%
medycznych baz danych?
Czy korzysta Pan/Pani z
12
7
3
elektronicznych źródeł
40%
23%
10%
zdalnie spoza WUM?
Czy Pan/Pani
13
2
9
systematycznie korzysta z
43%
7%
30%
książek, czasopism i baz
danych oferowanych przez
WUM?
Czy zbiory biblioteczne są
7
10
dla Pana/Pani dostępne w
23%
33%
momencie chęci
skorzystania z nich?
Czy szkolenie biblioteczne
5
9
9
online pomogło Panu/Pani
17%
30%
30%
przyswoić wiedzę, gdzie
szukać odpowiednich
źródeł informacji.
Czy uważa Pan/Pani, że
2
6
12
Posiadane przez
Pana/Panią umiejętności
7%
20%
40%
są wystarczające do
wyszukiwania informacji
naukowej oferowanej
przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny?
Czy wyszukiwanie
2
6
14
informacji naukowej w
7%
20%
47%
wymienionych wyżej
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źródłach zajmowało
Panu/Pani dużo czasu?
7
8
11
Czy wyszukiwanie
informacji naukowej w

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

Czy uważa Pan/Pani, że
Posiadane przez
Pana/Panią umiejętności
są wystarczające do
wyszukiwania informacji
naukowej oferowanej
przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny?
Czy wyszukiwanie
informacji naukowej w
wymienionych wyżej
źródłach zajmowało
Panu/Pani dużo czasu?
Czy wyszukiwanie
informacji
informacji naukowej
naukowej w
w

2

6

12

7

3

7%

20%

40%

23%

10%

2

6

14

6

2

7%

20%

47%

20%

7%

7

8

11

2

2

7%

7%

2

6

7%

20%

4

-

13%

-

5

5

17%

17%

9

4

30%

13%

-

2

-

7%

6

4

20%

13%

23%
27%
37%
wymienionych źródłach
było dla Pana/Pani
stresujące?
Czy odczuwa Pan/Pani
11
5
6
dyskomfort przed
37%
17%
20%
poproszeniem o pomoc w
wyszukiwaniu informacji
dyżurującego
bibliotekarza?
Czy odczuwa Pan/Pani
3
11
11
dyskomfort przed
10%
37%
37%
poproszeniem o pomoc w
wyszukiwaniu informacji
nauczyciela
akademickiego?
Czy w wyszukiwaniu
5
5
10
informacji pomagają
17%
17%
33%
Panu/Pani inne osoby?
Czy informacje
4
2
11
umieszczone na stronie
13%
7%
37%
internetowej Biblioteki
bądź komunikaty i
instrukcje widniejących w
przestrzeni Biblioteki są
dla Pana/Pani zrozumiałe?
Czy Pan/ Pani napotkał/a
14
10
4
na bariery kulturowe bądź
47%
33%
13%
polityczne, które utrudniły
dostęp w dotarciu do
informacji?
Jeśli tak, proszę podać
jakie
…………………………
…………………………
Czy przy korzystaniu z
6
10
6
informacji naukowej w
Warszawskim
20%
33%
20%
Uniwersytecie
Medycznym napotkał
Pan/Pani na barierę w
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postaci ponoszenia
dodatkowych kosztów w
celu skorzystania z danego
źródła?
Czy godziny otwarcia
12
4
6
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4

4

21

22

23

24
25

26

27

na bariery kulturowe bądź
polityczne, które utrudniły
dostęp w dotarciu do
informacji?
Jeśli tak, proszę podać
jakie
…………………………
…………………………
Czy przy korzystaniu z
informacji naukowej w
Warszawskim
Uniwersytecie
Medycznym napotkał
Pan/Pani na barierę w
postaci ponoszenia
dodatkowych kosztów w
celu skorzystania z danego
źródła?
Czy godziny otwarcia
Biblioteki Głównej WUM
są dla Pana/Pani
odpowiednie?
Czy informacje o
dostępnych źródłach
zarówno elektronicznych
jak i papierowych są
Panu/Pani odpowiednio
przedstawiane/promowane
?
Czy korzysta Pan/Pani z
Facebooka BG WUM?
Czy korzysta Pan/Pani z
ulotek informacyjnych
rozprowadzanych w
Bibliotece o dostępnych
źródłach informacji?
Czy według Pana/Pani w
Czytelni są dobre warunki
do nauki?
Czy pomieszczenia
biblioteki są dla Pana/Pani
wizualnie atrakcyjne i
dobrze oznakowane?

47%

33%

13%

-

7%

6

10

6

6

4

20%

33%

20%

20%

13%

12
40%

4
13%

6
20%

4
13%

4
13%

5

11

10

2

2

17%

37%

33%

7%

7%

19

3

5

1

2

63%
15
50%

10%
8
27%

17%
5
17%

3%
2
7%

7%
-

2
7%

2
7%

10
33%

7
23%

8
27%

1

1

4

11

12

3%

3%

13%

37%

40%

Tab. 7. Odpowiedzi respondentów na pytania odnoszące się bezpośrednio
do barier informacyjnych
Źródło: opracowanie własne
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Bariery związane z użytkownikiem informacji
Wśród tej grupy barier informacyjnych, użytkownicy odpowiedzieli na pytanie
związane z barierą języków obcych (pytanie 1). Stopień znajomości języka polskiego
40% badanych uznało za barierę, która w średnim stopniu stanowi przeszkodę w wyszukiwaniu informacji. Spośród respondentów 20% stwierdziło, że jest to problem
w skali raczej tak natomiast 17% uznało, że poziom znajomości języka jest zdecydowaną barierą. Dla 13% ta kwestia raczej nie jest problemem a dla 10% zdecydowanie
nie jest.
Kolejne pytania dotyczą bariery nieświadomości (pytania 4, 7). Bariera polega na
niewiedzy i braku orientacji gdzie pożądane źródła mogą się znajdować, jak ich szukać
w danym obrębie oraz gdzie szukać informacji o nich.
Wśród badanych 33% raczej wie w jakich miejscach w Bibliotece są zlokalizowane
poszczególne działy medyczne oraz jakie źródła można w ich obrębie znaleźć. Na pytanie dotyczące tego zagadnienia grupa stanowiąca 30% odpowiedziała, że jest zorientowana w stopniu średnim zaś po 17% z badanych wskazało, że raczej wie oraz, że raczej
nie wie gdzie szukać źródeł. Jedynie 3% zupełnie nie jest zorientowane w tej kwestii.
Aż 33% respondentów zdecydowanie nie wie jak działa w Bibliotece system wypożyczeń jednak niewiele mniej – 27% badanych zdecydowanie orientuje się w tym
problemie. W stopniu średnim jest świadoma grupa 23% następnie kolejno 17% raczej
wie a 13% raczej nie wie w jaki sposób można wypożyczać zbiory.
Następne zagadnienia są zorientowane wokół bariery niewystarczającego przygotowania do wyszukiwania informacji zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej
(pytanie 6, 8, 9, 13, 25).
Ankietowani w 30% oznajmili, że zdecydowanie nie potrafią korzystać z katalogu komputerowego Biblioteki. Tę umiejętność w stopniu średnim ma rozwinięte 27%
badanych zaś po 17% raczej nie wie oraz raczej wie jak korzystać z katalogu. Jedynie
10% zdecydowanie wie jak się nim posługiwać.
Podobieństwo w rozkładzie niektórych odpowiedzi to powyższego zagadnienia jest
zauważalne w pytaniu dotyczącym umiejętności korzystania z medycznych baz danych. Mianowicie 33% badanych zdecydowanie nie potrafi ich używać. Tyle samo, bo
po 20% uzyskały odpowiedzi raczej nie, w stopniu średnim oraz raczej tak natomiast
27% badanych zdecydowanie wie jak korzystać z internetowych baz danych.
Jeżeli chodzi o korzystanie z elektronicznych źródeł spoza WUM, to 40% respondentów wskazało, że zdecydowanie nie korzysta z nich zdalnie a 27% zdecydowanie
w taki sposób je użytkuje. Raczej nie wyszukuje zdalnie materiałów z baz 23% badanych a po 10% wskazało, że z takiego rozwiązania raczej korzysta oraz korzysta
w stopniu średnim.
Zasadne przy omawianiu tej grupy barier jest wskazanie bariery terminologicznej
(pytanie 19). 37% ankietowanych uznało, że informacje umieszczane na stronie interForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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netowej Biblioteki bądź komunikaty i instrukcje widniejące w przestrzeni Instytucji
są zrozumiałe w stopniu średnim. Dla 30 % te wiadomości są raczej zrozumiałe dwie
grupy po 17% wskazały odpowiedzi zdecydowanie nie oraz zdecydowanie tak. Dla 7%
informacje są raczej niezrozumiałe.
Kolejnym problemem jest bariera braku systematyczności w poszukiwaniu i przeglądaniu źródeł (pytanie 10). Na pytanie czy użytkownik systematycznie korzysta ze
zbiorów 43% badanych odpowiedziało – zdecydowanie nie a 30% – w stopniu średnim.
Następnie 23% uznało, że zdecydowanie tak, 17% – raczej tak zaś 7% – raczej nie.
Bariery interpersonalne
Próba zbadania czy studenci napotykają na bariery interpersonalne rozpoczęła się
przy wyodrębnieniu bariery stresu związanego z wyszukiwaniem informacji (pytanie
15). Próbując ustalić czy wyszukiwanie informacji jest dla ankietowanych stresujące
37% z nich wybrało odpowiedź w stopniu średnim, następnie 27% odpowiedziało, że
raczej nie, 23% zdecydowanie nie zaś po 7% badanych opowiedziało się, że raczej tak
i zdecydowanie tak.
Kolejną z tej grupy barier jest bariera związana z oporem psychicznym użytkowników przed poproszeniem o pomoc w wyszukiwaniu informacji (pytanie 16, 17). Na
pytanie czy ankietowani odczuwają dyskomfort przed poproszeniem o pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliotekarza 37% respondentów wskazało, że zdecydowanie
nie, natomiast po 20% zaznaczyło, że w stopniu średnim i zdecydowanie odczuwa
taką barierę. Cudzoziemcy w 17% raczej nie mają problemu z prośbą o pomoc zaś 7%
z nich raczej taki problem zauważa. Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku prośby o pomoc nauczyciela akademickiego, ponieważ po 37% respondentów
w stopniu średnim odczuwa taką barierę jak i raczej nie stanowi to dla nich problemu.
19% ankietowanych raczej przejawia barierę przed poproszeniem o pomoc wykładowcę natomiast dla 10% ta kwestia zdecydowanie nie jest problemem. Nikt z ankietowanych nie zaznaczył, że zdecydowanie odczuwa barierę związaną ze zwróceniem się
o pomoc do nauczyciela akademickiego.
Brak pomocy ze strony innych osób to kolejna z barier wyodrębnionych w ramach
barier interpersonalnych (pytanie 18). Na pytanie czy w wyszukiwaniu informacji pomagają Panu/Pani inne osoby 33% ankietowanych odpowiedziało, że w średnim stopniu, natomiast pozostałe odpowiedzi równomiernie wybrało po 17 % studentów.
Bariery środowiskowe
Wśród tej nadrzędnej grupy barier zostały wyodrębnione bariery kulturowe i polityczne, które utrudniałyby dostęp w dotarciu do informacji (pytanie 20). 47% ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie nie zetknęło się z tymi barierami, 33% odpowiedziało, że raczej nie a 13%, że w stopniu średnim napotkało bariery kulturowe bądź
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polityczne. 7% ankietowanych odpowiedziało że zdecydowanie napotyka takie bariery
natomiast nikt z cudzoziemców nie wybrał możliwości – raczej tak.
Następnie przeanalizowana została bariera finansowa (pytanie 21). 33% respondentów odpowiedziało, że raczej nie napotyka na barierę ponoszenia dodatkowych kosztów w celu skorzystania z danego źródła. Równomiernie, bo po 20% badanych wybrało odpowiedzi: zdecydowanie nie, w stopniu średnim oraz raczej tak natomiast 13%
stwierdziło, że zdecydowanie styka się z taką barierą.
Bariery związane ze źródłami informacji
Jeśli chodzi o bariery związane ze źródłami informacji, to odnoszą się one do tych,
które są tworzone przez biblioteki. Pierwsza z tego typu barier to brak źródeł bądź niewystarczająca liczba egzemplarzy (pytanie 5). W pytaniu stanowiącym o tym czy ilość
tytułów w księgozbiorze jest wystarczająca 33% badanych odpowiedziało – zdecydowanie tak, po 23 % respondentów wybrało opcję – raczej tak oraz w stopniu średnim. 13%
studentów wskazało, że źródeł jest zdecydowanie za mało a 7% – raczej za mało.
Kolejną barierą, która może wywoływać inne problemy jest niedostateczna reklama źródeł (pytania: 23, 24, 25). 37% studentów stwierdziło, że informacje o dostępnych źródłach zarówno elektronicznych jak i papierowych są raczej nieodpowiednio
im przedstawiane/ promowane. 33% ankietowanych uznało, że źródła są odpowiednio
promowane w stopniu średnim, 17% wybrało odpowiedź – zdecydowanie nieodpowiednio a po 7% zaznaczyło opcje raczej tak oraz zdecydowanie tak.
Innym pytaniem rozwijającym problem niedostatecznej reklamy źródeł jest kwestia
korzystania z profilu Biblioteki na portalu Facebook. 63% ankietowanych zdecydowanie nie korzysta z tej strony, 17% korzysta w stopniu średnim a 10% raczej nie korzysta. Jedynie 7% zdecydowanie korzysta a 3% – raczej tak.
Trzecim pytaniem dotyczącym ostatnio omawianej bariery jest problem korzystania z ulotek informacyjnych rozprowadzanych w Bibliotece o dostępnych źródłach
informacji. 50% badanych odpowiedziało, że zdecydowanie z tych ulotek nie korzysta,
27% wskazało, że raczej z nich nie korzysta a 17% wykorzystuje je w stopniu średnim.
Zaledwie 7% raczej z nich korzysta. Nikt z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi
zdecydowanie tak.
Kolejna bariera jest związana z problemem szeroko rozumianych opóźnień bibliotecznych, wynikających z braku w danym momencie książki na półce, czasopisma
w oprawie, prac dyplomowych czy nowych książek w gromadzeniu bądź zbyt długim
czasie realizacji zamówień (pytanie 11). Na pytanie, czy zbiory biblioteczne są dostępne w momencie chęci skorzystania z nich 33% badanych odpowiedziało, że w stopniu
średnim, 30% - raczej tak, 23% - raczej nie a 13% zdecydowanie tak. Ankietowani
w tek kwestii nie wybrali odpowiedzi zdecydowanie nie.
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Dodatkowo w tej grupie barier mogą pojawić się inne problemy związane z funkcjonowaniem biblioteki (pytania: 22, 26, 27). W tym zakresie problem mogą stanowić
niedogodne godziny otwarcia, ponieważ 40 % ankietowanych stwierdziło, że godziny
są zdecydowanie nieodpowiednie, 20% uznało, że są odpowiednie w stopniu średnim
a po 13% odpowiedziało – raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak.
Innym kluczowym problemem w zakresie funkcjonowania biblioteki mogą okazać
się złe warunki do nauki, chociaż 33 % studentów WUM stwierdziło, że warunki do
nauki w Czytelni są dobre w stopniu średnim a 27% uznało, że są zdecydowanie dobre.
23% odpowiedziało – raczej tak a po 7% raczej nie i zdecydowanie nie.
Ostatnim zagadnieniem poruszającym problem działalności biblioteki może okazać
się atrakcyjność i oznakowanie pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania. 40%
ankietowanych uznało, że pomieszczenia biblioteki są zdecydowanie wizualnie atrakcyjne i dobrze oznakowane a 37% odpowiedziało – raczej tak. 13% stwierdziło, że jest
tak w stopniu średnim natomiast po 3 % wybrało skalę – raczej nie oraz zdecydowanie
nie.
Wnioski z przeprowadzonych badań
Ankietowani to studenci medycyny, obcokrajowcy, pochodzący z różnych części
świata. Niemalże wszyscy znajdują się w przedziale wiekowym 18-26 lat. Najwięcej
z nich mieszka w Polsce 1-4 lata, widoczna jest tutaj analogia do roku studiów i posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym – A1 bądź A2. W poszukiwaniu informacji naukowej korzystają z Biblioteki Głównej WUM (jednostki odwiedzają
również Biblioteki Specjalistyczne) a w jej ramach wybierają Czytelnię. Pozostałe oddziały cieszą się niewielką popularnością, co może wynikać z nieświadomości usług
przez nie świadczonych. Zauważalne jest korzystanie przez nich ze źródeł elektronicznych jednak zdecydowanie częściej wybierają książki w tradycyjnej, papierowej
formie. Warto podkreślić, że wyraźna grupa ankietowanych wykorzystuje do nauki
również dostępne w Czytelni pomoce dydaktyczne.
Spośród omówionych barier informacyjnych najwięcej problemów pojawiło się
w grupie związanej z użytkownikiem informacji. Poważnym i obszernym zagadnieniem
jest niewystarczające przygotowanie studentów do wyszukiwania informacji zarówno
w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. Odpowiedzi wskazują, że ankietowani mają
problem w korzystaniu z katalogu elektronicznego, większość z nich nie potrafi obsługiwać medycznych baz danych oraz nie korzysta z nich z innych miejsc poza uczelnią
(kwestia zdalnego korzystania nie jest jednoznaczna z brakiem umiejętności ku temu,
może wynikać z braku potrzeby). Jednocześnie brak wymienionych umiejętności nie
znajduje uzasadnienia w pytaniu dotyczącym oceny umiejętności wyszukiwawczych,
ponieważ zdecydowana większość uważa, że ich zdolności do wyszukiwania informacji są średnio wystarczające bądź wystarczające. Kolejnym problemem powiązanym
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z powyższym jest bariera niewiedzy dotyczącej sposobu wypożyczania zbiorów. Połowa ankietowanych jest nieświadoma jak działa system wypożyczeń. Kwestia nieświadomości została również zarysowana przy orientacji dotyczącej lokalizacji działów i zbiorów w Bibliotece, jednak bariera ta istnieje dla zdecydowanej mniejszości
studentów. Ankietowani w większości nie dostrzegają bariery terminologicznej jednak
niewątpliwym problemem w wyszukiwaniu informacji okazuje się stopień znajomości
języka polskiego.
Analiza barier interpersonalnych pozwala stwierdzić, że ankietowani nie odczuwają
stresu przy wyszukiwaniu informacji bądź czują się średnio zestresowani zatem bariera
stresu nie jest mocno widoczna. Podobna sytuacja związana jest z barierą dotyczącą
oporu psychicznego przed poproszeniem o pomoc w wyszukiwaniu informacji innych
osób. Z reguły opór psychiczny występuje w średnim stopniu bądź nie stanowi bariery.
Charakterystyka barier środowiskowych wskazuje, że studenci-obcokrajowcy nie
napotykają na bariery kulturowe bądź polityczne w dostępie do informacji naukowej.
Większość ankietowanych nie dostrzega również bariery finansowej.
Badanie barier związanych ze źródłami informacji umożliwiło dostrzeżenie problemu i wyodrębnienie bariery odnoszącej się do niedostatecznej reklamy źródeł. Ankietowani twierdzą, że informacje o dostępnych źródłach zarówno elektronicznych
jak i papierowych nie są odpowiednio promowane. Wynika to częściowo z faktu, że
nie korzystają z narzędzi, które takiej promocji służą, ponieważ ponad 60% ankietowanych zdecydowanie nie korzysta z fanpage biblioteki a połowa zdecydowanie nie
wykorzystuje ulotek informujących o dostępnych źródłach informacji. Respondenci
w większości nie stykają się z barierą niewystarczającej ilości źródeł jednak niewątpliwie ten problem dostrzega część studentów. Bariera związana z opóźnieniami bibliotecznymi zasygnalizowana jest jedynie przez 23% osób. Analiza ankiety pozwoliła
wyodrębnić również bariery związane bezpośrednio z funkcjonowanie Biblioteki. Na
kluczowy problem w tym zakresie studenci wskazali nieodpowiednie godziny otwarcia
Instytucji. Część z ankietowanych zasugerowała, że warunki do nauki w Czytelni są
w średnim stopniu dobre natomiast zdecydowanie zadowoleni są z atrakcyjności pomieszczeń bibliotecznych.
Podsumowanie
Praca została skoncentrowana na omówieniu problematyki barier informacyjnych
jako przeszkód utrudniających bądź uniemożliwiających uzyskanie relewantnej informacji naukowej. Bariery informacyjne są kompleksowym zjawiskiem w związku
z czym w literaturze przedmiotu istnieje wiele szczegółowych typologii. Piśmiennictwo oraz stan badań dotyczący tej problematyki dowodzi, że jest to przestrzeń, w której
zachodzi wiele zmian. Czynnikiem odróżniającym niniejsze opracowanie od pozostaForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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łych jest spojrzenie na obcokrajowców, jako użytkowników informacji naukowej poprzez pryzmat barier informacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego badania zweryfikowano założenie badawcze: obcokrajowcy napotykają na bariery informacyjne w dostępie do informacji naukowej.
Ustalono hierarchię źródeł z jakich najczęściej korzystają – dominują książki w formie tradycyjnej jednak cenią sobie możliwość korzystania ze źródeł elektronicznych,
mimo, że nie wykazują zdecydowanych umiejętności do korzystania z nich. Bariery
związane z użytkownikiem informacji przeważają nad pozostałymi, chociaż użytkownicy widocznie odczuwają również barierę związaną ze źródłami informacji. Użytkownicy sygnalizują brak przygotowania do korzystania ze źródeł, nie są świadomi
jakie możliwości i usługi może świadczyć Biblioteka jednocześnie reprezentują bierną
postawę w poszerzaniu wiedzy na temat wyszukiwania informacji.
Przedstawiona w pracy analiza barier informacyjnych może stanowić materiał bazowy do dalszych badań. Wzrost liczby obcokrajowców, zróżnicowanie ich narodowości i kultury oraz zmiany w systemie udostępniania informacji naukowej i ewolucja
technologiczna mogą stymulować do pracy nad tym zagadnieniem.
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Tworzenie kursów e-learningowych
– wyzwanie dla współczesnego
bibliotekarza uczelnianego
Abstract
The article discusses the program of e-learning course for creating training on Moodle platform –
special edition organized for medical universities librarians. The objective of this article is an attempt of
analysis the skills gained by participants and effects in practice – launched trainings.
Streszczenie
Referat omawia program kursu e-learningowego z zakresu tworzenia szkoleń na platformie Moodle
zorganizowanego dla grupy bibliotekarzy z uczelni medycznych. Stanowi próbę podsumowania umiejętności jakie nabyli uczestnicy kursu oraz efektów w postaci uruchomionych szkoleń.

Oferta kursów na platformach e-learningowych lub innych szkoleń realizowanych
przez internet, z których mogą korzystać bibliotekarze, jest dosyć bogata. Jednak prawdziwym wyzwaniem dla bibliotekarzy staje się obecnie włączenie tego typu szkoleń do
oferty bibliotek, co wiąże się z przygotowaniem kadry bibliotecznej do opracowywania
i tworzenia takich szkoleń na platformach zdalnej edukacji.
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Jedną z możliwości zdobycia umiejętności w tym zakresie jest uczestnictwo w kursie realizowanym w formie e-learningu na platformie Moodle1 przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, która od kilku lat ma w swojej ofercie
szkolenie na temat: „Tworzenie kursów e-learningowych na platformie Moodle dla niewtajemniczonych”. Jedną z edycji tego kursu, która odbyła się w terminie 15.10.201125.01.2012, przeznaczono specjalnie dla bibliotekarzy z bibliotek medycznych.
Jak w większości tego typu szkoleń, od uczestnika wymagana była znajomość podstawowej obsługi komputera (pakietu biurowego, przeglądarki internetowej, poczty
elektronicznej) oraz umiejętność korzystania z platformy Moodle w roli studenta.
Celem kursu było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych
do opracowania i prowadzenia zajęć na platformie zdalnego nauczania Moodle oraz
przygotowanie ich do tworzenia i opracowywania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przy realizacji kursów online.
Program kursu został podzielony na 5 bloków tematycznych realizowanych w ciągu
100 godzin przez 10 kolejnych tygodni. Kolejne partie materiału były udostępniane
systematycznie dopiero po zakończeniu każdej części.
Blok pierwszy dotyczył zagadnień związanych z e-learningiem: teorii nauczania
na odległość, określenia specyfiki tego typu nauczania, jego zalet i wad, umiejętności,
jakie powinna posiadać osoba biorąca udział takim kursie, oraz podstawowej wiedzy
dotyczącej prawa autorskiego.
Blok drugi obejmował funkcje i możliwości platformy Moodle, w tym: podstawowe
narzędzia umożliwiające poruszanie się po platformie, zarządzanie zasobami, sposoby
prezentowania treści, składowe kursu, takie jak: ankiety, czaty, fora, głosowania, kwestionariusze, lekcje, opisy, quizy, pakiety SCORM2, słowniki pojęć, warsztaty, Wiki,
zadania oraz zagadnienia związane z administrowaniem kursem.
Kolejny blok dotyczył tworzenia materiałów dydaktycznych oraz umieszczania ich
na platformie Moodle, wykorzystując jej zasoby i składowe. Oprócz znanych i popularnych programów do tworzenia tekstów i prezentacji pakietu MS Office obejmował także inne bezpłatne narzędzia do przygotowywania interaktywnych materiałów
edukacyjnych, takie jak: E-learning XML editor (exe) – do tworzenia m.in. pakietów
SCORM, HotPotatoes, zawierający pakiet sześciu aplikacji do tworzenia materiałów
interaktywnych w postaci stron WWW (krzyżówki, rozsypanki wyrazowe, quizy z różnorodnymi odpowiedziami, zadania z luką, zadania z dobieranymi odpowiedziami oraz
aplikacja łącząca moduły w jedną całość), czy Community Clips umożliwiający nagrywanie filmów instruktażowych, tzw. screencastów.
1
Moodle - Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, jedna z najpopularniejszych niekomercyjnych platform edukacyjnych
2
SCORM - Sharable Content Object Reference Model – standard zapisu treści do e-learningu
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Blok czwarty zawierał zagadnienia związane z monitorowaniem wiedzy, tzn. ocenianiem i motywowaniem uczestników kursu oraz odpowiednim przygotowaniem materiałów stymulującym aktywność uczestników zajęć.
Ostatni blok dotyczył ewaluacji kursu, konstruowania ankiety pozwalającej na zebranie opinii i ewentualną modyfikację szkolenia.
Kurs miał charakter praktyczny. Każdy blok tematyczny zawierał zadania do wykonania, które były na bieżąco oceniane przez osobę prowadzącą. Łącznie uczestnicy
kursu mieli do wykonania 15 praktycznych zadań, w tym m.in. przygotowanie sylabusa własnego kursu, schematu kursu, opracowanie materiałów szkoleniowych w różnej formie, m.in. prezentacji multimedialnej, materiału eksportowanego do formatu
SCORM, przygotowanie różnego rodzaju zadań, ocenę aktywności i zadań wykonywanych przez uczestników kursu oraz przygotowanie projektu końcowego w postaci
stworzenia własnego kursu na wybrany temat.
Uczestnicy poznali zasady działania platformy i zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie i prowadzenie zajęć na platformie Moodle,
w tym: zasad importowania plików i zarządzania nimi, tworzenia treści dydaktycznych
przy wykorzystaniu wybranych aktywności platformy, komunikowania się z uczestnikami zajęć, monitorowania ich aktywności i oceny wykonywanych zadań oraz korzystania z narzędzi służących do ewaluacji.
Udział w tym kursie to ciekawe doświadczenie dające konkretne umiejętności i pozwalające poznać platformę i jej możliwości. Ponadto bycie uczestnikiem kursu pozwala wczuć się w rolę studenta/uczestnika kursu na platformie, co może być bardzo
przydatne w przyszłości, przy samodzielnym tworzeniu własnego szkolenia.
Jako uczestniczka tego kursu muszę przyznać, że wymagał dużego zaangażowania,
systematycznej pracy, poświęcenia sporo czasu. Zawierał też wiele cennych wskazówek dotyczących zasad konstruowania treści nauczania w kształceniu na odległość,
cech dobrego kursu online czy tworzenia sylabusa. Materiały dydaktyczne prezentowane były w zróżnicowanej formie: w postaci plików PDF, plików tekstowych, linków
do materiałów uzupełniających czy filmów instruktażowych.
Wyniki ankiety przeprowadzonej w bibliotekach uczelni medycznych w czerwcu
br. potwierdzają duże zainteresowanie kursami o takiej tematyce.
W specjalnej edycji kursu wzięło udział 33 pracowników bibliotek medycznych, 10
z Poznania, 7 z Wrocławia, 4 z Gdańska, 3 ze Szczecina, po 2 osoby z Białegostoku,
Katowic, Lublina i Warszawy oraz 1 osoba z Łodzi (łącznie bibliotekarze z 9 bibliotek
medycznych). Kurs ukończyło 28 osób. (Ryc. 1)
W innych edycjach tego kursu uczestniczyli pracownicy 6 spośród 12 bibliotek
uczelnianych: 6 osób z Krakowa, 5 ze Szczecina, 4 z Katowic, 2 z Bydgoszczy i po
1 z Lublina i Łodzi. (Ryc. 2)
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Na pytanie, czy uczestnicy kursu zdobyli wystarczającą wiedzę, by samodzielnie
uruchomić własny kurs, prawie wszyscy (z wyjątkiem pracowników 1 biblioteki) odpowiedzieli twierdząco.
U większości ankietowanych bibliotek kurs uzyskał bardzo dobrą opinię (6), pracownicy 5 ośrodków ocenili kurs na poziomie dobrym, ocen negatywnych nie było.
Spośród 12 bibliotek uczelni medycznych 6 uruchomiło własne szkolenia na platformie Moodle (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Łódź, Szczecin, Wrocław). Dwie z nich
(Lublin, Łódź) zrobiły to znacznie wcześniej, zanim odbyła się edycja specjalna dla
bibliotek medycznych, a 4 w następstwie ukończenia tego kursu.
Niektóre biblioteki oferują też szkolenia dla studentów lub doktorantów w wersji elektronicznej, przygotowane za pomocą innych narzędzi, np. CMS Made Simple3
(Gdańsk, Szczecin, Warszawa) czy Adobe Flash4 (Bydgoszcz, Wrocław).
Jedna biblioteka uruchomiła kurs na platformie OLAT5, tj. na platformie szkoleniowej własnej uczelni (Poznań).
Własnych szkoleń e-learningowych nie zorganizowały do tej pory 3 biblioteki (Białystok, CMKP Warszawa, Katowice), 2 z nich na razie nie planują uruchamiania tego
typu szkoleń na platformie Moodle. (Ryc. 3)

Ryc. 3
CMS Made Simple - Content Management System Made Simple - bezpłatny system zarządzania
treścią
4
Adobe Flash – program umożliwiający tworzenie interaktywnych animacji, prezentacji, odtwarzanych
za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną wtyczką
5
OLAT - Online Learning and Training – bezpłatna platforma e-learningowa stworzona w Szwajcarii
3
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Dziewięć bibliotek ma w swojej ofercie kursy elektroniczne dla studentów (Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław), pięć
bibliotek - z informacji naukowej dla doktorantów (Gdańsk, Lublin, Łódź, Szczecin,
Wrocław). Osiem bibliotek oferuje też szkolenia w języku angielskim (Bydgoszcz,
Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Szczecin, Warszawa, Wrocław).
Najwięcej szkoleń uruchomiła biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
oprócz przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku w językach polskim i angielskim, informacji naukowej dla doktorantów, ma również w swojej ofercie kursy
dotyczące korzystania z zasobów elektronicznych biblioteki czy bibliografii pracowników UM - łącznie 24 kursy. (Ryc. 4)

Ryc. 4

Podsumowując, platforma e-learningowa Moodle jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem do prowadzenia zajęć na odległość przez bibliotekarzy medycznych.
Kursy takie zazwyczaj dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników, gdyż
są one skierowane do określonych grup studentów poszczególnych uczelni.
Efektem ukończenia kursu w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej i zdobycia określonych umiejętności przez pracowników biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie (ukończyło go 8 osób) było opracowanie i uruchomienie na
platformie Moodle szkolenia z zakresu informacji naukowej dla studentów studiów doktoranckich. Kurs został podzielony na 8 bloków tematycznych (każdy z nich był przygotowany przez inną osobę) i kończył się quizem zawierającym 5 pytań. Ostatnim elementem
kursu było zadanie polegające na przygotowaniu i przesłaniu bibliografii załącznikowej do
pracy doktorskiej, uwzględniającej określone typy publikacji. (Ryc. 5)
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W szkoleniu wykorzystano także materiały przygotowywane w poszczególnych
bibliotekach uczelni medycznych, zebrane i udostępnione przez panią dyr. Renatę Sławińską.
Po zakończeniu kursu przeprowadzono ankietą ewaluacyjną, której wyniki potwierdziły pozytywną ocenę szkolenia. Uczestnicy podkreślili także wygodę tej formy kształcenia, pozwalającej nie tylko na naukę w dogodnym momencie, ale również na powrót
do niektórych treści w razie potrzeby. Cenną jest sugestia, że szkolenia e-learningowe
warte są upowszechnienia w odniesieniu do innych przedmiotów nauczania.

Ryc. 5 – strona startowa szkolenia dla doktorantów
(Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
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Kraków – CM UJ
Ocena szkoleń użytkowników i analiza wykorzystania
zasobów medycznej informacji naukowej
punktem wyjścia dla nowego portalu biblioteki
Abstract
For the development of the university to succeed, it is inevitable that the academic community will
improve their information literacy skills that means competent retrieval and use of medical resources, evaluation of information quality, and filtering information in accordance with specific needs.
This work presents the results of a survey designed to measure the effectiveness of a course for the JU
MC faculty members on the information competency skills. This course was carried out in the Medical
Library of the Jagiellonian University Medical College as a part of a University project “Pro bono Collegii
Medici Jagiellonicae Universitatis”, which was implemented in 2010-2013 and co-financed by the European Union within the framework of the European Social Fund.
The new library portal and its further development are based both on the survey results including
responses to the open questions and the results of monitoring of the use of medical scientific information
resources.
These issues are included in the three leading topics of the XXXII Medical Libraries’ Conference
“Library and its environment in the age of Google”.
Streszczenie
Podniesienie kompetencji i umiejętności informacyjnych w priorytecie wzmacniania i rozwoju potencjału dydaktycznego uczelni, oznacza lepsze przygotowanie społeczności akademickiej do korzystania
z zasobów informacji medycznej, radzenia sobie z problemami oceny jej jakości, efektywnego poruszania
się w niezliczonych źródłach informacji i filtrowania informacji w zależności od potrzeb.
Referat przedstawia wyniki prowadzonych w Bibliotece Medycznej UJ CM badań, które łączą się
z oceną efektywności kursu dla kadry dydaktycznej pt.: Kompetencje i umiejętności informacyjne. Szko276
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lenie prowadzone przez bibliotekarzy medycznych stanowiło jedno z zadań ogólnouczelnianego projektu
pt.: Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae, który był realizowany w latach w 2010-2013
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zestawione wyniki ankiet ewaluacyjnych, odpowiedzi beneficjentów kursów na „pytania otwarte”
kwestionariuszy oraz rezultaty monitoringu wykorzystania zasobów medycznej informacji naukowej są
punktem wyjścia do zarysowania prac metodologicznych i technologicznych związanych z kształtem nowego portalu biblioteki i planami jego dalszego rozwoju.
Omawiane zagadnienia są wpisane w kontekst 3 wiodących bloków tematycznych XXXII Konferencji
Problemowej Bibliotek Medycznych pt. Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a.

Bibliotekarze medyczni w koalicji na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry
dydaktycznej
Na przełomie lat 2009/2010 zespół Biblioteki Medycznej UJ CM włączył się
w przygotowanie wniosku, a następnie w realizację w latach 2010-2013 projektu ogólnouczelnianego pt. Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności
i Europejskiego Funduszu Społecznego UE w priorytecie 4 - wzmacnianie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni.
Celem ogólnym Projektu było podniesienie jakości kształcenia w UJ CM poprzez
realizację kilku istotnych dla naszej uczelni celów szczegółowych, w tym podniesienie
kwalifikacji kadry dydaktycznej poprzez organizację kursów oraz staży międzynarodowych wpływających na poprawę jakości kształcenia. Wśród zadań z tego obszaru
pojawiły kursy z zakresu specjalistycznego języka angielskiego, szkolenia z zaawansowanych technik edukacyjnych w naukach medycznych, staże międzynarodowe oraz
kursy prowadzone przez bibliotekarzy medycznych pt. Kompetencje i umiejętności informacyjne.
Bezpośrednim celem naszego zadania było to, aby uczestnicy szkoleń nabyli dodatkową wiedzę i praktyczne techniki pozwalające im na kompleksowe wyszukiwanie
źródeł informacji medycznej oraz korzystanie z zasobów i usług informacji naukowej
oferowanych przez Bibliotekę Medyczną i dostępnych w całej sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Program objął 8 bloków tematycznych:
1. Połącz się – o możliwościach dostępu, wszystkich usługach i całym serwisie.
2. Pubmed znany i nieznany – o rozbudowanych możliwościach korzystania z najważniejszej dla medycyny bazy danych.
3. Czy znasz Embase ? – o możliwościach ważnego źródła informacji naukowej.
4. Wirtualne półki – katalog i powiązane z nim usługi.
5. Zasoby Evidence Based Medicine. (zawierające przesianą przez specjalistów
informację faktograficzną opartą na systematycznych przeglądach i badaniach
randomizowanych).
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6. Wiarygodne zasoby internetowe – specjalistyczne serwisy wspomagające
i uzupełniające wyszukiwanie profilowanej informacji naukowej.
7. Bibliometria - jak zmierzyć wartość dorobku naukowego.
8. Jak szybko i skutecznie stworzyć bibliografię załącznikową (moduł poświęcony możliwościom oprogramowania RefWorks oraz innych stanowiących niezbędne narzędzie przy opracowywaniu publikacji).
Realizacja szkoleń podlegała ewaluacji poprzez:
1. ankiety wypełniane przez beneficjentów bezpośrednio po zakończeniu szkoleń.
2. kwestionariusze online wypełniane około 5 miesięcy po zakończeniu kursu.
3. monitorowanie wykorzystania zasobów i usług w latach 2011-2013.
Na podstawie odpowiedzi zawartych w ankietach i kwestionariuszach oraz zebranych i zestawionych danych statystycznych został opracowany szczegółowy raport
oceniający efektywność prowadzonego kursu.
„Kompetencje i umiejętności informacyjne” – ocena szkoleń oczami
użytkowników medycznej informacji naukowej
W latach 2011-2013 ankiety wypełniło 285 beneficjentów bezpośrednio po zakończeniu kursu, co stanowiło 98,9 % zwrotności. Dotyczyły one poziomu satysfakcji
z prowadzonych szkoleń. W pięć miesięcy po zakończeniu kursu beneficjenci otrzymali do wypełnienia online kolejny kwestionariusz, którego celem była ocena efektywności i przydatności przeprowadzonych szkoleń. Informację z prośbą o wypełnienie
tego kwestionariusza wysłano drogą elektroniczną do 288 przeszkolonych wcześniej
uczestników, ale odpowiedzi udzieliło jedynie 166 osób.
Poniżej prezentujemy 4 zestawienia wyników, które z punktu widzenia przyszłych
zmian w funkcjonowaniu naszego portalu internetowego wydają się być istotne.

Rys. 1. Zestawienie wyników pierwszej ankiety ewaluacyjnej – pytanie nr 1 dotyczące ogólnej
wartości programu szkolenia dla jego uczestników
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Rys. 2. Zestawienie wyników pierwszej ankiety ewaluacyjnej – pytanie nr 2 dotyczące rankingu
tematów uznanych przez uczestników szkoleń za najważniejsze w pracy naukowo-dydaktycznej

Rys. 3. Zestawienie wyników pierwszej ankiety ewaluacyjnej – pytanie nr 3 dotyczące rankingu zagadnień, które wniosły najwięcej nowych treści w wiedzę uczestników szkoleń

Czwarte, poniżej prezentowane, zestawienie dotyczy wyników kwestionariusza online, który był wypełniany przez beneficjentów po około pięciu miesiącach od ukończenia kursu i którego celem była ocena efektywności i przydatności przeprowadzonych szkoleń. Rezultaty tej części badania ankietowego miały również dać podstawę
do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie przyszłych kursów, a także poprawić jakość usług świadczonych przez Bibliotekę.
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Rys. 4. Podsumowanie głównych wyników ponownego badania ankietowego za pomocą
kwestionariusza online

Wyniki badania choć przeprowadzone na niewielkiej próbie wskazały, że ok. 70%
respondentów przynamniej raz w tygodniu korzysta z elektronicznych zasobów z komputerów domowych, aż 85% deklaruje, że wykorzystuje zdobytą na kursie wiedzę do
wyszukiwania informacji zawartej w bibliograficznych bazach danych przy użyciu
haseł MeSH i ponad 60% respondentów korzysta z Article Linker z poziomu baz
danych.
Zważywszy, że zagadnienia, o których jest tutaj mowa, zostały przekazane uczestnikom kursów (w dużej części) podczas prowadzenia modułu „Pubmed znany i nieznany”
i ten właśnie moduł został uznany jako najważniejszy dla pracy naukowo-dydaktycznej
(76,5 %) i na drugiej pozycji jako wnoszący najwięcej nowych treści (59,3%) – to dla
zespołu bibliotekarzy przygotowującego się do przebudowy portalu internetowego, był
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to bardzo ważny sygnał, że użytkownik nowego serwisu powinien szybciej i bardziej
intuicyjnie znajdować powiązane ze sobą zagadnienia i techniczne porady, które ułatwiałyby jego samodzielną pracę z bazami danych.
Druga istotna informacja dla bibliotekarzy miała związek z wykorzystywaniem
przez naukowców i dydaktyków możliwości bazy katalogowej i funkcji samego katalogu elektronicznego. 70% respondentów bowiem nie wskazało, aby od zakończenia
kursu zamawiali potrzebne im materiały biblioteczne za pośrednictwem tego wiodącego w organizacjach bibliotecznych narzędzia.
Zdecydowana większość respondentów (bo ponad 80%) odpowiedziała pozytywnie
na pytanie: Czy potrafi Pan/Pani bez pomocy bibliotekarza wyszukać wartość Impact
Factor dla konkretnego czasopisma? Natomiast w kolejnym pytaniu: Czy od zakończenia kursu wypełnił Pan/Pani „Arkusz Samooceny pracownika UJ CM” lub inny
dokument wymagający podania wartości wskaźników bibliometrycznych? tylko 34%
respondentów odpowiedziało, że wypełnia te dokumenty samodzielnie. Można stwierdzić, że choć ogólna wiedza o bibliometrii, jej zastosowaniach i roli jaką odgrywa,
podniosła się ogromnie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, to jednak umiejętności
związane z przygotowaniem choćby własnego arkusza samooceny i powiązania go
z indywidualnym przeglądem dorobku publikacyjnego, nie idą ze sobą w parze. Mamy
pełną świadomość, że samo wykonywanie analizy bibliometrycznej dorobku publikacyjnego z uwagi na czasochłonność wkładanej w to pracy będzie pozostawała jeszcze
przez jakiś czas w rękach bibliotekarzy medycznych, którzy dzisiaj są odpowiedzialni
za wiarygodność i rzetelność tego serwisu w uczelni, ale ta sfera działalności biblioteki medycznej będzie wymagała jeszcze większego profesjonalizmu. Serwis bibliometryczny będzie ewoluował w stronę doradztwa „okołopublikacyjnego”, a to powinno
znaleźć wyraz w nowym portalu internetowym Biblioteki.
W powiązaniu z tym zagadnieniem pozostaje także kwestia umiejętności wykorzystywania narzędzi do zarządzania referencjami bibliograficznymi. Spośród 166 osób,
które odpowiedziały na pytanie Czy sporządzasz bibliografię załącznikową z pomocą
usług typu RefWorks? aż 72% przyznało, iż nie korzysta z tych systemów. Jest to zaskakujące, gdyż w rankingu najważniejszych zagadnień ten moduł właśnie trafił na drugą pozycję wśród najważniejszych, przy równoległym uplasowaniu się na pierwszym
miejscu wśród modułów, które wniosły najwięcej nowych informacji (treści) w wiedzę
uczestników szkoleń. Podobne zaskoczenie odnotowujemy faktem, że blisko 79% respondentów naszego kwestionariusza nie potrafiło prawidłowo wskazać bazy z zakresu
EBM.
Biorąc pod uwagę pewien brak wprawy naszych kursantów w samodzielnym radzeniu sobie z niektórymi narzędziami, specjalistycznymi bazami danych oraz serwisami
można wysnuć tezę, że kursy kształcące i/lub dokształcające umiejętności informacyjne powinny być wpisane w procesy dydaktyczne nieco wcześniej, a nie dopiero i nie
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tylko podczas studiów III stopnia. Ten problem werbalnie był mocno artykułowany
przez doktorantów, którzy również stali się beneficjentami projektu Pro bono Collegii
Medici Universitatis Jagiellonicae i to znalazło też swój wyraz w odpowiedziach respondentów na pytania otwarte naszego kwestionariusza, zarówno podczas pierwszego
jak i drugiego badania ankietowego.
Większość uwag naszych respondentów sugerowała konieczność zwiększenia liczby godzin szkoleniowych i dostosowania tempa prowadzonych zajęć do umiejętności
osób szkolonych oraz zorganizowania ponownej rundy kursu po dłuższej przerwie.
Otrzymaliśmy również dodatkowe opinie, które miały znaczenie przy konstrukcji
nowej strony internetowej, m.in. takie, iż „strona www biblioteki wydaje się być mało
przejrzysta w zrozumieniu jakie informacje można u nas załatwić online”, że „czasem
zdarzają się problemy z przeszukiwaniem baz danych z poziomu komputera zewnętrznego mimo zalogowania” oraz „powinno być więcej możliwości dostępu do pełnotekstowych wersji najnowszych artykułów”.
Realizacja projektu uświadomiła beneficjentom i szkolącym, że istnieją poważne
deficyty wiedzy (kompetencji) i umiejętności w zderzeniu z bogatą ofertą zasobów
i usług informacji naukowej. Wydaje się również, że szkolenie trafiło w oczekiwania,
co znajduje potwierdzenie we frekwencji (na 300 zaplanowanych skorzystało 288 beneficjentów) oraz w ankietach.
Z naszego punktu widzenia na sukces programu szkolenia złożyła się przemyślana
logika, rozłożenie prezentowanych zagadnień, praktyczne ćwiczenia i dobre przygotowanie warsztatowe prowadzących.
Ocena efektywności szkoleń dobitnie wskazała, iż edukację w zakresie kompetencji
i umiejętności informacyjnych należy rozłożyć w latach - korzyści będą dla użytkowników i dla rozwoju samej biblioteki.
Monitoring i analiza wykorzystania zasobów medycznej informacji naukowej
jako dodatkowy element badania ewaluacji działań szkoleniowych
Komponentem uzupełniającym kwestionariusze był również monitoring aktywności użytkowników prowadzony w oparciu o instrumenty i mechanizmy powiązane
z portalem internetowym Biblioteki wokół którego prowadzone były zajęcia szkoleniowe. Dzięki temu badaniu mogliśmy ustalić stan wykorzystania zasobów przed rozpoczęciem szkoleń, przynajmniej raz do roku w trakcie całego projektu prześledzić
napływające dane, a następnie porównać je ze sobą, zanalizować i wyciągać adekwatne
do sytuacji wnioski.
Poniżej prezentujemy kilka wykresów, które brane były pod uwagę przy konstrukcji
nowego portalu internetowego biblioteki:
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Rys. 5. Podsumowanie rezultatów monitorowania źródeł i narzędzi
informacji naukowej – katalogi

Jak widać powyżej – w okresie prowadzenia szkoleń - zanotowany został bardzo
wysoki wzrost wykorzystania komputerowego katalogu (KK ZB UJ). Powody, dla
których ten wzrost jest wysoki nie mogą być tylko przypisywane działaniom szkoleniowym. Choć ten moduł był szeroko zaprezentowany podczas kursu, to jednak tylko
ok. 35% beneficjentów szkolenia uznało go za ważny w pracy naukowo-dydaktycznej
i jedynie 24% przyznało, że wniósł nowe treści w ich dotychczasową wiedzę. Potwierdzenie tego zjawiska znajduje się także w wynikach ponownego ankietowania, gdzie
ok 70% respondentów przyznaje, że od zakończenia kursu nie zamawiało potrzebnych
im materiałów bibliotecznych za pośrednictwem katalogu elektronicznego.
Mając świadomość, że zainteresowanie katalogiem online i jego funkcjami może
być popularniejsze wśród studentów i biorąc pod uwagę wyniki badania efektywności
działań szkoleniowych, zespół bibliotekarzy w dalszej pracy wdrożeniowej musiał pamiętać, aby od nowego portalu wydobyć te mechanizmy, które mogłyby lepiej wypromować i wzmocnić wartość użytkową katalogu wśród różnych grup użytkowników.
Podobnie ważne były także działania na rzecz wzmocnienia roli narzędzia e-lokalizatora z uwagi na jego funkcje wspomagania procesów przeszukiwania baz danych
i docierania do pełnych tekstów artykułów i/lub wykorzystywania usług SDDE i wypożyczeń międzybibliotecznych.
Prezentowane wykresy (rys. 6, 7, 8) potwierdzają trafność podjętych działań edukacyjnych i zgodność z tendencjami, które pomogli nam zdefiniować beneficjenci
szkoleń. Niezależnie od tego jaka platforma jest preferowana przez bibliotekę - baza
Medline - jest i pozostanie liderem najważniejszego strumienia informacji medycznej
o globalnym zasięgu. To właśnie wokół platformy Pubmed następuje strukturalizacja
i otwieranie (także poprzez usługi SDDE) dostępu do pełnego tekstu materiału biblioForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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Rys. 6. Podsumowanie rezultatów monitorowania źródeł i narzędzi informacji naukowej –
bazy bibliograficzne o światowym zasięgu

Rys. 7. Podsumowanie rezultatów monitorowania źródeł i narzędzi informacji naukowej –
bazy bibliometryczne o światowym zasięgu
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Rys. 8. Podsumowanie rezultatów monitorowania źródeł i narzędzi informacji naukowej –
polskie bazy bibliograficzno-bibliometryczne

tecznego. Dzięki wykorzystanym przez nas możliwościom narzędzia typu Article Linker, użytkownik zdalnie otrzymuje potrzebny materiał na pulpit swojego komputera.
Wobec tego, zespół pracujący nad nowym portalem bardzo mocno zabiegał, aby pozostawić wszystkie funkcje, które były wbudowane w poprzedni portal (np. informację
o numerze IP komputera, z którego nawiązano połączenie z Pubmed) oraz podjął próbę
wydobycia nowych udogodnień, które pozwoliłyby wspomóc użytkownika w procesie
wyszukiwania informacji (przewodniki z praktycznymi wskazówkami). Ważne było
też przekazanie użytkownikom funkcjonalnego i kompletnego wykazu polecanych
przez bibliotekę baz danych ze wskazówkami i poradami.
Ponadto dodatkowe analizy rozpoznające preferencje użytkowników w korzystaniu
ze źródeł informacji wskazały celowość organizacji szkoleń i konieczność lepszego
wyeksponowania oferty edukacyjnej Biblioteki w nowym portalu. Organizacja działań
szkoleniowych bowiem musi koncentrować się wokół tworzenia profilowanych zajęć
zgodnie z potrzebami danej grupy użytkowników a sam portal powinien promować
niektóre, uznane przez bibliotekarzy za wartościowe, zasoby i usługi informacji naukowej. Podnoszenie wiedzy i utrwalanie umiejętności wśród użytkowników bibliotek medycznych (które coraz głębiej funkcjonują w oparciu o wirtualne serwisy) jest
koniecznością wynikającą z przeobrażeń tradycyjnego modelu komunikacji naukowej
oraz zmian w organizacji i dostępie do systemów informacyjnych wiedzy pod wpływem nowych technologii. Dzięki podejmowanym działaniom edukacyjnym użytkownicy powinni być lepiej przygotowywani do korzystania z zasobów informacji medycznej i do radzenia sobie z problemami oceny jej jakości.
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Z prowadzonych przez nas analiz wynikało również i to, że niektóre zasoby informacji medycznej, w tym te licencjonowane (których koszt jest często niebagatelny)
nie są dostatecznie wykorzystywane przez pracowników i studentów naszej uczelni
a przyczyn tego zjawiska trzeba szukać niestety także w pewnym deficycie umiejętności informacyjnych i kompetencji ze strony użytkowników.
Choć przedstawione badania i analizy dotyczące wykorzystania zasobów informacji medycznej prowadzone równolegle z działaniami szkoleniowymi mogą być jedynie
wstępem do rozpoznania faktycznych potrzeb użytkowników informacji medycznej
oraz zmierzenia jakości usług oferowanych przez bibliotekę, to jednak już i ten materiał stał się bardzo dobrym punktem wyjścia do poprawy funkcjonowania naszego
portalu internetowego.
Czynniki determinujące wybór nowej platformy internetowej
Dotychczasowy portal, na podstawie którego prowadzone były szkolenia i równoległe badania efektywności działań edukacyjnych, został wdrożony na przełomie
2008/2009 roku. Szczególną uwagę wówczas poświęcono przebudowie serwisu informacyjnego w kontekście zastosowania nowych technologii informatycznych, optymalizacji usług biblioteczno-informacyjnych i zmian w zawartości merytorycznej i graficznej portalu Biblioteki. Pomimo licznych udogodnień, funkcjonowanie tego portalu
miało swoje ograniczenia, wśród których najważniejszymi był problem stałej asysty
techniczno-informatycznej przy najdrobniejszych sprawach związanych z redakcją
merytoryczną portalu oraz niemożność dalszej modernizacji serwisu. Gdy w 2009 roku
decydowaliśmy się na uczestniczenie w projekcie Pro Bono wiadomo było, że co najmniej trzyletnia realizacja zadania polegającego na szkoleniach i na badaniu efektywności tych kursów musi opierać się na wykorzystaniu niezmienianej platformy internetowej i jednolitym w treściach i mechanizmach serwisie informacyjnym.
W czerwcu 2013 roku rozpoczęła się intensywna praca nad modernizacją portalu. Co do wyboru platformy, nie było w zasadzie innej drogi jak skoncentrowanie się
wokół zastosowania ujednoliconej wersji nowego portalu internetowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który rozpoczął swoje funkcjonowanie wiosną 2009 roku i którego
celem było ujednolicenie wszystkich stron uniwersyteckich oraz stworzenie serwisu,
który odpowiadałby najnowszym trendom i standardom. Portal ten jest platformą integrującą różne usługi dostępne dla społeczności akademickiej, oparty na opensource’owym (otwarty kod, otwarte źródło) oprogramowaniu Liferay pozwala w kompleksowy
sposób zarządzać systemem z poziomu przeglądarki internetowej oraz wprowadzać
wszystkie zmiany merytoryczne, pomijając ingerencję w kod HTML. Prace te mogą
być więc wykonywane przez osoby nie posiadające specjalistycznych umiejętności
programistycznych.
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Nowe i stare funkcjonalności serwisu
Szablony
Dostępne w ramach portalu UJ szablony nie pozwoliły nam na dowolność budowania strony Biblioteki Medycznej. Z wielu pomysłów musieliśmy zrezygnować na
starcie. Przez szablon narzucona została również struktura strony. W tym miejscu należy dodać, że szablony zostały przygotowane głównie na potrzeby wydziałów i podrzędnych im jednostek organizacyjnych z dużym naciskiem na funkcje promocji Uniwersytetu jako całości i nie były skonsultowane z bibliotekami, które wymagają trochę
innych narzędzi do prezentacji swoich funkcji i które na swoich portalach od wielu lat
wykorzystywały mechanizmy oparte na innych ale równie zaawansowanych technologiach internetowych.
Grafika
W porównaniu z poprzednią stroną internetową nowy portal dał nam o wiele więcej
możliwości w tym aspekcie (np. banery, boksy, plakaty na różnych poziomach portalu).
Mając świadomość, że sami nie posiadamy odpowiedniego warsztatu i doświadczenia,
zdecydowaliśmy, ze prace graficzne zostaną powierzone współpracującej z nami profesjonalistce z branży grafiki internetowej.
W pracy koncepcyjnej stawialiśmy początkowo na wykorzystanie ilustracji pochodzącej z naszych zbiorów bibliotecznych. Zostało zrobione mnóstwo zdjęć, ale
ostatecznie niewiele z nich udało się wykorzystać do przedstawienia tematów wyszukiwawczych na stronie. Wyjątkiem są przewodniki dla użytkowników, w innych miejscach zostały zastosowane proste znaki informacyjne.
Formularze i komunikacja z użytkownikiem
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników Biblioteki i bazując na wzorcach zaczerpniętych z innych bibliotek, na nowym portalu zamieściliśmy formularze
online. Są to formularze zapisu do biblioteki oraz zakupu potrzebnych źródeł informacji naukowej.
Formularze zapisu online przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników, którzy
posiadają uprawnienia do wypożyczania na zewnątrz. Mimo iż aktywacja konta nie
następuje automatycznie, wypełnienie odpowiedniego formularza jest znacznym ułatwieniem, gdyż po weryfikacji danych użytkownik otrzymuje szczegółowe instrukcje
na podany adres poczty elektronicznej dotyczące logowania do katalogu online a przy
odbiorze zamówionych pozycji musi dopełnić resztę formalności związanych z zapisem. Ponadto w formularzu zapisu (dla pracowników UJ) udostępniliśmy dodatkowo opcję, której zaznaczenie umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu poprzez serwer
Proxy do licencjonowanych zasobów. Dzięki temu rozwiązaniu będzie nam łatwiej
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wdrożyć procedury przekazywania zakupionych książek jedynie na indywidulane konta pracownicze, a nie bezimienny depozyt instytucjonalny.
Przygotowane przez nas z kolei przewodniki dla użytkowników stały się drogowskazami z wyczerpującymi informacjami na temat warunków korzystania z usług
bibliotecznych. Podobną rolę ma odegrać również zakładka z praktycznymi wskazówkami oraz instrukcjami dotyczącymi korzystania z katalogu komputerowego, serwera
Proxy i Extranetu, bazy PUBMED oraz innych źródeł medycznej informacji naukowej.
Porządkując materiał dotyczący pozyskiwania materiałów bibliotecznych przez jednostki UJ CM (zakupy z programów, grantów, projektów i budżetów jednostek organizacyjnych) zamieściliśmy na naszej stronie internetowej także szczegółowe procedury
ich zamawiania wraz z formularzami online.
Prace nad pełnym wdrożeniem zasad gromadzenia zasobów bibliotecznych ciągle
jeszcze trwają z uwagi na konieczność powiązania ich z nowym regulaminem zamówień publicznych, ale mamy nadzieję, że te działania pozwolą pracownikom dydaktyczno-naukowym odkryć walory korzystania z katalogu, a to z kolei będzie pozytywnie oddziaływać na kształcenie studentów i rozwój prowadzonych w uczelni badań
naukowych.
Wykorzystując ogólny szablon portalu UJ, w celach promocji i usprawniania przepływu informacji pomiędzy biblioteką a jej użytkownikami, na stronie głównej zamieszczamy aktualności, które znajdują się w części pt.: Biblioteka informuje. Uruchomiliśmy także kanał informacyjny RSS, który pozwala śledzić najważniejszą bieżącą
informację od biblioteki bez konieczności ciągłego zaglądania na jej witrynę. Wiadomości RSS są dostarczane w formie nagłówków, mają tytuł i odnośnik, który prowadzi
do pełnej informacji na stronie WWW.
Na stronie wejściowej boczny panel Na skróty zawiera linki do najczęściej wykorzystywanych zasobów oraz uznanych przez bibliotekarzy i/lub użytkowników za ważne, m.in. Pubmed, Słownik Haseł MeSH, Cyfrowa Biblioteka Medyczna, Refworks, elokalizator czy Polska Bibliografia Lekarska. Specjalne miejsce w części czołowej i tuż
nad paskiem nawigacji otrzymały też hiperłącza do katalogu i Bibliografii UJ CM.
Oddzielny, zewnętrzny i wspomagający panel administracyjny
Prace nad stroną Biblioteki Medycznej wspiera oddzielny panel administracyjny,
który powstał w trakcie wdrożenia i po migracji treści poprzedniego portalu na nową
platformę. Panel ten wykreowany został w wyniku naszej współpracy z informatykami
Ośrodka Komputerowego UJ CM przez webmasterów serwisu głównego Collegium.
W panelu administracyjnym zawarte są takie elementy strony jak bazy danych, nowości, formularze zapisu, formularz kwerendy tematycznej oraz konta na serwerze Proxy. Uprawnienia do pełnego wglądu w całość posiada dyrektor biblioteki, natomiast
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poszczególne zadania są przypisane do określonych zespołów i oddziałów biblioteki,
które na tym poziomie współpracują z redaktorami naszego serwisu internetowego.
Mechanizmy panelu ułatwiają więc zarządzanie i koordynację prac merytorycznych
i technicznych całego serwisu.
Jednym z najważniejszych elementów portalu bibliotecznego jest system informacji
o bazach danych i źródłach informacji. Usuwanie oraz dokładanie nowych baz, wszelkie zmiany w opisie, dostępie dokonywane są właśnie z poziomu panelu administracyjnego.
Ponadto na panelu administracyjnym można też obserwować naliczające się statystyki wejść do poszczególnych baz danych i innych serwisów dostępnych ze strony
Biblioteki.
Organizacja i sieć biblioteczna
Korzystając z formuły portalu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz za wzorem innych
medycznych bibliotek uniwersyteckich na świecie zdecydowaliśmy o wyraźniejszym
włączeniu specjalistycznego serwisu świadczonego przez biblioteki instytutowe. Każda z 3 bibliotek sieci (tj. Biblioteka Instytutu Stomatologii, Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa oraz Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego) otrzymała swój własny
profil. Przyjęte w portalu głównym rozwiązania graficzne są przetransferowane i różnią
się jedynie kolorystyką, a zespoły tych bibliotek mogą za naszym pośrednictwem samodzielnie redagować i uzupełniać treść własnego serwisu.
Strona angielska
Dalszym nieco stadium prac nad portalem Biblioteki Medycznej było również uruchomienie jego angielskiej wersji.
Początkowo chcieliśmy, aby strona angielska była zwierciadłem strony polskiej, z bezpośrednią komunikacją między nimi, tak aby z dowolnego poziomu menu można było
przejść do odpowiednich treści w języku angielskim. Doszliśmy jednak w pewnym momencie do wniosku, że nie wszystkie informacje, które znajdują się na stronie polskiej, są
przydatne dla użytkownika zagranicznego i, co jeszcze ważniejsze, potrzebuje on również
innych, specyficznych informacji. Ostatecznie strona angielska funkcjonuje samodzielnie,
niezależnie od strony polskiej (komunikacja między tymi stronami odbywa się w ten sposób, że przejście z jakiegokolwiek poziomu menu w wersji polskiej odsyła na stronę główną wersji angielskiej). Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie informacji i dostępnych
serwisów dla potrzeb konkretnej grupy użytkowników.
Monitorowanie portalu internetowego Biblioteki
Zważywszy na to jaką rolę mogą odegrać dane zbierane na potrzeby statystyki, zespół projektujący nowy portal bardzo mocno zbiegał, aby były w nim obecne narzędzia
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do monitorowania i abyśmy mogli mocniej ingerować w nadawanie odpowiedniego
statusu tym serwisom, zasobom i źródłom informacji, które uważamy, że wymagają
większego zainteresowania ze strony naszych użytkowników.
Portal UJ niestety nie ma wbudowanych specjalistycznych narzędzi monitoringu,
natomiast bazuje na instrumentach google analytics , które do tej pory nie były przez
nas stosowane.
Dzięki możliwościom odkrytym za pośrednictwem tego nowego instrumentu będziemy mieli lepszy wgląd w funkcjonowanie całego naszego serwisu internetowego,
zwłaszcza w aspekcie jego zasięgu, oddziaływania i ogólnej charakterystyki jego odbiorców.
Końcowe wnioski
Przedstawiona próba oceny efektywności działań szkoleniowych oparta na badaniach kwestionariuszowych, a także na rezultatach monitoringu wykorzystania zasobów informacji naukowej w latach 2010-2013 dała wyrazisty asumpt do ewolucji bibliotecznego portalu internetowego. Kierunek przemian oparł się nie tylko na faktach
wynikających z analiz, ale także na rozmowach z beneficjentami szkoleń, obserwacji
użytkowników informacji podczas kursu, odkrywania dobrych i słabych punktów ówczesnego portalu oraz treści w nim zawartych. Na tej podstawie ukształtowały się dwie,
połączone ze sobą strategie tj. polityka celowego promowania ważnych narzędzi, usług
i produktów informacji naukowej oraz polityka promowania i wspierania zdalnego
użytkownika. Te dwie strategie mają determinować funkcjonowanie aktualnego portalu i aktywizować użytkowników naszej biblioteki. Czy tak zbudowany portal spełni
oczekiwania w nim pokładane - odpowiedzą dalszoplanowe analizy.
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Szczecin – PUM
E-learning dla bibliotekarzy – sposób na poszerzanie
kompetencji zawodowych
Abstract
The article presents online courses for librarians with focus on trainings improving job qualifications
and other skills useful in work like: languages, information technologies, communictation technologies.
Streszczenie
Artykuł przedstawia szkolenia online dla bibliotekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń
umożliwiających podnoszenie kwalifikacji bibliotekarskich oraz nabywanie innych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

W internecie znajduje się bardzo bogata oferta kursów i szkoleń online adresowanych do różnych grup zawodowych. Przedstawiony wybór szkoleń obejmuje zarówno
te przeznaczone dla bibliotekarzy, jak również takie, które ze względu na tematykę
mogą zainteresować bibliotekarzy bibliotek naukowych. Z reguły są to szkolenia bezpłatne, przygotowane na profesjonalnej platformie e-learningowej Moodle. Dzięki popularyzacji zdalnego kształcenia, coraz większa grupa pracowników bibliotek naukowych może tą drogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzać kompetencje
oraz zdobywać inne umiejętności przydatne w pracy zawodowej.
Szkolenia online skierowane do bibliotekarzy
W ramach Narodowego Programu Rozwoju E-Learningu 2.0 - Narodowy 2.0 dostępne są trzy bezpłatne szkolenia językowe. Niezależnie od aktualnych kompetencji
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informatycznych, każdy bibliotekarz, który dołączy do programu, może rozpocząć naukę języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Szkolenia dostępne są na
stronie http://www.narodowy20.pl.
Kurs językowy Język angielski dla bibliotekarzy udostępnia Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu (http://www.bptorun.edu.pl/moodle/). Szkolenie skierowane jest do
bibliotekarzy posiadających w stopniu podstawowym znajomość języka angielskiego,
a chcących poszerzyć słownictwo o terminologię z zakresu bibliotekarstwa i informacji
naukowej. Przed przystąpieniem do kursu należy założyć konto i rozwiązać test kwalifikacyjny. Kurs jest odpłatny.
Federacja Bibliotek Cyfrowych ma w swojej ofercie dwa bezpłatne, bardzo ciekawe
szkolenia online Współpraca z Europeaną oraz Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury. Odbyło się już kilka edycji obydwu szkoleń. Spotkały się one z dużym
zainteresowaniem i zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.
Współpraca z Europeaną to kurs adresowany do osób, które chcą przygotować repozytoria cyfrowe do współpracy z portalem Europeana, którego celem jest ułatwienie
dostępu do dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Europeana ma
prezentować bogactwo dziedzictwa europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną technologią i współczesnymi modelami biznesowymi. Dzięki
szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat idei Europeany i zasad jej funkcjonowania oraz gromadzenia metadanych i protokołu OAI-PMH - technik, które stanowią
podstawę funkcjonowania Europeany. Poszczególne moduły kursu zawierają szczegółowe opisy procedur przekazywania zasobów do Europeany, wliczając w to przygotowanie metadanych, mapowanie stosowanych w instytucji metadanych do schematu
ESE (Europeana Semantic Elements) wykorzystywanego w Europeanie.
Kurs Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury adresowany jest do pracowników instytucji kultury, takich jak biblioteki czy muzea regionalne. Uczestnik kursu
musi jedynie wykazać się podstawową wiedzą z zakresu obsługi komputera i znać zasady funkcjonowania internetu. Kurs składa się z 29 modułów pogrupowanych w dziewięć tematów. Każdy temat kończy się testem sprawdzającym. Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak organizować i prowadzić cyfryzację różnego rodzaju dokumentów, co
pomaga w stworzeniu wysokiej jakości cyfrowych zasobów i umożliwia ich promocję
poprzez udostępnienie takim serwisom jak Europeana. Zostaną również zapoznani
z szeregiem instrukcji omawiających krok po kroku sposób realizacji typowych zadań cyfrowego bibliotekarza, m.in.: tworzenie opisów dla zdigitalizowanych obiektów,
przygotowanie cyfrowych treści do publikacji w sieci, promocja obiektów w sieci, zapewnianie dostępności obiektów w dłuższej perspektywie czasowej, ocena dostępności i użyteczności stron biblioteki cyfrowej. Po zakończeniu szkolenia uzyskuje się
certyfikat potwierdzający udział w kursie. Warunkiem zaliczenia jest prawidłowe rozwiązanie testów sprawdzających wiedzę. Kursy dostępne są w dziale e-learningowym
portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/elearning/pl/).
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Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB na swojej stronie (http://moodle.ebib.pl/) udostępnia cztery kursy online:
• Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania,
• Poradnik prawa autorskiego. Barbara Szczepańska,
• Redakcja publikacji elektronicznych,
• Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu.
Kursy te są bezpłatne, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, adresowane głównie do bibliotekarzy, ale nie tylko, opracowane na platformie Moodle.
Kurs Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania skierowany
jest do osób zainteresowanych poszukiwaniem wartościowych dokumentów w internecie. Opracowany został na poziomie specjalistycznym i przeznaczony jest dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych, badaczy, naukowców itp. W szkoleniu tym przydatna
jest znajomość języka angielskiego, gdyż jest ono wzbogacone o filmy w większości
w języku angielskim. Kurs przybliża zjawisko ukrytych zasobów. Przedstawia strukturę internetu i wielkość trudnych do odnalezienia zasobów. Zawiera informacje o głębokim internecie, omawia jego zasady, przedstawia narzędzia do eksploracji głębokiego
internetu oraz metody wyszukiwania jego zasobów. Do większości modułów (poza
pierwszym, czysto teoretycznym) dołączone są ćwiczenia, pomagające w zdobyciu
sprawności w poruszaniu się po głębokim internecie. Wszystkie treści będące przedmiotem praw autorskich dostępne są na licencji CC BY-SA.
Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu to kurs podstawowy, przeznaczony dla wszystkich osób poszukujących informacji w internecie, chcących dowiedzieć się, jak efektywnie i legalnie korzystać z jego zasobów. Bibliotekarze mogą
wykorzystać ten kurs w pracy związanej z doskonaleniem kompetencji informacyjnych
użytkowników bibliotek. Kurs nie wymaga znajomości języka angielskiego, opracowano go w całości w języku polskim. Składa się z pięciu modułów tematycznych,
części teoretycznej oraz praktycznej, zawierającej zadania sprawdzające nabytą wiedzę
i umiejętności. Wzbogacony został o odsyłacze do ciekawych źródeł z informacjami
uzupełniającymi. Optymalny czas realizacji całego kursu wynosi 24 godziny. Po jego
ukończeniu uczestnik będzie potrafił posługiwać się poprawną terminologią związaną
z szukaniem informacji i oceną źródeł internetowych, wybierać otwarte internetowe
źródła informacji adekwatne do swoich potrzeb, stosować proste i zaawansowane metody przeglądania zasobów i wyszukiwania informacji, stosować różne kryteria oceny
jakości i wiarygodności informacji.
Ciekawym kursem zaproponowanym przez Stowarzyszenie EBIB jest Redakcja publikacji elektronicznych. Jego głównym celem jest nauka tworzenia mocnych podstaw
do rozpoczęcia samodzielnej pracy nad tekstami online. Przeznaczony jest dla osób
planujących tworzenie i redagowanie tekstów elektronicznych w celu ich publikacji
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online, a w szczególności do przyszłych redaktorów e-czasopism, redaktorów serwisów tematycznych oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem i redagowaniem
tekstów w internecie. Uczestnik przyswoi sobie wiedzę, jak założyć czasopismo, portal czy blog. Dowie się, na czym polega praca redaktora w e-wydawnictwie, zapozna
się z podstawowymi rodzajami umów wydawniczych, słownikami poprawnościowymi
i normami wydawniczymi. Zdobędzie umiejętność redagowania tekstów fachowych i naukowych oraz tworzenia i opracowania tekstów informacyjnych w celu publikacji online,
jak również umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii oraz korekty i redakcji technicznej tekstów online. Pozna także popularne programy do edycji tekstu.
Bardzo ciekawą i przydatną propozycją EBIB-u, prezentowaną w formie szkolenia
online, jest Poradnik prawa autorskiego autorstwa Barbary Szczepańskiej - koordynatorki krajowej ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek
Naukowych oraz ekspertki Stowarzyszenia EBIB i Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Szkół Polskich. Poradnik jest publikacją elektroniczną przedstawiającą
problematykę prawa autorskiego w kontekście działalności bibliotek. Zawiera omówienie: podstaw prawa autorskiego, prawa międzynarodowego i europejskiego, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zagadnień prawnych dotyczących utworów,
twórców, w tym współtwórczości, oraz utworów zależnych. W publikacji znajdują się
informacje na temat umów, w tym umów o przeniesienie praw i umów licencyjnych,
zabezpieczeń technicznych, a także na temat dozwolonego użytku, typów materiałów
bibliotecznych i związanych z nimi problemów prawnych oraz dotyczące twórczości
pracowniczej i naukowej. Kurs dostępny jest po zalogowaniu się jako gość.
Innym ciekawym przykładem szkolenia online dotyczącym tego tematu jest Prawo autorskie dla bibliotekarzy. Kurs ma charakter otwarty i dostępny jest na stronie
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu pod adresem: http://www.bu.umk.pl/prawo-autorskie-dla-bibliotekarzy. Zaprojektowany został przez Berkman Center for Internet
& Society (Harvard University) na prośbę międzynarodowej organizacji Electronic
Information for Libraries (EIFL), a przetłumaczony i przystosowany dla polskich bibliotekarzy przez studentów prawa UMK w Toruniu oraz studentów prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obejmuje zagadnienia związane z ogólnymi zasadami prawa autorskiego oraz szczegółowe kwestie prawno-autorskie z uwzględnieniem działalności
bibliotek. Celem powyższego szkolenia jest zapewnienie bibliotekarzom dostępu do
wiedzy związanej z prawami autorskimi w różnych systemach prawnych.
Akademia Orange na swojej stronie (http://www.akademiaorange.pl/kurs/) zamieszcza kurs e-learningowy także poświęcony tematyce prawa autorskiego oraz licencji
Creative Commons (CC) i publikowaniu w sieci. Jest on dostępny dla członków Akademii Orange oraz dla wszystkich zainteresowanych po zalogowaniu się jako gość.
Kurs składa się z czterech modułów: testu otwartości, opracowanego przez KOED,
rozpoczynającego kurs i oferującego wstępną diagnozę otwartości; modułu poświęco294
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nego prawu autorskiemu i licencjom CC; modułu omawiającego zasady publikowania
treści, z praktycznymi poradami, jak odpowiednio przygotować prezentacje projektu,
jak tworzyć scenariusze warsztatów, zajęć wraz z przykładami, oraz informacje, w jaki
sposób prawidłowo oznaczać dokumenty, publikacje licencją CC, a także jak przygotować zasoby, aby były dostępne dla różnych grup odbiorców. Moduł ten kończy się
testem sprawdzającym wiedzę. Moduł czwarty stanowi podsumowanie kursu, zawiera
listę pytań i odpowiedzi.
Kolejnym kursem online dedykowanym m.in. bibliotekarzom jest Open Access otwarta nauka. Opracowany został przez działaczy i fachowców z zakresu informacji
z całej Polski zajmujących się aspektem otwartości w nauce. Kurs składa się z „rozgrzewki” i dziewięciu modułów. Każdy moduł zawiera materiał teoretyczny, zestaw ćwiczeń oraz wykaz rezultatów, jakie osiągnie się na zakończenie modułu. Kurs
ma charakter samokształceniowy, odbywa się bez udziału osób prowadzących. Jego
uczestnik zdobędzie wiedzę na temat ruchu Open Access i jego historii. Pozna nowe
modele i kanały komunikacji naukowej, specyfikę procesu publikowania w czasopismach naukowych oraz specyfikę procesu publikowania w otwartych repozytoriach
naukowych. Zostanie zaznajomiony z korzyściami publikowania w otwartych czasopismach, najważniejszymi katalogami otwartych czasopism oraz nauczy się sprawnego
poruszania po różnych otwartych platformach. Pozna też polskie projekty otwartej
nauki i zdobędzie umiejętność docierania do polskich i zagranicznych otwartych zasobów naukowych. Kurs dostępny jest na stronie: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/
course/view.php?id=2, nie wymaga zakładania konta ani logowania się na platformie
Moodle.
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie ma w swojej ofercie wiele bezpłatnych
kursów online (http://moodle.bpciechanow.edu.pl/). Kilka z nich to szkolenia adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli i studentów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Są to:
• Ewidencja materiałów bibliotecznych,
• Opracowanie formalne zbiorów specjalnych,
• Cyberprawo w działalności placówek oświatowych – utwór i wizerunek w sieci
Internet,
• Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint 2007.
Wszystkie kursy mają charakter samokształceniowy, można z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Warunkiem uczestnictwa jest utworzenie własnego konta na
platformie Moodle oraz wysłanie e-maila do prowadzącego w celu otrzymania klucza
dostępu. Po ukończeniu kursu można uzyskać potwierdzenie udziału.
Ewidencja materiałów bibliotecznych to kurs skierowany do bibliotekarzy zajmujących się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów oraz studentów bibliotekoznawstwa
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i informacji naukowej. Składa się z kilku modułów, prezentujących: zasady ewidencji
wpływów i ubytków różnego rodzaju materiałów bibliotecznych, zasady przeprowadzania skontrum, omówienie podstawowych ksiąg i jednostek ewidencyjnych, dowodów wpływów.
Opracowanie formalne zbiorów specjalnych to kurs także adresowany do bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Omawiane są na nim
zasady opracowania dokumentów filmowych, dźwiękowych i elektronicznych.
Cyberprawo w działalności placówek oświatowych to szkolenie przybliżające podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej, niezbędne w pracy przede wszystkim pracowników oświaty, nauczycieli, a także bibliotekarzy. Obejmuje zagadnienia
prawa autorskiego, ochrony wizerunku i wolnych licencji.
Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint
2007 jest kursem przeznaczonym dla osób, które chcą przygotować własną prezentację
multimedialną. Składa się z kilku modułów, które w formie slajdów wyjaśniają zasady tworzenia prezentacji. Uczestnicy kursu zaznajamiają się z podstawami programu
PowerPoint i sposobami dostosowania go do własnych potrzeb. Uczą się, jak tworzyć
prezentację od podstaw, wykorzystywać motywy, wstawiać zdjęcia, grafikę SmartArt
oraz tworzyć efektowne animacje.
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach udostępnia na swojej stronie internetowej
bezpłatny kurs online Opracowanie dokumentów elektronicznych (http://moodle.
bpsiedlce.pl/). Szkolenie skierowane jest do bibliotekarzy, którzy chcą zapoznać się
z zasadami opracowywania dokumentów elektronicznych. Warunkiem uczestnictwa
w kursie jest utworzenie własnego konta na platformie Moodle oraz wysłanie e-maila
do prowadzącego w celu otrzymania klucza dostępu.
W sieci internetowej dostępne są także bezpłatne kursy online poświęcone formatowi MARC 21. Jednym z nich jest otwarty kurs e-learningowy obejmujący podstawy
katalogowania książek w formacie MARC 21 (Sporządzanie opisów bibliograficznych
książek w formacie MARC 21), przygotowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.
php?id=25). Kurs składa się 11 lekcji oraz trzech lekcji powtórkowych, prezentujących podstawowe pojęcia dotyczące formatu, zasady opracowania książki w formacie
MARC 21, opisy poszczególnych pól rekordu wraz z przykładami, zasady tworzenia
rekordu opisu bibliograficznego dla książki samoistnej i niesamoistnej wydawniczo.
Zawierają również instrukcję pobierania opisów oraz ćwiczenia do samodzielnego
sprawdzenia umiejętności katalogowania.
Drugi kurs poświęcony tworzeniu opisów bibliograficznych artykułów z czasopism
w formacie MARC 21 udostępnia na swojej stronie Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
(http://www.bptorun.edu.pl/moodle). Zawiera on materiały uzupełniające do szkolenia
System biblioteczny PROLIB – efektywne wykorzystanie wybranych modułów. Szkole296
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nie skupia się na niezbędnych polach formatu, które powinny być wystarczające do
sporządzania opisów bibliograficznych w katalogach bibliotecznych. Podzielone jest,
podobnie jak pierwsze, na 11 lekcji oraz trzy lekcje powtórkowe. Obejmuje informacje
na temat języka dokumentu i UKD, hasła głównego i przedmiotowego oraz pobierania
opisów z katalogu Biblioteki Narodowej. Zawiera omówienie strefy tytułu i odpowiedzialności oraz pola autora, pola prac współwydanych oraz większej liczby autorów,
pola wydania, strefy wydania i opisu fizycznego, dzieła wielotomowego i serii. Kurs
dostępny jest bez logowania.
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu także ma w swojej ofercie kursy elektroniczne adresowane do bibliotekarzy. Jednym z nich jest szkolenie Formaty
książek elektronicznych i programy do ich odczytywania, które ma charakter krótkiego
przewodnika po głównych zagadnieniach związanych z publikacjami elektronicznymi.
Drugi kurs E-learning w bibliotece obejmuje idee zdalnego nauczania, prawo a elearning, wykorzystanie metody w nauczaniu, zawiera także ciekawe linki oraz podstawowe informacje o platformach e-learningowych. Obydwa kursy mają charakter
warsztatu samokształceniowego. Warunkiem uczestniczenia jest utworzenie własnego
konta na platformie Moodle. Kursy dostępne są na stronie: http://www.dbp.wroc.pl/
moodle/.
Szkolenia online z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej
W internecie, oprócz kursów dla bibliotekarzy, dostępnych jest wiele bezpłatnych,
ciekawych szkoleń, cennych z punktu widzenia osób ze środowiska bibliotek szkół wyższych. Przykładem takiego kursu jest Infobrokering i zarządzanie informacją (http://
www.bptorun.edu.pl/moodle). Kurs dedykowany jest osobom, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz
doskonalić sposoby profesjonalnego wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania,
opracowania i przekazywania informacji. Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej
wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz świadczenia usług informacyjnych. Kurs składa się z siedem modułów, zawiera teksty specjalistyczne, materiały filmowe, materiały opisowe dotyczące
wybranych zagadnień, testy i zadania sprawdzane przez prowadzącego.
Glogster - sposób na interaktywny plakat i nietypową prezentację multimedialną
(http://www.bptorun.edu.pl/moodle) to kolejny, godny polecenia kurs adresowany do
każdego, kto chce poszerzyć wiedzę z zakresu stosowania nowych technologii. Glog
to interaktywny plakat dostępny online, który może zawierać tekst, fotografię, grafikę, animację, materiały audio-wideo. Umożliwia umieszczanie w załącznikach danych
oraz połączenie się z wybranym portalem społecznościowym. Glog można wykorzystać, przygotowując prezentację multimedialną lub baner czy ulotki promujące wydaForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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rzenie w internecie. Kurs ma charakter zadaniowy i adresowany jest do każdego, kto
chce poszerzyć wiedzę w dziedzinie zastosowania nowych technologii. Warunkiem
zaliczenia szkolenia jest utworzenie autorskiego plakatu, aktywność na kursie oraz wypełnienie i przesłanie ankiety ewaluacyjnej.
Ciekawym kursem online jest Blog - wielozadaniowe narzędzie edukacyjne (http://
www.dbp.wroc.pl/moodle/), przygotowujący do samodzielnego założenia bloga w serwisie Blogger. Zawiera informacje przydatne w początkowej fazie zakładania bloga.
Szkolenie ma charakter warsztatu samokształceniowego.
Kurs Tworzenie strony internetowej dla początkujących może zainteresować osoby,
które zamierzają zbudować witrynę internetową. Szkolenie nie wymaga jakiejkolwiek
znajomości zasad tworzenia i funkcjonowania stron www. Ma charakter warsztatu samokształceniowego, dostępny jest na stronie (http://www.dbp.wroc.pl/moodle/).
Możliwości wyszukiwarki Google jako zaawansowanego narzędzia przeszukiwania zasobów Internetu to kurs online skierowany do osób, które chcą zgłębić tajniki
skutecznego wyszukiwania informacji w internecie. Szkolenie ma na celu zapoznanie
uczestników ze specyfiką wyszukiwarki Google, z jej zaawansowanymi metodami wyszukiwawczymi i usługami specjalnymi: Google Book, Google Scholar, Google Maps,
Google Video. Naucza, jak formułować skutecznie zapytania. Ma charakter warsztatu
samokształceniowego, dostępny jest pod adresem: (http://www.dbp.wroc.pl/moodle/).
Bogatą ofertę bezpłatnych kursów online przygotowała Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, są to m.in.:
• Tworzenie kursów e-learningowych na platformie Moodle,
• Prezi - nowe oblicze prezentacji,
• VOKI - awatar w sieci,
• Photo Story 3 dla Windows,
• Przetwarzanie obrazów cyfrowych za pomocą programu GIMP,
• HotPotatoes,
• Tworzenie arkusza kalkulacyjnego - podstawy (MS Excel 2010),
• Przygotowanie materiałów promocyjnych w programie MS Publisher 2010,
• Tworzenie dokumentów od A do Z (MS Word 2010),
• Tworzenie prezentacji multimedialnej (MS PowerPoint 2010).
Wymienione kursy to szkolenia online opracowane na platformie Moodle z udziałem prowadzącego. Aby przystąpić do kursu, należy założyć konto na platformie elearningowej (http://moodle.wmbp.edu.pl/), a następnie zapisać się na wybrany przez
siebie kurs. Warto przybliżyć kilka z nich.
Tworzenie kursów e-learningowych na platformie Moodle to szkolenie skierowane
do osób zainteresowanych wykorzystaniem w swojej pracy profesjonalnej platformy
e-learningowej Moodle. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
samodzielnego stworzenia kursu online na wybrany przez siebie temat. Szkolenie skła298
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da się z pięciu bloków tematycznych, które zawierają materiał teoretyczny, zadania,
testy sprawdzające wiedzę, prezentacje i filmy instruktażowe. Na jego realizację przewidziano 100 godzin. W celu zaliczenia kursu należy m.in. samodzielnie opracować
kurs e-learningowy na dowolny temat.
Prezi - nowe oblicze prezentacji to kurs przeznaczony dla osób, które chcą stworzyć nietypową prezentację multimedialną w chmurze, gdzie cykl slajdów wypełnia
nieograniczoną przestrzeń – „wirtualne płótno”. Prezentacje tworzy się i przechowuje
w sieci, można również zapisać je na dysku i odtwarzać w trybie offline. Szkolenie ma
charakter praktyczny, w jego trakcie uczestnicy tworzą kilka różnego typu prezentacji.
Kurs realizowany jest przez dwa tygodnie.
VOKI - awatar w sieci to szkolenie skierowane do chcących stworzyć awatara. Voki
jest narzędziem umożliwiającym stworzenie animowanej postaci, która może np. naszym głosem zapraszać na kurs, szkolenie, do odwiedzenia witryny, wystawy itp. Kurs
obejmuje jeden blok tematyczny i trwa jeden tydzień.
Photo Story 3 dla Windows to kurs adresowany do osób, które chcą tworzyć multimedialne pokazy zdjęć. Pokazuje, jak dokonać podstawowej obróbki zdjęć, opatrzyć
je napisami, dodać podkład muzyczny, nagrać własną narrację oraz jak przygotowany
pokaz zapisać w formie pliku wideo lub w formacie przeznaczonym dla urządzeń mobilnych czy też wysłać pocztą elektroniczną. Kurs składa się z jednego bloku tematycznego i realizowany jest przez dwa tygodnie.
Przetwarzanie obrazów cyfrowych za pomocą programu GIMP to kurs, który pomaga poszerzyć zakres wiedzy praktycznej w dziedzinie technologii informacyjnej. GIMP
jest narzędziem służącym do przetwarzania grafiki cyfrowej. Można przy jego użyciu
tworzyć obrazy graficzne czy modyfikować już istniejące: kadrować, retuszować, dokonywać zmiany kolorów czy łączyć kilka zdjęć w jedno. Kurs opracowano w wersji
GIMP 2.8.2.
HotPotatoes jest szkoleniem skierowanym do tych, którzy chcą tworzyć interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne. HotPotatoes to darmowe oprogramowanie, umożliwiające tworzenie tego typu materiałów, a w szczególności: testów, quizów,
krzyżówek, rozsypanek wyrazowych, zdań z lukami oraz materiałów w postaci interaktywnych stron www. Kurs składa się z trzech bloków tematycznych obejmujących
materiał teoretyczny, filmy instruktażowe oraz obowiązkowe zadania do wykonania.
Na realizację kursu przewidziano 16 godzin dydaktycznych.
Bardzo ciekawe i przydatne dla bibliotekarzy szkolenia online proponują firmy udostępniające bazy danych. Najczęściej odbywają się one na platformie WebEx, udział
w nich jest bezpłatny. W celu odbycia takiego kursu należy się zarejestrować, podając
adres e-mail, na który wysyłany jest link do szkolenia i instrukcje postępowania. Są to
kursy z udziałem prowadzącego, podczas których można zadawać pytania. Przykładem firmy, która promuje swoje bazy i narzędzia, wykorzystując platformę WebEx,
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jest Thomson Reuters. Firma ma bardzo bogatą ofertę szkoleń, które organizowane są
cyklicznie i prowadzone w języku polskim.
W czerwcu bieżącego roku wśród 12 bibliotek polskich uczelni medycznych przeprowadzona została ankieta, badająca popularność i przydatność kursów i szkoleń elearningowych wśród bibliotekarzy bibliotek naukowych. Ankieta zawierała pięć pytań.
W pierwszym poproszono o informacje, czy pracownicy biblioteki brali udział
w kursach, szkoleniach realizowanych w formie e-learningu. Wszyscy ankietowani
odpowiedzieli twierdząco. Na pytanie: Czy szkolenia online są dogodną formą podnoszenia kwalifikacji, poszerzania kompetencji - dziewięć bibliotek odpowiedziało twierdząco, trzy biblioteki uznały, że tylko jako uzupełnienie innej formy zajęć.
Kolejne pytanie dotyczyło szkoleń, w jakich brali udział pracownicy poszczególnych bibliotek. Największym powodzeniem cieszyły się kursy: Tworzenie kursów elearningowych na platformie Moodle - ukończyło go 46 osób; Open Access – otwarta
nauka ukończyło 14 bibliotekarzy, Prezi - nowe oblicze prezentacji - 12 osób; Język
angielski dla bibliotekarzy - 10 osób. (Ryc.1)
Nieco mniejsze zainteresowanie budziły szkolenia komputerowe: Tworzenie arkusza kalkulacyjnego ukończyło pięć osób, Tworzenie prezentacji multimedialnej MS
PowerPoint - trzy osoby, Przygotowanie materiałów promocyjnych w programie MS
Publisher 2010 - trzy osoby, Photo Story 3 dla Windows - także trzy osoby. Po dwie
osoby ukończyły kursy: Tworzenie dokumentów od A do Z, HotPotatoes, Przetwarzanie
obrazów cyfrowych za pomocą programu GIMP, Dwustopniowy kurs bibweb, Licencje
CC, Możliwości wyszukiwarki Google jako zaawansowanego narzędzia przeszukiwania zasobów Internetu oraz Profesjonalna organizacja i zarządzanie biblioteką.
Pojedyncze osoby zaliczyły kursy: VOKI - awatar w sieci, Redakcja publikacji elektronicznych, Kurs grafiki komputerowej.
Następne pytanie dotyczyło zainteresowań szkoleniami online prowadzonymi na
platformie WebEx. Okazało się, iż tego typu kursy cieszą się ogromnym powodzeniem.
Najwięcej respondentów, bo aż 154 - uczestniczyło w szkoleniach z baz i narzędzi
dostępnych na platformie Web of Science, organizowanych przez firmę Thomson Reuters. Siedem osób skorzystało ze szkoleń organizowanych przez firmy: ProQuest, BMJ
i OUP. Respondenci wymieniali również inne tego typu szkolenia, m.in. RefWorks,
LinkSolver, Ebrary, Alma, Nukat, Aleph czy Vision of Technical University of Denmark’s use Mendeley to driver research and scientific collaboration.
W ankiecie poproszono także bibliotekarzy o informacje na temat kursów i szkoleń,
jakimi byliby zainteresowani. Wśród wymienionych najczęściej pojawiały się kursy
z języka angielskiego, prawa autorskiego dla bibliotekarzy i dokumentów typu Open
Access. Respondenci chętnie uczestniczyliby również w szkoleniach na temat: warsztatów MESH, Marc 21 dla różnych typów dokumentów, katalogowania starodruków,
komunikacji interpersonalnej, promocji i marketingu w bibliotece, bibliometrii, ochro300
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Ryc. 1. Kursy cieszące się największym zainteresowaniem
wśród bibliotekarzy bibliotek medycznych

ny własności intelektualnej, bibliotek cyfrowych, digitalizacji zbiorów, tworzenia stron
www w HTML, arkusza kalkulacyjnego Excel dla zaawansowanych. Wymieniano także szkolenia z programów do tworzenia i edycji filmów wideo oraz narzędzi FastStone
Capture, programu Microsoft Access, a także korzystania z platformy Web of Science,
multiwyszukiwarek Summon, EDS. Jedna z bibliotek byłaby zainteresowana kursem
Tworzenie kursów e-learningowych na platformie Moodle na poziomie zaawansowanym.
Wyniki ankiety wskazują, iż pracownicy medycznych bibliotek naukowych w dużym stopniu korzystają ze szkoleń online. Ich zdaniem są one dogodną formą podnoszenia kwalifikacji i poszerzania kompetencji zawodowych.
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E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE
WSPOMAGAJĄCE PROCES UCZENIA

Abstract
The aim of the article is to present the main guidelines of the e-learning method, which becomes an increasingly important form of academic education, to present the evaluation of lectures given by e-learning
method, which has been done by a group of students and to evaluate of popularity of a new form of teaching among lecturers of The Pontifical University of John Paul II in Cracow.
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja głównych założeń nauczania metodą e-learningu, który staje się coraz
bardziej istotną formą kształcenia akademickiego.
W tekście przedstawiono ocenę zajęć prowadzonych metodą e-nauczania, dokonaną przez grupę studentów oraz przeanalizowano zainteresowanie nową formą nauczania wśród nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

E-learning jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, który wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne. Zaliczamy do nich między innymi: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizję interaktywną,
czy też nośniki CD i DVD. Metoda ta, ze względu na swoją specyfikę, jest także określana jako distance education lub distance learning (nauczanie na odległość). Zajęcia
za pomocą platformy e-learningowej można prowadzić zarówno w formule nauczania
na odległość (distance learning), jak i w formule nauczania „mieszanego” (blended learning), tzn. wykorzystując platformę do wspomagania zajęć prowadzonych w sposób
tradycyjny (tzn. przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego i studentów).
Powszechna dostępność do najnowszych, zaawansowanych technologii umożliwia
nie tylko wsparcie zajęć stacjonarnych, ale również uczenie (także uczenie się) na odległość. Ten sposób nauki jest możliwy dzięki dostępowi do materiałów dydaktycznych
w dowolnym miejscu i czasie.
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Najbardziej zaawansowaną i najprostszą w wykorzystaniu oraz we wdrożeniu
technologią tego typu jest platforma e-learningowa. Dzięki rozbudowanym możliwościom oraz łatwości obsługi, korzystanie z platformy daje placówkom edukacyjnym
olbrzymie możliwości dokształcania się oraz wspierania nauki. W ostatnich czasach
e-learning znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w szkolnictwie wyższym.
Przepisy zezwalają na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zasady stosowania e-edukacji na uczelniach reguluje
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 roku
ze zmianami z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Liczba godzin wykładów i ćwiczeń na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych metodą e-learningu nie może
być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia1. Zajęcia e-learningowe mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowanych
wykładowców akademickich (np. tych, którzy odbyli szkolenia w zakresie korzystania
z platform dedykowanych celom edukacyjnym). Metody dydaktyczne wykorzystywane podczas zdalnie prowadzonych zajęć powinny stymulować i aktywizować proces
nauczania oraz uczenia się, a umieszczane materiały mają zwiększać samodzielność
i dociekliwość słuchaczy, oraz sprzyjać pogłębianiu ich zainteresowań. Zauważalną
cechą e-edukacji jest możliwość wykorzystywania różnych technologii multimedialnych takich jak: nagrania audio, interaktywne ćwiczenia, krótkie filmy, komiksy, użycie technik wideo i wiele innych.
Opracowania umieszczane w sieci, związane z e-edukacją i wykorzystaniem technologii zdalnego uczenia w szkolnictwie wyższym, są chronione dzięki Ustawie z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904
ze zmianami). Zgodnie z tą ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw
działalności twórczej o charakterze indywidualnym, utrwalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Tak rozumiany utwór automatycznie podlega ochronie prawnej już od chwili jego powstania (są to np. teksty publikowane w Internecie, filmy, nagrania muzyczne, programy komputerowe). Prawem autorskim
chronione są również bazy danych spełniające cechy utworu (nawet wówczas, gdy zawarte
w nich materiały nie podlegają ochronie prawami autorskimi). Bazy zaliczane do tej kategorii muszą spełniać kryterium oryginalności np. w doborze materiałów lub w opracowanej
strukturze. Mówią o tym przepisy zawarte w Dz.U. z 2006 roku nr 90, poz. 631, nr 94, poz.
658, nr 121, poz. 843 oraz z 2007 roku nr 99, poz. 662.
Internetowy System Aktów Prawnych, [dok. elektr.] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112461470 [dostęp: 1 III 2015]
1
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Ochronie podlegają również zamieszczane w sieci bazy danych nie będące utworami (bazy takie rozumiane są jako zbiór jakichkolwiek materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, dostępne w jakikolwiek sposób,
w tym przez środki elektroniczne, jeśli ich stworzenie wymagało istotnego nakładu finansowego lub nakładu pracy). Reguluje to Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402) 2.
Treści zamieszczane w sieci są również zabezpieczane Ustawą z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204),
z nowelizacją z dnia 7 października 2013 roku. Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności i obowiązków usługodawców wszelkich ofert świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych.
Kolejną z ustaw regulujących ochronę materiałów dydaktycznych zamieszczanych
w sieci jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503), która chroni przed działaniami sprzecznymi
z prawem lub dobrymi obyczajami3.
Wszystkie wspomniane wcześniej regulacje stosuje się również w odniesieniu do
kursów e-learnigowych. Jako utwór traktuje się nie tylko cały kurs e-nauczania, ale
także poszczególne jego elementy. Twórcom przysługują w pełnym zakresie osobiste prawa autorskie, natomiast prawa majątkowe do prowadzonych zajęć przysługują,
w większości przypadków, uczelniom zatrudniającym nauczycieli – autorów kursów.
Dostęp do zaawansowanych technologii jest bardzo wysoko oceniany przez młodzież przyzwyczajoną do codziennego używania mediów elektronicznych. Wielu licealistów podczas wyboru studiów kieruje się możliwością odbywania nauki poza murami uczelni. Brak konieczności osobistej obecności na wszystkich wykładach wiąże
się z obniżeniem kosztów edukacji i możliwością swobodnego udziału w zajęciach.
E-learning jest postrzegany przez młodzież jako zachęcająca i nowoczesna forma uczenia się.
W swoich założeniach nauka z wykorzystaniem Internetu umożliwia przełamywanie barier edukacyjnych. Ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do
wykształcenia dotykają najczęściej ludzi mieszkających w małych miejscowościach,
oddalonych od centrów edukacyjnych, osoby niepełnosprawne i starsze. Mając dostęp
do sieci, chętni mogą brać udział w zdalnie prowadzonej nauce. Zajęcia e-learningowe
mogą być skierowane również do jednocześnie uczących się i pracujących osób dorosłych.
Piotr Wa g l o wsk i : Ochrona baz danych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa
2009
3
Karolina C h r a b ą sz c z : Wykorzystanie e-learningu w procesie kształcenia studentów. [dok. elektr.]
http://zn.mwse.edu.pl/karolina-chrabaszcz-wykorzystanie-e-learningu-w-procesie-ksztalcenia-studentow/
[dostęp: 5 II 2015]
2
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Zaletą e-learningu jest brak ograniczeń terytorialnych i duża elastyczność form
szkoleniowych. Uczniowie często odbierają uczenie na odległość jako pewien rodzaj
indywidualnego kursu, gdyż mogą uczyć się we własnym tempie, bez stresu i pośpiechu. W dogodnym dla siebie czasie mogą wrócić do informacji zawartych w udostępnionych materiałach. Z drugiej strony, dla celów większej mobilizacji studentów, można przygotować kurs, który będzie wymagał większej dyscypliny czasowej np. przez
zawężenie okresu w którym widoczne jest wybrana część zajęć.
Ten nowoczesny sposób przekazywania wiedzy pozwala wykładowcom na wielokrotną modyfikację istniejących szkoleń i dostosowanie ich do zmieniającej się rzeczywistości. Prowadzący warsztaty e-learningowe mogą monitorować postępy w nauce
swoich studentów. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia
przyswojonej wiedzy, wprowadzenie powtórek i przystosowanie kolejnych etapów
uczenia do poziomu wiedzy słuchaczy.
Niezaprzeczalną wadą e-nauczania jest niemożność osobistego kontaktu z wykładowcą i innymi studentami. Podczas zdalnej nauki brak jest emocji zawartych w tradycyjnych formach uczenia (np. dyskusji, pogadanek, lub tzw. „burzy mózgów”). Mankamentem jest również brak, bardzo ważnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
bezpośredniej relacji z rówieśnikami, której nie zastąpią fora, blogi, czaty i inne formy
zdalnych kontaktów. Niekiedy Internet powoduje zamknięcie się na relacje z innymi
ludźmi, dając wrażenie odosobnienia. Innym zdarzającym się problem są trudności
w koncentracji, brak motywacji i samodyscypliny uczącego się. Duży odsetek osób
rozpoczynających kursy e-learningowe nie kończy rozpoczętych studiów i nauki.
Metodą kształcenia, która niweluje minusy prowadzenia kursów wyłącznie przez
wykorzystanie nowoczesnych mediów jest blended learning (nauczanie mieszane). Jest
to sposób prowadzenia zajęć łączący tradycyjne metody nauki (zapewniające bezpośredni kontakt z prowadzącym i innymi uczniami) z e-nauczaniem. Metoda ta umożliwia połączenie zajęć prowadzonych w salach uczelni, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje dostęp do sieci Internet.
Uzupełniający tryb uczenia pozwala na umieszczenie na platformie materiałów,
z których korzystanie podczas wykładu byłoby utrudnione lub angażowałoby zbyt
dużo czasu. Zamieszczone treści służą uzupełnieniu i poszerzeniu wiedzy przedstawionej podczas ćwiczeń i wykładów. Platforma jest tu wykorzystana do wspomagania
zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny. Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Zaletą b-learningu jest możliwość stosowania bezpośrednich i zdalnych form aktywizacji,
a także wspólna praca on-line nauczyciela i uczniów4. Sukcesywnie, nauczanie według
schematu blended learning staje się coraz bardziej popularne. Najczęstszym modelem
Karolina Kasowska: Co to jest blended learning? [dok. elektr.] http://www.netakademia.pl/artyk-blended-learning.php, [dostęp: 02 II 2015]
4
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wykorzystania tej metody jest tzw. model przeplatany, gdzie e-learning występuje równolegle ze szkoleniami prowadzonymi metodą tradycyjną5. Część zajęć odbywa się
poprzez bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem, a część z wykorzystaniem metod
kształcenia na odległość, w ramach których uczniowie mogą korzystać z materiałów
zamieszczonych na platformie e-learningowej.
W USA blended learning staje się stopniowo podstawową metodą stosowaną
w szkolnictwie wyższym. Szacuje się, że nawet 93% wykładowców i asystentów stosuje tę technikę uczenia, przy założeniu zwiększenia nacisku na kreatywność i aktywność
studentów podczas zajęć stacjonarnych. Podstawowym założeniem uzupełniającej metody uczenia jest wspieranie samodzielności studentów i umożliwienie im realizacji
indywidualnego podejścia do nauki. W Polsce model ten nie jest jeszcze tak popularny, ale coraz więcej uczelni zaczyna wprowadzać blended learning jako uzupełniającą
metodę przekazywania wiedzy6. Uwzględniając różny stopień zastosowania metody
b-learning na uczelniach oraz różny stopień zaangażowania nauczycieli możemy wyróżnić dwa modele wykorzystywania platformy e-learningowej do wspierania zajęć
stacjonarnych. Pierwszy z nich zakłada prowadzenie krótkich kursów zamkniętych,
drugi zaś długoterminowych kursów cyklicznych7. Model, który zakłada prowadzenie
krótkich kursów zamkniętych można zobrazować w następujący sposób:

Fot. 1. Model prowadzenia krótkich kursów zamkniętych
Źródło: Europejski System Edukacji Elearningowej

Etap I – Określenie celów i grupy docelowej
Określenie celu szkolenia oraz wytypowanie jego uczestników.
Etap II – Szkolenie e-learningowe
Przeprowadzenie wstępnych szkoleń e-learningowych, pozwalających uczestnikom
zdobyć lub uzupełnić wiedzę z danej dziedziny. Etap ten pozwala wyrównać poziom
grupy, dzięki czemu podczas szkoleń tradycyjnych wszyscy uczestnicy dysponują taką
samą wiedzą.
Przemysław Fu k s: Blended Learning. Krok w tył, a dwa kroki naprzód. [dok. elektr.] http://www.pifs.
org.pl/UserFiles/BlendedLearning2%282%29.pdf [dostęp: 17 II 2015]
6
Marzanna No wa c k a -D u d a: Blended learning. Aktualności. [dok. elektr.] http://pracagluchych.pl/
news/85/ [dostęp: 17 II 2015]
7
Europejski System Edukacji Elearningowej (ESEE) Modele zastosowań. [dok. elektr.] http://www.
esee.eu/index.php?id=335 [dostęp: 28 II 2015]
5
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Etap III – Szkolenie tradycyjne
Utrwalenie przekazanej wcześniej wiedzy, wymiana doświadczeń, dyskusja moderowana, udzielanie odpowiedzi na pytania, przekazanie nowych zagadnień, przeprowadzenie ćwiczeń oraz omówienie praktycznych zastosowań.
Etap IV – Szkolenie e-learningowe
Powtórzenie zdobytej wiedzy (udostępnienie całości materiału dydaktycznego),
utrwalenie materiału poprzez specjalnie przygotowane ćwiczenia, przeprowadzenie testów sprawdzających poziom zdobytej wiedzy oraz skuteczności szkolenia.
Natomiast drugi model, który zakłada prowadzenie długoterminowych kursów cyklicznych wizualizowany jest następująco:

Fot. 2. Model prowadzenia długoterminowych kursów cyklicznych
Źródło: Europejski System Edukacji Elearningowej

Etap I
Wyznaczenie zakresu oraz celów kursu, rekrutacja uczestników.
Etap II – cykl
Szkolenie tradycyjne
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Przerobienie określonej partii materiału ze szczególnym naciskiem na zdobywanie
przez uczestników praktycznych umiejętności oraz uczestnictwo w dyskusji.
Szkolenie e-learningowe
Udostępnienie informacji dydaktycznych do przerobionego na zajęciach materiału,
umożliwienie wielokrotnego wykonywania ćwiczeń, przeprowadzenie testu sprawdzającego.
Szkolenie tradycyjne
Omówienie napotkanych trudności oraz przerobienie nowej partii materiału ze
szczególnym naciskiem na wiedzę i umiejętności praktyczne.
Szkolenie e-learningowe
Udostępnienie informacji dydaktycznych do przerobionego na zajęciach materiału,
umożliwienie wielokrotnego wykonywania ćwiczeń, przeprowadzenie testu sprawdzającego.
E-learning na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie bierze udział w systemie e-learningowym.

Fot. 3. Strona domowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z informacją
o prowadzonych zajęciach metodą e-nauczania
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Zajęcia dydaktyczne prowadzone na
UPJPII są zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 roku oraz
z dnia 9 maja 2008 roku ze zmianami
z dnia 2 listopada 2011roku w sprawie
warunków, jakie muszą być spełnione,
aby zajęcia dydaktyczne na studiach
mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Informacje dotyczące e-learningu,
przydatne zarówno nauczycielom akademickim, jak i studentom dostępne są
ze strony głównej uczelni.
UPJPII korzysta z pakietu Blackboard
Academic Suite, firmy Blackboard Inc. zainstalowanego w Akademickim Centrum
Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej. Logowanie do systemu
Blackboard w ACK CYFRONET AGH
jest możliwe z dowolnej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Internet
Explorer, Netscape, Safari) po wybraniu
strony WWW: http://blackboard.cyfronet.
pl.
W Uniwersytecie Papieskim Jana PawFot. 4. Strona e-nauczania Uniwersytetu
ła
II
w Krakowie, decyzją Senatu z dnia 23
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
września 2013 roku wprowadzono formuz informacjami dla wykładowców i studentów
łę „nauczania mieszanego” (ang. blended
learning) tzn. wykorzystując platformę do
wspomagania zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny. Regulamin, pozwala na przeprowadzenie do 40% zajęć tą metodą. Każda godzina wykładowa przeprowadzona metodą
e-learningową odpowiada 1,5 godziny uczenia klasycznego.
Zasady wykorzystywania b-learningu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie określa Regulamin korzystania z platformy e-learningowej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. System uczenia na odległość podlega
bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Nad poprawno-
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Fot. 5. Wejście na platformę Blackboard dostępne ze strony http://blackboard.cyfronet.pl

Wykr. 1. Wykres obrazujący stosunek zajęć prowadzonych na UPJPII metodą tradycyjną
(ćwiczenia i wykłady w salach uniwersytetu) do zajęć prowadzonych metodą e-learningową
(studenci korzystają z materiałów umieszczonych na platformie Blackboard).
Źródło: Regulamin korzystania z platformy e-learningowej na Uniwersytecie Jana Pawła II
w Krakowie
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ścią umieszczania materiałów na platformie i odpowiednim działaniem kursów czuwa
Koordynator do spraw e-learningu, powoływany przez Rektora UPJPII.
Poszczególne wykłady i ćwiczenia prowadzone przez wykładowców UPJPII mogą
być wzbogacone o zdjęcia, filmy, grafikę, wykresy, schematy, plany i wszelkie inne
materiały uznane jako konieczne lub wspierające proces dydaktyczny. Na platformie
prowadzący mają możliwość umieszczania materiałów informacyjnych (np. tematów
wykładów, spisów lektur, adresów polecanych stron internetowych lub terminów ważnych spotkań).
Mając na uwadze potrzeby studentów uczestniczących w seminariach naukowych,
tworzone są grupy dyskusyjne, przeprowadzane warsztaty tematyczne, a także umieszczane (w ramach jednego kursu) materiały konieczne i przydatne poszczególnym grupom słuchaczy.
Student, który był nieobecny na zajęciach np. z powodu choroby, może uzupełnić
zaległości korzystając z dostępnych na platformie materiałów dydaktycznych. Stałe
monitowanie stopnia przyswojenia wiedzy jest możliwe poprzez przygotowanie przez
prowadzących różnych narzędzi sprawdzających. Nauczyciele akademiccy sprawdzają
postępy w nauce studentów poprzez testy wielo- lub jednokrotnego wyboru, quizy naukowe lub ankiety ewaluacyjne. Praca studentów na platformie może być obserwowana przez nauczycieli np. poprzez przygotowane statystyki aktywnego współdziałania
z platformą. Wykładowcy mają też możliwość ograniczania czasu dostępu do umieszczonych treści, a także ścisłego określania liczby przewijania konkretnej strony. Oceny
ze sprawdzianów są widoczne w e-dzienniku.
Warunkiem otwarcia kursu e-learningowego na platformie Blackboard przez nauczyciela akademickiego jest ukończenie przez niego szkolenia w zakresie podstaw
zdalnego uczenia i obsługi platformy. Na początku każdego roku akademickiego organizowane są szkolenia dla pracowników UPJPII, przybliżające zasady umieszczania
materiałów dydaktycznych na platformie. Szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowanych pracowników Akademickiego Centrum Komputerowego AGH Cyfronet.
Nauczyciele akademiccy stają się użytkownikami platformy na podstawie przyznanego im loginu i hasła. Wykładowcy, w zależności od swoich potrzeb, zakładają tzw.
kursy szkoleniowe. Podczas zakładania poszczególnych kursów nadawane są uprawnienia wewnątrz poszczególnych kursów do edytowania materiałów lub ich różnorodnego wykorzystywania. Zajęcia e-learningowe, stanowiące wsparcie dla innych metod
kształcenia, mogą przyjąć różne formy. Zgodnie z Regulaminem dopuszczalne jest
publikowanie sylabusów, konspektów, publikacji, grafiki, animacji, nagrań audio lub
wideo, zadań, testów itp. Zajęcia mogą być prowadzone w formie wideokonferencji,
forów dyskusyjnych, interaktywnych zadań, pytań problemowych, quizów, przeprowadzania kolokwiów, egzaminów i konsultacji.
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Każdy słuchacz, po przyjęciu na studia, na wniosek wykładowcy, otrzymuje swój
unikalny identyfikator, który umożliwia wejście na platformę e-learningową. Po poprawnym zalogowaniu studenci mają dostęp do materiałów dydaktycznych właściwych
dla wybranego kierunku studiów. W razie nieobecności użytkownicy mają wgląd do
materiałów przerabianych na uczelni. Studenci mają także możliwość wysłania drogą
mailową pytań do poszczególnych wykładowców. Nauczyciele mogą natomiast rozsyłać tematy problemów i zadań do rozwiązania lub wskazówki pojedynczym studentom
albo grupom studentów.
Interaktywna i ciekawa forma zajęć zachęca do aktywnego udziału w ćwiczeniach
i wykładach, a dzięki umieszczeniu na platformie materiałów dydaktycznych młodzież
ma możliwość powtarzania wiadomości w dowolnym tempie i wykonywania ćwiczeń
z informacją o poprawności ich wykonania.

Fot. 6. Strona domowa kursów e-learningowych

Ocena zajęć prowadzonych metodą e-learningową na Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie
W celu oceny wprowadzenia na UPJPII kształcenia uzupełniającego z wykorzystaniem technik multimedialnych, przeprowadzono ankietę wśród słuchaczy Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa oraz Studium Archiwistyczno-Bibliotekoznawczego Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Grupę tę wybrano
z kilku powodów. Studia na kierunku archiwistyczno-bibliotekoznawczym wymagają
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zdobycia praktycznych umiejętności odnoszących się do procesów, usług i działalności
informacyjnej. Podkreślane są wiedza i umiejętności związane z obiegiem i przekazywaniem informacji, organizacją i zarządzaniem wiedzą oraz komunikacją naukową
i społeczną8. Od absolwentów wymagane jest doświadczenie zarówno w obsłudze baz
danych jak i katalogów online. Część zajęć na tym kierunku (z przedmiotu „Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych”) prowadzona jest z wykorzystaniem zdalnego nauczania. Ankietowani studenci są w większości osobami pracującymi, często łączącymi naukę z obowiązkami służbowymi i rodzinnymi.
Na podstawie przeprowadzonej ankiety przeanalizowano opinie o zajęciach elearningowych prowadzonych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Najbardziej zauważalną przez ankietowanych studentów zaletą e-learningu (45%),
jest dowolność miejsca i czasu, w jakim można korzystać z materiałów umieszczonych
w sieci. Bardzo docenianą cechą e-nauczania jest możliwość indywidualnego podejścia do każdego studenta (35%). Oszczędność czasu, a tym samym zmniejszenie liczby
godzin przeznaczonych na dojazdy i ograniczenie liczby zajęć na uczelni jest ważna
dla 25% respondentów. 22% studentów zadowolona jest z dostępu do baz wiedzy, szkoleń
i innych przydatnych informacji, które wzbogacają tok studiów. Najmniej znacząca dla studentów jest oszczędność kosztów nauki (15%). Ocenę studentów obrazuje wykres 2.

Wykr. 2. Zalety e-learningu
Źródło: Opracowanie własne
Małgorzata Ja n i a k : Akademickie kształcenie bibliologów i informatologów. Forum Bibl. Med. 2014
R. 7 nr 1 s. 17-29
8
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Ankietowani studenci Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa oraz Studium Archiwistyczno-Bibliotekoznawczego UPJPII do głównych wad e-learningu zaliczają brak
bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi (35%) i ograniczoną możliwość współpracy z innymi uczestnikami szkoleń (20%). Zauważalnym problemem jest konieczność
samodyscypliny i wewnętrznej motywacji (21%). Najmniejszą przeszkodą w realizacji zdalnego nauczania jest wymóg posiadania i umiejętności obsługi odpowiedniego
sprzętu i oprogramowania (15%). Wykres 3 ilustruje wyniki ankiety dotyczącej oceny
negatywnych cech e-learningu.

Wykr. 3. Wady e-learningu
Źródło: Opracowanie własne

Ostatnim pytaniem zadanym ankietowanym studentom była opinia dotycząca stosowania nauczania wspomagającego w toku studiów na UPJPII. Na podstawie danych
zaprezentowanych na wykresie 4 można wnioskować, że 85% respondentów jest zadowolona z tej formy zajęć, a tylko 15% nie odpowiada wprowadzenie zdalnego nauczania. Do grupy tej należą głównie osoby skarżące się na problemy sprzętowe i brak
dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania.

Wykr. 4. Ocena zajęć prowadzonych metodą blended-learning na UPJPII
Źródło: Opracowanie własne
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W celu oceny nowej metody uczenia z punktu widzenia wykładowców przeanalizowano liczbę nauczycieli akademickich zainteresowanych zakładaniem kont, a także
liczbę nowych kursów widocznych na platformie Blackboard.
Z załączonego poniżej wykresu widać, że na UPJPII łączenie tradycyjnego uczenia
z nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi staje się coraz bardziej popularne.
Analizując wykres nr 5 można zauważyć, iż od roku akademickiego 2010/2011 do roku
akademickiego 2013/2014 nastąpił przyrost o ok. 187% liczby pracowników dydaktycznych, którzy korzystają z platformy Blackboard. Liczba zakładanych kursów na
przestrzeni lat 2010-2014 wzrosła natomiast o ok. 220%.

–
–
–
–

Wykr. 5. Liczba kont i kursów zakładanych dla pracowników UPJPII
w roku akademickim 2010/2011 – 15 pracowników założyło 18 nowych kursów,
w roku akademickim 2011/2012 – 19 pracowników założyło 28 nowych kursów (przy zachowaniu kursów z lat poprzednich),
w roku akademickim 2012/2013 – 37 pracowników założyło 39 nowych kursów (przy zachowaniu kursów z lat poprzednich),
w roku akademickim 2013/2014 – 43 pracowników założyło 58 nowych kursów (przy zachowaniu kursów z lat poprzednich).
Źródło: Statystyki prowadzone przez koordynatora ds. e-learningu.

Należy zaznaczyć że ogólna liczba kont założonych pracownikom UPJPII w roku
2014 wzrosła do 114 osób, co przy początkowej liczbie 15 osób stanowi wzrost o 660%.
Obrazuje to wykres nr 6.
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Wykr. 6. Liczba pracowników UPJPII, którzy mają założone konto na platformie Blackboard
Źródło: Statystyki prowadzone przez koordynatora ds. e-learningu.

B-learning jako uzupełniająca forma nauki wprowadzona na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie realizuje funkcje systemu wspomagającego nauczanie i zarządzanie treścią, umożliwia przygotowanie, udostępnianie i monitorowanie
procesów dydaktycznych. Metoda praktykowana na uczelni uatrakcyjnia prowadzone
zajęcia poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Korzystanie z platformy daje możliwość indywidualnego ukierunkowania nauki na konkretną dziedzinę,
a różnorodność tekstów i ćwiczeń zachęca do samodzielnej pracy.
Podsumowując można stwierdzić, iż blended-learning to nowoczesny sposób uczenia, który został zaakceptowany w procesie dydaktycznym Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.
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Mgr Małgorzata Zając
Lublin – UM
Projektowanie modułu sprawdzającego
na platformie e-learningowej
Moodle – prezentacja doświadczeń
Biblioteki Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
Abstract
The Library of the Medical University of Lublin has conducted online courses for students and doctoral students using the Moodle platform. Each course, apart from the content, includes a module which is
the basis for the final grade. This module consists of a test and sometimes additionally, an assignment or
some assignments. In the article selected solutions, used for preparing tests, assignments as well as activity
assessment and final grade calculation, are presented. Attention is paid to using question categories while
quiz building, a scale for grade defining and application of weighted mean of grades for course grade calculation as well as setting up a passing grade for the activity.
Streszczenie
Biblioteka UM w Lublinie prowadzi szkolenia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu wykorzystując platformę e-learningową Moodle. Każdy z kursów poza materiałami edukacyjnymi zawiera moduł
sprawdzający będący podstawą zaliczenia szkolenia. W jego skład wchodzi test, czasami również zadanie
lub zadania otwarte. W artykule zaprezentowano wybrane rozwiązania wykorzystywane przy tworzeniu
testów i zadań oraz przy ocenianiu aktywności i obliczaniu ocen końcowych. Zwrócono uwagę na użycie
kategorii pytań przy tworzeniu quizu, wykorzystanie skali przy definiowaniu oceny i średniej ważonej
ocen przy generowaniu wyniku końcowego a także określenie progu zaliczeniowego dla danej aktywności.

Wprowadzenie
Moodle, powszechnie zwany platformą e-learningową, jest akronimem od nazwy
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment1. Znany jest jako system
zarządzania kursami (CMS - Course Management System), system zarządzania nauczaniem (LMS - Learning Management System) lub wirtualne środowisko nauczania (VLE - Virtual Learning Environment)2 i jest dystrybuowany bezpłatnie zgodnie
1
Adam Pi e t r z y k o w s k i: Moodle 2 - (r)ewolucje. E-mentor [online] 2012, nr 3 [przeglądany 16 VIII
2014]. Dostępny w: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/939
2
Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość / red. Eugenia
Smyrnova-Trybulska, Sebastian Stach. Katowice 2012 s. 43
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z zasadami licencji Open Source. Moodle jest aplikacją internetową, którą nauczyciele
mogą wykorzystywać do tworzenia witryn edukacyjnych. Aplikacja umożliwia zorganizowanie praktycznie wszystkich etapów kształcenia, poczynając od umieszczenia materiałów edukacyjnych, poprzez komunikowanie się nauczyciela ze studentami
i wspieranie ich w procesie uczenia, na ocenie efektów kształcenia, administrowaniu
szkoleniem i statystyce kończąc.
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wykorzystuje aplikację Moodle
w nauczaniu zdalnym od roku akademickiego 2006/2007, kiedy to na platformie Konsorcjum Lubelskich Uczeni udostępnione zostało pierwsze szkolenie online z podstaw
informacji naukowej dla słuchaczy studiów doktoranckich. Szkolenia dla pozostałych
studentów początkowo posadowione były na serwerze Biblioteki i udostępnione ze
jej strony internetowej. Obecnie wszystkie szkolenia online prowadzone są na platformie Konsorcjum. W roku akademickim 2013/2014 Biblioteka realizowała w sumie
7 kursów online z informacji naukowej: 5 dla polskich studentów trzech stopni, 2 dla
studentów anglojęzycznych medycyny i stomatologii oraz 1 szkolenie, w tak zwanym
systemie blended learning3, z ochrony własności intelektualnej dla polskich studentów
studiów licencjackich.
Projektowanie testu
Każde ze szkoleń, poza materiałami edukacyjnymi, zawiera materiał interaktywny4,
którego głównym elementem jest moduł sprawdzający, stanowiący podstawę zaliczenia
danego szkolenia. We wszystkich szkoleniach, z wyjątkiem kursu z ochrony własności
intelektualnej, podstawowym trzonem tego modułu jest test końcowy. Na platformie
Moodle jest on realizowany jako aktywność Quiz5 i utworzony w oparciu o bazę pytań.
W testach dołączonych do szkoleń prowadzonych przez Bibliotekę wykorzystano trzy
rodzaje pytań: pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz i krótka odpowiedź6. Przy
tworzeniu każdego z nich zwrócono uwagę na określenie zakresu pytania i poprawne
zaprojektowanie odpowiedzi.
Większej uwagi wymagają pytania typu krótka odpowiedź, czyli tzw. pytania otwarte, gdzie zadaniem studenta jest wpisanie w pole odpowiedzi słowa lub krótkiego
sformułowania. Projektując ten rodzaj pytania, warto pamiętać, że należy przewidzieć
wszystkie możliwe warianty odpowiedzi poprawnych (i częściowo poprawnych) oraz
przypisać im odpowiednią ocenę w zależności od stopnia poprawności danej odpowie3
Marcin Dą b r o wski: E-learning w szkolnictwie wyższym. Stud. BAS [online] 2013 Nr 3 s. 203-212
[przeglądany 16 VIII 2014]. Dostępny w: http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/studia_bas_35i1.pdf
4
Magdalena Sł o c i ń s k a: Wybrane elementy interaktywne na platformie e-learnigowej Moodle. Forum
Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 s. 201-226
5
William H R i c e IV: Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9: poznaj możliwości Moodle’a i twórz jeszcze atrakcyjniejsze kursy internetowe. Gliwice 2010 s. 210
6
Tamże s. 223-224
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dzi. I tak np. dla pytania, w którym student proszony jest o podanie skrótu czasopisma
British Journal of Anaesthesia, przewidziano osiem wariantów odpowiedzi.
1. Br. J. Anaesth.
2. Br. J. Anaesth
3. Br. J Anaesth.
4. Br J. Anaesth.
5. Br. J Anaesth
6. Br J. Anaesth
7. Br J Anaesth.
8. Br J Anaesth
Student może udzielić innej, poprawnej odpowiedzi, nieprzewidzianej na etapie
projektowania pytania. Będzie tak wtedy, gdy rozwiązując test np. zmieni kolejność
elementów odpowiedzi lub doda własne elementy (np. spację). W konsekwencji dostanie za to pytanie 0 punktów, ponieważ system rozpozna tę odpowiedź jako niepoprawną. W takim przypadku prowadzący może dokonać „ręcznej” korekty punktów,
ale jest to dość kłopotliwe, ponieważ wymaga ciągłego monitorowania odpowiedzi
udzielanych w testach. Aby tego uniknąć lub wyeliminować takie sytuacje, w pytaniach otwartych dołączonych do testów Biblioteki, treści pytań uzupełniono o „podpowiedź” - dopisek wyjaśniający, jaką formę powinna mieć poprawna odpowiedź (np. dla
pytania, w którym student proszony jest o uzupełnienie brakujących danych w opisie
bibliograficznym, podpowiedź ma postać: W okienko należy wpisać jedynie brakujące
elementy oddzielone spacją, w kolejności zgodnej z kolejnością luk widocznych w powyższym opisie).
Dla każdego z trzech rodzajów pytań stosowanych w testach Biblioteki przypisano
punktację w zależności od stopnia trudności danego pytania. Z reguły najwyżej punktowano otwarte zadania testowe7 (pytania krótkiej odpowiedzi), ponieważ polecenia
w tych pytaniach są najczęściej tak sformułowane, że wymagają od studenta dodatkowych umiejętności - łączenia faktów i zastosowania wiedzy w praktyce. Ponadto
prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, gdy student jej nie zna, jest
bliskie zeru. Pytania otwarte są głównym trzonem testu dla doktorantów (około 67%
wszystkich pytań), w testach dla studentów z kolei największą grupę pytań stanowią
pytania wielokrotnego wyboru (od 65% do 75% wszystkich pytań). Najrzadziej wykorzystywane pytania we wszystkich testach to pytania typu prawda/fałsz stanowiące od
0% do 16% wszystkich pytań. Powodem rzadszego ich użycia jest fakt, że prawdopodobieństwo udzielenia prawidłowej odpowiedzi jest najwyższe i wynosi 50%.

7

Marlena Pl e b a ń sk a: E-learning : tajniki edukacji na odległość. Warszawa 2011 s. 82
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Rys. 1 Kategorie pytań zaprojektowane w szkoleniu dla studentów I roku studiów magisterskich

W testach generowanych w kursach Biblioteki baza pytań podzielona jest na kategorie8. Dana kategoria zawiera pytania tego samego typu, których liczba wynosi od 2
do maksymalnie 30. I tak np. kategoria stud ibuk przedstawiona na rysunku 1 zawiera
10 pytań typu prawda/fałsz, w których student pytany jest, czy Biblioteka zapewnia dostęp do wersji elektronicznej danej książki. W każdym pytaniu w obrębie tej kategorii
polecenie jest takie samo, zmieniony jest jedynie tytuł sprawdzanej książki.
W testach Biblioteki liczba kategorii równa jest liczbie pytań znajdujących się w zestawie, jaki otrzymuje student. Na platformie Moodle zostało to zrealizowane w ten
sposób, że dodano do quizu losowo9 1 pytanie z każdej kategorii. Składając quiz, przypisano punktację każdemu z pytań oraz zdefiniowano maksymalną ocenę jako sumę
punktów wszystkich pytań, jaką student może zdobyć za prawidłowe rozwiązanie całego testu. Wydaje się, że zaprojektowanie testu w taki sposób, że w danym zestawie
znajdują się te same kategorie pytań, a w obrębie danej kategorii pytania tego samego
typu, sprawdza się w zdalnej realizacji szkoleń i rozwiązywaniu quizu poza siedzibą
Biblioteki, ponieważ sprawia, że studenci dostają testy o podobnym stopniu trudności,
ale nie jednakowe.
8
Question bank. Moodle. [przeglądany 16 VIII 2014]. Dostępny w: http://docs.moodle.org/24/en/Question_bank
9
Building quiz. Moodle. [przeglądany 16 VIII 2014]. Dostępny w: http://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz
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Rys. 2 Fragment strony edycji quizu – widok części quizu po jego złożeniu

Testy Biblioteki liczą od 12 do 20 pytań. Na rysunku 2 przedstawiono fragment
quizu składającego się z 20 pytań, w którym za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na
pytanie z pierwszej kategorii student otrzyma 5 punktów, z drugiej odpowiednio 3, a za
poprawne rozwiązanie całego testu 50 punktów.
Warto dodać, że przy generowaniu quizów dołączonych do kursów za każdym razem zmieniana jest kolejność kategorii, najczęściej losowane jest inne pytanie z danej
kategorii oraz mieszane są odpowiedzi w obrębie danego pytania.
Jako ocenę końcową brany jest pod uwagę najwyższy wynik punktowy z trzech
dostępnych prób, przy jednoczesnym braku limitu czasu trwania każdej z nich oraz
przy założeniu, że każda nowa próba nie jest oparta na poprzedniej. W czasie trwania
całego kursu student może przeglądać wszystkie swoje dotychczasowe podejścia, ale
prawidłowe odpowiedzi są widoczne dopiero po zamknięciu testu.
Projektowanie zdań
W niektórych szkoleniach online prowadzonych przez Bibliotekę moduł sprawdzający zawiera zadanie (lub zadania) otwarte, wymagające przesłania rozwiniętej odpowiedzi pisemnej, realizowane na platformie Moodle jako aktywność: Zadanie - Prześlij
plik10 I tak np. w kursie dla doktorantów dołączone są cztery zadania, w których studenci proszeni są o znalezienie literatury na dany temat i przesłanie historii wyszukiwania,
10
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Wykorzystanie LCMS Moodle... op. cit., s. 449-452
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Rys. 3 Skala niestandardowa wykorzystana w ocenie zadania otwartego
– fragment formularza Edytuj skalę

sporządzenie bibliografii załącznikowej, wygenerowanie swojego dorobku naukowego
i przygotowanie wypowiedzi z zakresu rozumienia i praktycznego stosowania prawa
autorskiego.
W trakcie projektowania tej aktywności wybrano opcje powiadamiania prowadzących o przesłaniu odpowiedzi, uwzględniono także możliwość ponownego przesłania
rozwiązania przez uczestnika kursu, w przypadku niesatysfakcjonującej oceny lub niezaliczenia zadania.
Przy definiowaniu oceny zadań otwartych, dołączonych do szkoleń, z reguły wykorzystywano wbudowaną skalę liczbową, przypisując odpowiedzi poprawnej, w zależności od trudności zadania, maksymalnie od 4 do 10 punktów dla danego zadania.
W jednym z kursów zastosowano niestandardową skalę oceny zadania11 (Rys. 3), pozwalającą na tradycyjne zaliczenie szkolenia bez oceny i przedstawienie jej nie w postaci punktów czy procentowo, ale słownie12: zadanie niezaliczone/zadanie zaliczone.
Oceny końcowe
Szkolenia prowadzone przez Bibliotekę kończą się najczęściej oceną, wyrażoną
w postaci stopnia, w skali od niedostateczny do celujący lub w przypadku szkoleń
Tamże s. 496-498
Agnieszka Wi e r z b ick a, Mirosław M a rc h lew s k i: Ocenianie w e-edukacji – praktyka i narzędzia.
W: E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie / pod red. Marcina Dąbrowskiego
i Marii Zając. Warszawa 2010 s. 123-124
11

12
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Rys. 4 Fragment strony Edytuj kategorie i elementy: Widok pełny z wybraną opcją agregacji ocen
Średnia ważona ocen

dla studentów anglojęzycznych - failed/passed. Wartość oceny zależy od wyrażonego
w procentach stosunku uzyskanej przez studenta liczby punktów do wartości maksymalnej.
Z reguły przy obliczaniu oceny z kursu wykorzystywana jest suma ocen, jako metoda agregacji ocen z jednej nadrzędnej kategorii. Jedynie w jednym szkoleniu, jako
sposób zestawienia ocen, zastosowano średnią ważoną ocen realizowaną przez system
jako iloraz sumy iloczynów oceny danej aktywności i odpowiadającej jej wagi oraz
sumy wag13. Metoda ta pozwala przypisać różne znaczenie (wagi) poszczególnym aktywnościom. W szkoleniu zastosowano ją, aby pominąć, przy obliczaniu oceny końcowej, aktywność z oceną wyrażoną słownie. Zrealizowano to poprzez przypisanie
elementowi, uwzględnionemu w ocenie końcowej, wagi 1, pomijanemu - wagi 0. Na
rysunku 4 aktywnością „faktycznie” ocenianą przez system jest test z wagą równą 1.
Zadanie otwarte z oceną: zadanie niezaliczone/zadanie zaliczone nie jest uwzględniane
w ocenie końcowej. Nie znaczy to oczywiście, że ocena za zadanie nie znajdzie się
w dzienniku ocen. Oznacza to tylko tyle, że automatycznie naliczona przez system
punktacja, po ocenieniu zadania przez prowadzącego, nie będzie się liczyła do oceny
końcowej.
Z zasady w szkoleniach realizowanych przez Bibliotekę ocenie podlega tylko jedna
aktywność - test. Jednym z wyjątków jest kurs dla doktorantów, gdzie ocenianych jest
pięć aktywności: test i cztery zadania otwarte. Aby każda z nich była traktowana przez
system równoważnie, dla każdego z ocenianych elementów określono próg zaliczeRebecca B a r r i n g t o n : Moodle gradebook : set up and customize the gradebook to track student progress through Moodle. Birmingham 2012 s. 52-53
13
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Rys. 5 Fragment formularza ze zdefiniowanym progiem zaliczeniowym
dla przykładowego elementu użytego w szkoleniu dla doktorantów

niowy14 wynoszący 50% wartości punktowej (Rys. 5). Takie rozwiązanie sprawiło, że
student, aby zaliczyć szkolenie, musi uzyskać określoną minimalną liczbę punktów dla
każdej aktywności z osobna. Wcześniej, gdy nie stosowano progów zaliczeniowych,
student mógł uzyskać ocenę końcową „bardzo dobry”, nie rozwiązując w ogóle jednego z zadań.
Mankamentem zastosowania progów zaliczeniowych jest to, że system generuje
ocenę końcową nawet wtedy, gdy student nie wykonał jeszcze wszystkich aktywności, co z kolei może być źródłem dezinformacji o uzyskanej ocenie. Poradzono sobie
z tym problemem w ten sposób, że w trakcie trwania kursu ocena końcowa była ukryta i niewidoczna dla studentów. Inną niedogodnością jest to, że system nie zaznacza
w dzienniku ocen studenta faktu uzyskania lub nieuzyskania progu zaliczeniowego
– fakt ten jest odnotowany jedynie w dzienniku prowadzącego. Aby rozwiązać ten problem, na etapie projektowania danej aktywności, definiując jej ukończenie, w części:
Setting a passing grade for task completion [online]. [przeglądany 16 VIII 2014]. Dostępny w http://
www.youtube.com/watch?v=n9ZQDOxSPwk
14
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Śledzenia ukończenia wybrano opcję Pokaż aktywność jako kompletną, gdy warunki są
spełnione, a w części: Wymaga oceny – Student musi otrzymać ocenę, aby ukończyć tę
aktywność. Zapewniono w ten sposób możliwość automatycznego odnotowania uzyskania lub nieuzyskania progu zaliczeniowego, co widoczne jest dla studenta na stronie
głównej kursu jako odpowiednio zielony tik lub czerwony krzyżyk w okienku przy
danej aktywności.
Zakończenie
Funkcjonujący w kursach moduł sprawdzający opiera się na rozwiązaniach wypracowanych w czasie prowadzonych od kilku lat szkoleń online, realizowanych przez
Bibliotekę na platformie Moodle. Wydaje się, że test, w którym każdy student dostaje te same kategorie pytań oraz w obrębie danej kategorii pytania tego samego typu,
umożliwia w miarę obiektywną ocenę efektów kształcenia oraz sprawdza się w rozwiązywaniu go poza siedzibą Biblioteki. Należy również dodać, że moduł sprawdzający,
w którym uwzględniono zadania otwarte i trudniejsze pytania krótkiej odpowiedzi, jest
bardziej efektywny przy sprawdzeniu, jak student poradzi sobie z problemem w konkretnej sytuacji i jak w praktyce wykorzysta zdobytą wiedzę. Warto także podkreślić
przydatność średniej ważonej ocen jako sposobu zróżnicowania znaczenia poszczególnych aktywności przy definiowaniu oceny, czy przydatność użycia progów zaliczeniowych pozwalających na indywidualne traktowanie każdej aktywności.
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Prof. dr hab. Czesław Jeśman
Łódź – UM
Nauczanie medycyny
w Wojskowej Akademii Medycznej
im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego
w łodzi

Abstract
The Academy (WAM) was formed in 1958, following on from the noble traditions of the Medical
Higher Education of the Polish Army during the inter-war years. The initial forma-tion and subsequent
activities of the first academic departments and clinic were supported by the Medical Academy of Lodz.
After several years of activity, WAM became a fully-fledged Higher Education institute which was highly
regarded across the country. Apart from the full programme of teaching being equal to those of other Medical Faculties, the students were required to study a range of material needed for Higher Officer training.
The programme comprised 7,500 hours of study over the course of 6 years. The institution was located
in buildings across Lodz, including those on ul. Źródłowej, Pl. Hallera, ul. Żeromskiego and ul. Żeligowskiego.
The programme of study was identical, or very close to those of existing faculties of Medicine elsewhere in the country. Small groups of military students also studied in the faculties of Pharmacy, Dentistry
and Psychology.
Streszczenie
WAM powstał w 1958 roku nawiązując do szczytnych tradycji Wyższego Szkolnictwa Me-dycznego
w Wojsku Polskim w latach międzywojennych. Powstanie i działalność pierwszych zakładów teoretycznych i klinik wspierała Akademia Medyczna w Łodzi. Po kilku latach działalności WAM stał się pełnoprawną wyższą uczelnią medyczną wysoko ocenianą w kraju. Obok pełnego programu nauczania równoznacznego z pozostałymi w kraju wydziałami lekar-skimi, studenci byli zobowiązani przyswoić zakres
materiału obowiązującego w wyższych szkołach oficerskich. Kwantum programu nauczania wynosił więc
ok. 7,5 tysiąca godzin w ciągu 6 lat studiów. Alokacja uczelni pozostawała w Łodzi w obiektach przy ul.
Źródłowej, Pl. Hallera, ul. Żeromskiego, ul. Żeligowskiego i innych.
Program nauczania był identyczny , bądź bardzo zbliżony do pozostałych wydziałów lekar-skich
w kraju. Niewielkie grupy studentów wojskowych odbywało studia na wydziałach far-macji, stomatologii
i psychologii.

Tradycję wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim sięgają roku 1922.
Wtedy w Warszawie w Zamku Książąt Mazowieckich, zwanym Ujazdowskim powołano do życia Wojskową Szkołę Sanitarną. Decyzja związana była z ogromnym brakiem
Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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kadry lekarskiej w wojsku. Po zakończeniu działań w I wojnie światowej i wojnie
sowiecko – polskiej (1919 – 1921) problem stał się palący. Niewielu lekarzy cywilnych wcześniej powołanych do wojska wyrażało zgodę pozostania w armii. Głównie
ze względu na trudy służby i brak motywacji ekonomicznych. Powstała więc pilna
potrzeba kształcenia medyków dla potrzeb WP. Ścierały się wówczas dwie koncepcje
dotyczące kształcenia: nauczanie adeptów w specjalnych szkołach wojskowo – medycznych, bądź edukacja stypendystów Ministerstwa Spraw Wojskowych w uczelniach
cywilnych. Ówczesny major dr Felicjan Sławoj -Składkowski w 1918 roku mówił: ”Celem przygotowania odpowiedniej ilości lekarzy czynnych dla wojska, winna powstać
… specjalna Wojskowa Szkoła Lekarska jak to widzimy w Rosji … i w Niemczech”.
Gen. bryg. dr Stefan Hubicki stwierdził: ”Zadaniem lekarza cywilnego jest leczyć chorego, zadaniem lekarza wojskowego nie pozwolić zdrowemu zachorować”.

328
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Koncepcje te zostały zaakceptowane na VI Międzynarodowym Kongresie Medycyny i Farmacji Wojskowej w Hadze w 1921 roku.
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Zgodnie z ówczesnymi poglądami rozpoczęto tworzyć wyższe szkolnictwo medyczne w WP.
Szkoły działające w latach 1922 – 1939
Wykształcenie wyższe podchorążowie otrzymywali na wydziałach: lekarskim, lekarskodentystycznym i farmaceutycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wojskowe i wojskowo – medyczne we wspomnianych szkołach. Na terenie Zamku działały
pełnoprofilowe oddziały szpitalne, wiele zakładów teoretycznych i laboratoriów.

330
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O utworzeniu Wojskowej Akademii Lekarskiej w Lublinie, bądź Łodzi mówiono
w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w końcu lat trzydziestych. Planowano wówczas
utworzyć Wojskową Akademię Lekarską. Lata II wojny światowej rozwiały na wiele
lat te plany.
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W okresie zmagań wojennych wielu studentów wydziałów medycznych i chcących
uzyskać zawód lekarza wojskowego dostało się na zachód Europy. Polskie Siły Zbrojne odczuwały dotkliwy brak fachowej kadry lekarskiej.
Studenci, bądź kandydaci, którzy pragnęli przywdziać uniformy, mogli się udać do
Edynburgam czy Winterthur – ośrodków kształcących wojskowych lekarzy dla potrzeb
Polskich Sił Zbrojnych. W pierwszym, w stolicy Szkocji przy tamtejszym uniwersytecie, działał Polski Wydział Lekarski, drugi zaś przy uniwersytecie w Zurichu. Ciągłość
szkolnictwa została więc zachowana, pomimo trudnych warunków wojennych.
Ośrodki kształcące medyków wojskowych w latach 1939 – 1949
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Wszelkie koncepcje i wprowadzane rozwiązania organizacyjne w latach 1945–1958
dotyczące wojskowego szkolnictwa medycznego podyktowane były permanentnym
brakiem kadr medycznych tak w wojsku, jak i w cywilnej służbie zdrowia. Liczba medyków w Polsce w 1946 roku w porównaniu do 1938 zmniejszała się: lekarzy i farmaceutów o około 40%, zaś stomatologów o 60 %. Jak więc należało pozyskiwać kadry
dla potrzeb wojska, skoro tyle stanowisk, zwłaszcza „w terenie” było nie obsadzonych.
W 1949 roku co najmniej 20%, ogółu etatów medycznych zajmowali medycy służby
okresowej, którzy prawie wszyscy domagali się szybkiego zwolnienia ze służby. Wśród
miast, które pretendowały do ośrodka tworzącego edukację wojskowo – medyczną wybór padł na Łódź – miasto o dobrych perspektywach rozwoju, które na szczęście nie
ucierpiało zbytnio w następstwie działań wojennych. Aby posiadać „własnych” medyków rozpoczęto organizowanie szkół wojskowych. Ze względu na trudną sytuację
kadrową i niedostateczną infrastrukturę postanowiono w latach 1945–1950 utworzyć
przy ówczesnych uczelniach wyższych Fakultety Wojskowe w Warszawie, Gdańsku,
Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. Ścierały się więc dwie koncepcje szkolenia: fakultatywnego, opartego na bazie akademii medycznej z dodatkowym przygotowaniem
wojskowym i wojskowo-medycznym oraz kształcenie w samodzielnej wyższej szkole wojskowo-medycznej. Ze względu na pokaźną liczbę żołnierzy WP, okres „zimnej
wojny” na początku lat pięćdziesiątych, a więc realną możliwość wybuchu konfliktu
zbrojnego, przewidywano ewentualne użycie broni masowego rażenia, a w następstwie
masowe straty sanitarne. Myślę również, że kierownictwo MON słusznie dążyło do
utworzenia własnej akademii medycznej, kształcącej lekarzy-oficerów, znacznie lepiej
przygotowanych do pracy w jednostce wojskowej w porównaniu do medyków służby
okresowej, bardzo dobrze przygotowanych fachowo, jednak o mniejszym doświadczeniu wojskowo-medycznym. Specyfika zawodu oficera-lekarza sugerowała wybranie
takiej koncepcji kształcenia. Lekarze cywilni na siłę wręcz wcielani do wojska nie czuli
się związani z tym środowiskiem i po przymusowym odbyciu „stażu” szybko wracali
do macierzystych miejsc pracy.
Od początku lat pięćdziesiątych zwiększano liczbę katedr o charakterze wojskowo-medycznym: Chirurgii Polowej, Higieny i Epidemiologii Wojskowej, Organizacji
i Taktyki Służby Zdrowia, Interny Polowej i inne. Właśnie one stanowiły trzon WCWMed. Dobre i pełne wykształcenie lekarskie wojskowi studenci otrzymywali w łódzkiej Akademii Medycznej. Szkolenie medyczne w fakultetach i wojskowo-medyczne
w WCWM nie było dobrze zsynchronizowane. Wielu studentów wyrażało niezadowolenie w tej kwestii.
Uruchomienie własnej uczelni wojskowej wiązało się z wieloma trudnościami.
W pierwszym rzędzie należało posiadać odpowiednią liczbę kadry naukowo-dydaktycznej o pełnym profilu w zakresie nauk podstawowych i klinicznych. Zwłaszcza chodziło
o samodzielnych pracowników nauki, którzy mogli promować swoich potencjalnych
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następców. O takich ludzi nie było łatwo. Jeden z założycieli Uczelni mówił: „Nowa
wojskowa uczelnia medyczna zorganizowana obok dziesięciu cywilnych uczelni tego
typu istniejących w Polsce, nie może ograniczać się wyłącznie do kształcenia lekarzy.
Byłoby to wtedy zbyteczne. WAM jako ośrodek twórczej myśli wojskowo-medycznej
może jedynie uzasadnić swe istnienie”.
Osobnym, trudnym zagadnieniem była baza, zarówno dydaktyczna, lecznicza, jak
i zakwaterowanie przyszłych podchorążych. W połowie lat pięćdziesiątych przystąpiono do budowy kompleksu koszarowego przy ul. Źródłowej oraz obiektu nauk podstawowych przy pl. 9 Maja (obecnie pl. gen. Józefa Hallera).
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Do powstania Uczelni przyczyniło się wiele znanych nazwisk. Wspomnę jedynie
dwóch lekarzy, promotorów wskrzeszenia Uczelni. Od końca lat czterdziestych wielkim zwolennikiem utworzenia akademii był gen. dyw. prof. dr med. Bolesław Szarecki
– szef Departamentu Służby Zdrowia MON i późniejszy jego następca – gen. bryg.
dr med. Mieczysław Kowalski. Wpływowa działalność późniejszego patrona Uczelni
u wyższych przełożonych uzyskała przychylność w zakresie decyzji o powołaniu do
życia Akademii.
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Pierwsza Uchwała Rady Ministrów w sprawie utworzenia Wojskowej Akademii
Medycznej ukazała się 7 XI 1957 roku. W styczniu 1958 roku obowiązki komendanta
WCWMed pełnił płk dr Czesław Półtorak, który zarazem kierował organizacją WAM.
Prowadzono w tym czasie rozmowy z kierownictwem Akademii Medycznej w Łodzi
w sprawie obsadzenia stanowisk naukowych i dydaktycznych w Uczelni. Należy podkreślić bardzo przychylne i życzliwe stanowisko dla WAM ówczesnego rektora AM
w Łodzi prof. dr med. Mariana Stefanowskiego - późniejszego doctora honoris causa
WAM.
Resortowy rozkaz MON z dnia 19 V 1958 roku nakazywał rozformowanie WCWMed i od 1 VII 1958 roku utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej. W skład Uczelni weszły: WCWMed., Wojskowy Szpital Kliniczny w Łodzi, Centralny Szpital MON
w Warszawie i Ośrodek Szkolenia Oficerów Rezerwy w Przemyślu.
Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 3 X 1958 roku
w obecności przedstawicieli kierownictwa MON z ministrem na czele i komendantem,
pułkownikiem – wkrótce generałem brygady profesorem Marianem Garlickim.
Statut Uczelni nakładał na nią zasadnicze zadanie: organizowanie studiów medycznych i kształcenie słuchaczy na lekarzy, teoretyczne i praktyczne szkolenie ogólnowojskowe, kształcenie kadr dla potrzeb wojskowej służby zdrowia, oraz prowadzenie
prac naukowo-badawczych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wojskowej służby zdrowia.
Na 36 katedr i klinik – czternastoma kierowali wówczas oficerowie. WAM w dużym
stopniu korzystała z przychylności AM w Łodzi. W tym czasie trudno było mówić
o samodzielnej Uczelni.
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Jednak z roku na rok Alma Mater krystalizowała się, krzepła i rozwijała pod każdym
względem. Na początku 1960 roku wyodrębniono Bibliotekę, następnie kolejno Katedrę Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Biologii, Anestezjologii, Medycyny Morskiej
w Gdyni. W latach 1962–1964 ukształtowano komplet katedr i klinik niezbędnych dla
dobrego funkcjonowania Uczelni.
Z każdym rokiem przybywało samodzielnych pracowników nauki i osób ze stopniem naukowym w mundurach. To wzmacniało Uczelnię, nadawało jej samodzielnego
charakteru, oraz odsuwało od nadal bardzo życzliwej AM w Łodzi – na osobną, swoją
drogę rozwoju.
W czerwcu 1964 roku oddano do użytku nowy budynek 2 Centralnego Szpitala
Klinicznego WAM w Warszawie (ul. Szaserów) z 17 klinikami i zakładami, wliczając
część pozostającą na ul. Koszykowej. Stanowiło to ogromne wzmocnienie dla Uczelni.
Wspomniany szpital w Warszawie, prawie co roku zwiększał liczbę klinik i zakładów.
W roku 1974 posiadał ich ponad 30 i pełnił ważną rolę Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM.
Charakterystycznym systemem organizacyjnym w 1974 roku były instytuty. Wydzielono następujące: Instytut Medycyny Wojskowej (komendant – płk prof. dr hab.
Andrzej Słowiński), z Zakładami: Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk, Organizacji
Ochrony Zdrowia i Służby Zdrowia Obrony Cywilnej, Higieny i Epidemiologii, Ochrony Radiologicznej i Toksykologii, Farmacji Wojskowej, Taktyki i Rodzajów Wojsk.
Instytut Biologiczno-Morfologiczny (komendant – gen. bryg. prof. dr hab. Wiesław
Łasiński) z Zakładami: Anatomii Człowieka, Biologii, Histologii, Anatomii Patologicznej (Patomorfologii Klinicznej).
Instytut Fizjologiczno-Biochemiczny ( komendant płk prof. dr hab. Józef Sysa, następnie płk prof. dr hab. Henryk Tchórzewski) z Zakładami: Biochemii, Chemii Ogólnej, Biofizyki, Farmakologii, Fizjologii, Mikrobiologii Lekarskiej , Patofizjologii.
Instytut Medycyny Morskiej (komendant, kmdr prof. dr hab. Kazimierz Ulewicz,
później kmdr prof. dr hab. Kazimierz Dęga) z Zakładami: Higieny i Ergonomii Medycyny Morskiej, Medycyny Podwodnej, Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej.
Instytut Higieny Psychicznej (komendant – płk prof. dr hab. Zdzisław Rydzyński)
w składzie: Klinika Psychofizyczna, Zakład Psychologii Klinicznej, Centralna Przychodnia Psychologiczna w Warszawie.
Instytut Narządów Zmysłów (komendant – płk prof. dr hab. Zofia Krawczyk) z Klinikami: Laryngologiczną, Okulistyczną, Neurologiczną, Neurochirurgiczną (od 1975
roku), Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Instytut Chirurgii (komendant – płk prof. dr
hab. Jan Leńko, później płk prof. dr hab. Bronisław Kozłowski i płk prof. dr hab. Stanisław Barcikowski), z Klinikami: I Chirurgiczną, II Chirurgiczną, Chirurgii Urazowej,
Chirurgii Polowej i Ortopedii, Urologiczną oraz Zakładem Anestezjologii.
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Instytut Medycyny Wewnętrznej (komendant – płk prof. dr hab. Władysław Tkaczewski, następnie płk prof. dr hab. Konstanty Markiewicz) w składzie: Kliniki – I–IV
Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Obserwacyjno-Zakaźna oraz Zakłady Analityki
Lekarskiej, Farmakologii Klinicznej (od 1979 r.).
Poza strukturą Instytutów znalazły się Katedry: Chorób Dzieci, Ginekologii i Położnictwa z Kliniką, Historii Medycyny z Muzeum, Medycyny Sądowej, Radiologii
Lekarskiej, Nauk Społecznych i Zakład Dydaktyki (przejściowo). Unikalne Muzeum
Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, obecnie Muzeum UM, stanowi największą (ponad 700 m2) tego typu placówkę wśród AM w kraju (zbiór malarstwa, starodruków,
narzędzi itp.)
Ważną datą dla Uczelni było nadanie jej imienia gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego – wybitnego chirurga, twórcy polskiej szkoły chirurgii polowej, największego inicjatora powstania Uczelni. Uroczystość nadania imienia odbyła się 9 maja 1975
roku, od tej pory dzień ten był świętem Uczelni.
Proces krystalizacji został zakończony w drugiej połowie lat siedemdziesiątych.
W 1976 roku powstała bowiem Katedra i Klinika Chorób Dzieci.
Pewna reorganizacja instytutów, częściowo zakładów i klinik miała miejsce w 1980
roku, zasadniczo zmiany nie były duże.
W 1982 roku oddano do użytku nowoczesny obiekt przeznaczony dla Instytutu Diagnostyki, Patomorfologii, Analityki Lekarskiej i Medycyny Sądowej. W tym samym
roku ukończono budowę nowoczesnej pływalni i nieco później hali sportowej.
W 1983 roku utworzono II Klinikę Chorób Płuc, a w 1985 r. Zakład Medycyny
Sportowej.
Z jakim ogromnym trudem organizacyjnym, cegła po cegle, budowano Uczelnię,
która w tym okresie, jak i później, plasowała się w krajowej czołówce innych akademii
medycznych.
Lata dziewięćdziesiąte nie należały do optymistycznych dla Uczelni, ukazywało
się bowiem coraz więcej publikacji w prasie wojskowej jak i lokalnych dziennikach
mówiących o możliwości rozwiązania Akademii. Dziesięcioletnia nieustanna restrukturyzacja nie sprzyjała rozwojowi Alma Mater.
Pomimo tego Uczelnia nawiązała współpracę z podobnymi placówkami na Zachodzie: Uniwersytecką Uczelnią Medyczną Armii USA, Sanitarną Akademią Bundeswehry w Monachium, Szkołą Służby Zdrowia Armii Francuskiej w Bordeaux i innymi. Władze Uczelni słusznie starały się znaleźć akcenty głównie wojskowo-medyczne
w zagranicznej współpracy.
Mówiąc o latach dziewięćdziesiątych, należy wspomnieć o ważnym wydarzeniu
w życiu Uczelni, tzn. o nawiązaniu do szczytnych tradycji wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim. Uroczystość, jaka odbyła się w końcu czerwca 1992
roku, kiedy to przed 70-ciu laty na terenie zamku książąt mazowieckich w Ujazdowie
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w Warszawie rozpoczęła działalność Wojskowa Szkoła Sanitarna, kształcąca lekarzy
w mundurach w niepodległej II Rzeczypospolitej.
W 1995 roku Uczelnia otrzymała Statut WAM, zaś w 1997 w związku z uroczystościami 75-lecia Wyższego Szkolnictwa w WP, jubileusz zaszczycił swą obecnością
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Druga połowa lat dziewięćdziesiątych to dalsze zmniejszenie naboru kandydatów
do WAM i rozbudowa części cywilnej Uczelni.
W 1998 roku studia magisterskie w zakresie zdrowia publicznego, rok później fizjoterapii.
W 2000 roku po kilkuletniej adaptacji otwarto Centrum Kliniczno-Dydaktyczne –
nowoczesny, kilku profilowy szpital. Zespół nauk teoretycznych przeniesiono do innych budynków.
Władze Wojskowej Akademii Medycznej

Komendantanci/ Rektorzy: gen.bryg.prof. Marian Garlicki (1958 – 1965), gen,bryg.
prof. Wiesław Łasiński (1965 – 1972), płk prof. Józef Barancewicz (1972 – 1975),
gen.bryg. prof. Jerzy Bończak (1975 – 1978), płk prof. Tadeusz Brzeziński (1978 –
1981), gen.bryg. prof. Władysław Tkaczewski (1981 – 1991), gen.bryg.prof. Henryk
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Chmielewski (1991– 1998), płk prof. Jan Chojnacki (1998 – 2002), płk prof. Krzysztof
Zeman (2002).
Zastępcy (Prorektorzy) ds. nauki i szkolenia: płk prof. Jan Leńko (1958 – 1966),
płk prof. Marek Kański (1966 – 1973), płk prof. Leszek Cieciura (1973 – 1974), płk dr
hab. Władysław Tkaczewski (1974 – 1981), płk prof. Andrzej Kulig (1981 – 1984), płk
prof. Hieronim Bartel (1984 – 1991), płk prof. Józef Kędziora (1991–1997), płk prof.
Krzysztof Zeman (1998-2002), płk prof. Zbigniew Baj (2002).
Zastępcy (Prorektorzy) ds. klinicznych: płk prof. Andrzej Himmel (1958 – 1968),
płk prof. Jan Bromowicz (1968 – 1970), płk prof. Mieczysław Strzałko (1970 – 1973),
płk prof. Zdzisław Ruszczak (1973), płk prof. Zdzisław Rydzyński (1973 – 1981), płk
prof. Kazimierz Trznadel (1981 – 1984).
Od 1984 roku połączono stanowiska zastępcy ds. klinicznych i zastępcy ds. dydaktycznych.
Funkcję te pełnili: płk prof. Henryk Chmielewski (1984 – 1986), płk prof. Stefan
Szram (1986 – 1991), płk prof. Henryk Goch (1991–1998), płk prof. Marek Luciak
(1998–2002).
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Komendantanci / Dziekani Wydziału Lekarskiego: płk doc. Bolesław Gwóźdź (1958
– 1959), płk prof. Józef Borsuk (1958 – 1964), płk prof. Jan Chomiczewski (1964 –
1971), płk doc. Władysław Tkaczewski (1971 – 1974), płk doc. Kazimierz Trznadel
(1974 – 1977), płk prof. Andrzej Kulig (1977 – 1980), płk prof. Heronim Bartel (1980
– 1984), płk doc. Stefan Szram (1984 – 1987), płk prof. Jan Goch (1987 – 1991), płk
prof. Jan Chojnacki (1991– 1998), płk prof. Krzysztof Zeman (1998), płk prof. Józef
Kocur (1998 – 2001), płk prof. Jan Błaszczyk (2001 – 2002)
Ze względu na ograniczoną objętość publikacji nie jestem w stanie wymienić
wszystkich zastępców komendanta Akademii i Wydziału Lekarskiego oraz innych
osób funkcyjnych.
Uczelnia mogła się szczycić posiadaniem własnego czasopisma Biuletyn WAM,
w którym zamieszczano wiele bardzo cennych publikacji naukowych. Redaktorami
wydawnictwa byli najwybitniejsi pracownicy nauki Akademii. W ciągu 40 lat istnienia Biuletyn zamieścił ponad 2000 publikacji, jego nakład wahał się od 1200 do 400
egzemplarzy.
Warto wspomnieć o działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które jest
wyrazem inicjatywy naukowej słuchaczy jak też zainteresowania przełożonych kierujących kołami naukowymi.
W ciągu ponad 40 lat działalności członkowie STN zorganizowali wiele konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Zaprezentowali ponad 700 prac, z których
wiele opublikowano w Biuletynie. Studenci WAM posiadali czasopismo pt. Nasze
Sprawy, gdzie zamieszczane były publikacje zarówno naukowe jak i traktujące o życiu
Uczelni.
Działalność Akademii nie ograniczała się jedynie do dydaktyki i badań naukowych.
Wspomnieć należy o sprawach społecznych i sportowych. Na terenie Uczelni działało
Koło Opiekunów Społecznych. Podchorążowie współdziałali podczas różnych akcji
z Chorągwią Łódzką ZHP. Na terenie uczelni działa Klub Honorowego Krwiodawstwa.
W dziedzinie kultury studenci Akademii posiadali spore zasługi. Od 1958 roku
działał Studencki Teatr Verbum, jego działalność artystyczna była wielokrotnie nagradzana. W pracach teatru czynnie uczestniczyło około 400 osób.
Wspomnieć należy o zespole muzycznym Wirusy, działającym na przełomie lat 60tych i 70-tych, który zaprezentował ponad 200 koncertów. W połowie lat 70-tych działał także chór męski studentów WAM.
Na zakończenie należy wspomnieć o sportowcach. Wychowanie fizyczne odgrywało dużą rolę w życiu studenckim. Z Wojskowej Akademii Medycznej wywodzili
się zawodnicy zajmujący się sportem rekreacyjnie, ale także walczący w pierwszoligowych drużynach. Reprezentanci WAM zazwyczaj periodycznie uczestniczyli w różnych rozgrywkach pomiędzy szkołami wojskowymi, a także cywilnymi akademiami
medycznymi. Zazwyczaj plasowali się na dobrych miejscach.
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W okresie blisko 45 lat działalności, Uczelnia wykształciła wybitnych profesorów
z wielu dziedzin medycyny, znanych nie tylko w kraju ale i za granicą, naukowców,
którzy mogą poszczycić się ogromnym dorobkiem w aspekcie wydawniczym, dydaktycznym i wychowawczym. Byli oni opiekunami, patronami i nauczycielami wielu
wybitnych już teraz samodzielnych pracowników nauki.
Dorobek w każdej dziedzinie jest duży. Z pewnością można stwierdzić, że WAM
znacząco przysłużyła się do rozwoju nauki i medycyny polskiej. Obroniono 1463
rozprawy doktorskie, ok. 164 osób uzyskało tytuł profesora, a 194 stopień naukowy
doktora habilitowanego. Od 1964 roku w CKP w Warszawie przeprowadzono ponad
300 doktoratów i blisko 100 habilitacji. Tytuły profesora nadzwyczajnego nadano 23,
a zwyczajnego 11 naukowcom.
Rok 2000 stał się przełomowym, bowiem Uniwersytet Łódzki, Akademia Medyczna i WAM przystąpiły do rozmów w sprawie połączenia uczelni. Powołano także Międzyuczelniany Zespół ds. Integracji.
Kilkakrotne spotkania zespołu doprowadziły do zaproponowania kilku opcji połączenia uczelni. Oczywiście każda z nich broniła własnej tożsamości i interesów.
W dniu 8 IV 2002 roku został podpisany list intencyjny: „Minister Zdrowia – Mariusz Łapiński i Minister Obrony Narodowej – Jerzy Szmajdziński, działając zgodnie
z wolą Senatów Uczelni wyrażają niniejszym intencje połączenia Akademii Medycznej
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w Łodzi i Wojskowej Akademii Medycznej im. Bolesława Szareckiego w Uniwersytet
Medyczny.
Celem połączenia Uczelni jest w pełni wykorzystanie potencjałów: dydaktycznego,
naukowego i kulturowego, polepszenie jakości kształcenia studentów, przeddyplomowego oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej ziemi łódzkiej i województw ościennych.
Wyrazem ostatniego akcentu działalności WAM były uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w WP i 45-lecia Wojskowej
Akademii Medycznej (21–22 czerwca 2002 rok). Program zawierał uroczystość: nadania tytułów doctora honoris causa dwóm profesorom WAM, ostatnią promocję absolwentów i rozdanie dyplomów, oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej
profesorom i pracownikom WAM oraz historyczną sesję naukową.
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Pragnę podziękować Prorektorowi UM w Łodzi do spraw Rozwoju Uczelni prof.
dr hab. Krzysztofowi Zemanowi za przekazanie cennych materiałów ikonograficznych
wykorzystanych w publikacji, oraz Rzecznikowi Prasowemu UM mgr Mirosławowi
Wdowczykowi, który jak wiem także posiada udział w ich zebraniu.
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Film, 15 minut

Felicjan S k ł a d k o w s k i : Stanowisko lekarza w wojsku polskim. Bellona 1919 R. 2 nr 4
s. 241-254; Stefan H u b i c k i : Wojskowa szkoła sanitarna. Lekarz Wojskowy 1923 R. 4 nr 1
s. 24–34; Te n ż e : W sprawie Akademii Wojskowo-Lekarskiej. Lekarz Wojskowy 1924 R. 5
s. 350; Kalendarium Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława
Szareckiego 1958–1988/ pod red. Michała Bajaka, Tadeusza Klimaszewskiego. Łódź 1988; 80
[Osiemdziesiąt] lat wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim 1922–2002/ [red.
Mirosław Wdowczyk]. Łódź 2002; Czesław J e ś m a n : Droga Wojskowej Akademii Medycznej
im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kronikarz
2002/2003 R.1 nr 1/2 s. 19–27, il., portr., tab., bibliogr.; Toż. W: Sześćdziesięciolecie Wydziałów Medycznych 1945–2005/ [red.] Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz. Łódź 2005 s. 915–925;
Joanna J e ś m a n , Czesław J e ś m a n : Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia Wojskowej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kronikarz 2003/2004 R. 2
nr 2 s. 225–243, il., portr., bibliogr.; Marek Krzysztof D u d k i e w i c z : Wojskowa Akademia
Medyczna im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego w latach 1958–1988. Warszawa
1990 Wojskowy Instytut Historyczny. Rozprawa doktorska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz
Sobczak; Krzysztof Wa l c z e w s k i : Problematyka wojskowo-medyczna w pracach doktorskich i habilitacyjnych obronionych w Wojskowej Akademii Medycznej: analiza i jej struktury
i znaczenia dla wojskowej służby zdrowia. Łódź 1998 Wojskowa Akademia Medyczna im. gen.
dyw. prof. Bolesława Szareckiego. Rozprawa doktorska. Promotor: prof. dr hab. Józef Kocur
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Mgr Wojciech Dołkowski
Warszawa – MEDtube
Nowoczesne narzędzia edukacji
i komunikacji– jak z nich korzystać

Abstract
The article describes MEDtube – the largest innovative video-education platform for healthcare professionals. The mechanism of operation is explained and the basic numbers are quoted, such as the numer
of users in Poland and internationally, as well as the number of published video materials. MEDtube also
features a publishing house, an event calendar and an e-learning platform.
Streszczenie
Artykuł prezentuje działalność portalu MEDtube – największej na świecie innowacyjnej platformy
edukacji wideo dla profesjonalistów z branży medycznej. Artykuł prezentuje mechanizm działania portalu
i podstawowe dane liczbowe, takie jak liczba użytkowników w Polsce i na świecie czy liczba dodanych
filmów. MEDtube to także wydawnictwo naukowe, kalendarz wydarzeń oraz platforma e-learningowa.

MEDtube to globalna i największa w Internecie innowacyjna platforma edukacji
i komunikacji wideo dla profesjonalistów medycyny. Na pomysł jej utworzenia w 2009
roku wpadło dwóch polskich transplantologów – dr n. med. Michał Wszoła i dr n. med.
Rafał Kieszek. MEDtube to portal bezpłatny działający w modelu open-access, w którym zarejestrować się mogą profesjonaliści z branży medycznej, w tym przyszli lekarze. Platforma jest całkowicie niezależna, a jej finansowanie opiera się na współpracy
przy tworzeniu treści edukacyjnych z producentami sprzętu i narzędzi.
Treści publikowane w MEDtube mają wyraźny profil edukacyjny i dotyczą wszystkich specjalizacji. Na stronie pojawiają się w odpowiednich kategoriach tematycznych,
co pozwala na dopasowanie ich do konkretnych użytkowników. Obecnie na portalu
obejrzeć można ponad 13,5 tysiąca filmów oraz ponad 6 tysięcy dokumentów w innych formatach, takich jak atlasy, prezentacje czy dokumenty. Społeczność dostawców
treści to ponad 700 osób i podmiotów z wszystkich kontynentów. Każdy publikowany
materiał jest sprawdzany pod kątem jakości, a moderacja odbywa się w modelu peerreview.
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Dziś na platformie MEDtube zarejestrowanych jest 100 tysięcy użytkowników z całego świata, a każdej doby rejestruje się około 150 nowych osób. Miesięcznie portal
odwiedza ponad 200 tysięcy internautow z ponad 120 krajów, wśród których wyraźnie
przodują Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia. Portal jest też popularny w Indiach, Niemczech, Egipcie czy Hong Kongu.
Obecnie MEDtube działa w trzech wersjach językowych: angielskiej (adres podstawowy – www.medtube.net), polskiej (www.medtube.pl) i niemieckiej (http://de.medtube.net). Ponadto w 2015 roku uruchomione zostaną kolejne trzy domeny: francuska,
hiszpańska i rosyjska.
MEDtube cieszy się poparciem międzynarodowych autorytetów ze świata medycyny. Można tu wymienić między innymi prof. Marię Siemionow z Departamentu
Chirurgii Plastycznej Cleveland Clinic, prof. Takuji Gotodę ze Szpitala Uniwersytetu
Medycznego w Tokyo czy prof. Milana Profanta, Sekretarza generalnego International
Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies.
Zespół MEDtube tworzy ponad 70 osób z całego świata – są to twórcy, szefowie
projektów, zespół medyczny oraz współpracownicy. Partnerami MEDtube jest także
ponad 50 polskich i zagranicznych towarzystw medycznych, między innymi: Society
of Laparoscopic Surgeons, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, Clinical Robotic Society Association, Towarzystwo Chirurgów
Polskich oraz Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Pozwala to dostarczać narzędzia
poprawiające komunikację i działalność edukacyjną oraz podnosić atrakcyjność dla
członków.
Zakładając konto na MEDtube, lekarze oraz firmy medyczne mają możliwość utworzenia swojego profilu i publikacji materiałów wideo z przeprowadzanych zabiegów.
Materiały są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu, niedostępne są natomiast dla pacjetnów. Pod wszystkimi materiałami użytkownicy mogą
również prowadzić dyskusje, które cieszą się coraz większą popularnością.
MEDtube to także kalendarz najważniejszych wydarzeń ze świata medycznego,
wyświetlanych chronologicznie oraz tematycznie według profilu użytkowników. Użytkownicy otrzymują również regularne powiadomienia o nowych wydarzeniach i materiałach dotyczących ich specjalności.
Na sukces portalu składa się nie tylko jego innowacyjność, funkcjonalność i łatwość
obsługi. MEDtube jest także wysoko pozycjonowany w wyszukiwarkach internetowych dzięki ilości odwiedzin oraz oferuje aplikacje na urządzenia mobilne. Poza multimediami i kalendarzem wydarzeń, MEDtube wydaje również kwartalnik naukowy
MEDtube Science.
Dodatkowa działalność MEDtube to profesjonalne produkcje filmowe na zlecenie klinik
i firm medycznych oraz transmisje na żywo z sal operacyjnych, chętnie wykorzystywane
podczas konferencji. MEDtube oferuje także kursy e-learningowe na własnej wideo-centrycznej platformie technologicznej, z których znaczna część jest punktowana.
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Mgr Ewa Zygadło-Kozaczuk
Wrocław – UM
Rola i rozwój kompetencji
bibliotekarzy klinicznych

Abstract
The author of the article presents the role and the development of clinical librarians’ competence over
the last 40 years. The concept of the clinical librarianship profession was first formulated in the 1970s
in the USA by Gertruda Lamb. It was assumed that a clinical librarian would work on hospital wards as
a member of the medical team and their responsibilities would include participation in ward rounds and
clinical meetings as well as training doctors in search skills and the use of adequate databases, thus supporting difficult clinical decisions. In the following years, the concept also gradually developed in some
European countries. The clinical librarianship training system was then dealt with. In the United States
and also in Great Britain the main focus of attention was practical education which meant introducing
librarians onto hospital wards and teaching skills of both browsing the clinical resources as well as effective communication with the medical environment. In 2007 the first survey among European clinical
librarians was conducted, taking into account their new professional role and also their education, training
and competence. On the basis of that survey as well as the assessment of publications on clinical librarianship issued in the last decade a modern model of clinical librarianship has been developed. At the core of
this model lie tasks concerning literature review for the sake of clinical decisions made in connection with
diagnostics, treatment and patient care. When comparing the traditional role of a medical librarian and the
role of a clinical librarian it may be noticed that the latter is located on wards and plays a highly significant
role in hospital patient care by assisting the medical staff in making proper treatment decisions. A clinical
librarian does not replace the traditional role of a medical librarian; however, they complement it with new
tasks and a new way of functioning at the point of care.
Streszczenie
Koncepcja bibliotekarza klinicznego nie jest koncepcją nową. Powstała na początku lat 70-tych ubiegłego wieku i była częściowo wzorowana na wprowadzonej w latach 60-tych specjalizacji dla farmaceutów w zakresie farmacji klinicznej. Definicja jaką wówczas podano dla bibliotekarza klinicznego brzmiała
następująco: „Specjalista literatury medycznej, który towarzyszy lekarzom i studentom medycyny w obchodach na oddziałach, a następnie wraca do biblioteki aby szukać istotnych, związanych z omawianymi
przypadkami, artykułów”.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło, zmieniła się też rola bibliotekarza klinicznego, jego sposób
działania i funkcjonowania w środowisku związanym z ochroną zdrowia.
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Niektóre kraje, np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, mają na swoim koncie takie
rozwiązania jak wdrożenie specjalistycznego, klinicznego szkolenia dla bibliotekarzy i zorganizowanie
w szpitalach takiego stanowiska. Kliniczny Bibliotekarz lub osoba zwana „informationist”, będąc częścią
zespołu medycznego, bierze udział w obchodach i zebraniach klinicznych, szkoli na bieżąco lekarzy w zakresie umiejętności wyszukiwawczych i korzystania z odpowiednich baz, a tym samym staje się, tak jak
farmaceuta kliniczny w zakresie farmakoterapii, osobą wspomagającą trudne decyzje kliniczne. Nie jest
to już osoba, która pracuje w bibliotece kliniki, ale osoba, która funkcjonuje na oddziałach i jest zaangażowana w proces leczenia chorych.
Aby jednak wykonywać powierzone zadania i być zaangażowanym w proces opieki nad pacjentem,
bibliotekarz kliniczny musi przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać dodatkowe kompetencje, które
umożliwią mu pracę na oddziałach szpitalnych, w podstawowej opiece zdrowotnej, ośrodkach informacji
o lekach oraz innych strukturach opieki zdrowotnej, w których kompetencje związane z informacją naukową łączą się ściśle z kompetencjami klinicznymi.

Koncepcja bibliotekarza klinicznego nie jest koncepcją nową. Wyodrębnienie się bibliotekarzy klinicznych z bibliotekarzy medycznych nastąpiło na początku lat 70-tych w Stanach
Zjednoczonych i było odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby informacyjne klinicystów pojawiające się podczas obchodów lekarskich na oddziałach. Pionierem koncepcji bibliotekarza
klinicznego była Gertrude Lamb – szefowa Biblioteki Medycznej na Uniwersytecie w Missouri.
Artykuł, który opublikowała w 1974 r. w Journal of the American Medical Association „And
now clinical librarians on rounds” stał się początkiem nowej roli zawodowej bibliotekarzy medycznych i do dziś cytowany jest jako ważne źródło opisujące tę rolę (1). Pod koniec lat 70-tych
koncepcja ta zaczęła się rozwijać także w Wielkiej Brytanii, a osobą, która zapoczątkowała jej
wdrożenie była Jaen Farmer z Biblioteki Wills w Szpitalu Guys. Jej głównym celem działania
stało się ustalenie potrzeb informacyjnych zespołów klinicznych, co w konsekwencji miało
doprowadzić do zmiany podejścia bibliotekarzy do użytkowników informacji. Chodziło przede
wszystkim o skupienie się na potrzebach użytkowników, a nie tylko na dostępnych, za pośrednictwem biblioteki, produktach (2).
Kolejne zmiany przyszły w 1985 roku gdy zaproponowano ogólne założenia działalności
bibliotekarza klinicznego (Cimpl K.). Działalność ta miała polegać na szybkim dostarczaniu
odpowiedniej informacji lekarzom oraz innym członkom zespołów medycznych, wpływaniu
na zachowania informacyjne klinicystów oraz poprawę ich umiejętności bibliotecznych, a także ustaleniu roli bibliotekarza jako pełnowartościowego członka zespołu medycznego (3). Powyższe działania na rzecz rozwoju specjalizacji bibliotekarza klinicznego zostały zahamowane
w latach 80-tych i 90-tych ze względu na zmniejszenie nakładów finansowych na opiekę zdrowotną.
Dopiero w 2000 roku nastąpiło ponowne zainteresowanie działalnością bibliotekarzy klinicznych i osób nazwanych „informationist”, którzy będąc częścią zespołu medycznego, biorą
udział w obchodach i zebraniach klinicznych, szkolą lekarzy w zakresie umiejętności wyszukiwawczych i korzystania z odpowiednich baz, a tym samym stają się, tak jak farmaceuci kliniczni w zakresie farmakoterapii, osobami wspomagającymi trudne decyzje kliniczne. Nie są to już
osoby pracujące w bibliotece, ale osoby, które funkcjonują na oddziałach, i są zaangażowane
w proces leczenia chorych (4).
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Od początku powstania koncepcji bibliotekarza klinicznego zastanawiano się nad system
jego szkolenia oraz kompetencji jakie powinien posiadać. Na przestrzeni lat wdrożono różne
szkolenia, ale zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Wielkiej Brytanii największy nacisk
położono na część praktyczną czyli na wprowadzenie bibliotekarzy na oddziały szpitalne, a tym
samym na bezpośrednią współpracę ze środowiskiem lekarskim.
Aby lepiej zrozumieć jak zmieniała się i jak wygląda obecnie rola bibliotekarzy klinicznych, warto zwrócić uwagę na pierwsze badanie jakim zostali poddani bibliotekarze w 2007
roku podczas III Konferencji Bibliotekarzy Klinicznych w Yorku. W ankiecie, którą otrzymali
uczestnicy konferencji pytano ich o rolę, wykształcenie, szkolenia i kompetencje. Przyjrzyjmy
się niektórym, najważniejszym aspektom poruszanym w tym badaniu (2).
Na 26 osób, które poprawnie wypełniły ankietę, jedynie 12 osób posługiwało się tytułem
zawodowym bibliotekarza klinicznego. Pozostali posiadali inne tytuły, nie związane ze słowem
„kliniczny”. Dlaczego sprawa nazewnictwa okazała się tak istotna? Dlatego, że w oczach zarządzających szpitalem, 14 osób nie było identyfikowanych z pracą bibliotekarza klinicznego.
Jest to o tyle ważne, że każda grupa zawodowa w szpitalu ma swoje miejsce i jest utożsamiana
z określonymi zadaniami. W przypadku przypisania bibliotekarzowi klinicznemu innego tytułu
zawodowego, nie określał on ani jego przynależności do zespołu klinicznego, ani zadań przypisanych do tego stanowiska.
Co do wykształcenia respondentów, to okazało się, że 1/3 ankietowanych posiadała studia
z zakresu bibliotekoznawstwa i nauk informacyjnych, a 2/3 studia podyplomowe z tej dziedziny. Jeżeli chodzi o znajomość nauk medycznych i pokrewnych, to połowa badanych wskazywała, że na studiach przed lub podyplomowych uczestniczyła w modułach szkoleniowych
poświęconych opiece zdrowotnej i informacji medycznej.
Jeżeli chodzi o doświadczenie kliniczne to 57% respondentów odpowiedziało, że miało takie doświadczenie przed podjęciem pracy jako bibliotekarz kliniczny. Jednakże po dalszej analizie odpowiedzi okazało się, że jedynie 19% ankietowanych pracowało w poprzednich latach
w bibliotece medycznej, a tylko jedna osoba przeszła szkolenie kliniczne pracując wcześniej
jako pielęgniarka. Pozostałe osoby współpracowały z biblioteką medyczną lub korzystały z jej
usług i dlatego uważały, iż takie doświadczenie kliniczne posiadają.
W ankiecie znalazły się też pytania dotyczące szkolenia bibliotekarzy klinicznych. Wszystkie ankietowane osoby wskazały, że najważniejsze szkolenie odbywa się poprzez uczestnictwo
w odprawach, obchodach na oddziałach oraz spotkaniach klinicznych i konferencjach medycznych. Prawie połowa badanych stwierdziła, że ważne jest również uczestniczenie w programach
badawczych oraz szkoleniach z zakresu źródeł informacji i usług bibliotecznych.
Większość respondentów podkreślała w swoich wypowiedziach, że kluczowym elementem przy
wykonywaniu pracy bibliotekarza klinicznego jest zrozumienie na czym polega praca w szpitalu
oraz uczestniczenie w aktywnościach zespołów medycznych.
Jakie w związku z tym powinny być tematy szkoleń dla bibliotekarzy klinicznych aby sprostać
potrzebom użytkowników i nowym wyzwaniom na oddziałach szpitalnych? Na to pytanie przeważająca liczba respondentów odpowiedziała, że są to następujące zagadnienia: przegląd literatury
i interpretacja wyszukanych informacji oraz komunikacja zwrotna do użytkowników, klasyfikacja
i indeksacja oraz przeszukiwanie baz danych. Ważne miejsce zajęły także tematy związane ze skutecznym użytkowaniem nowych technologii.
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Jeżeli chodzi o najważniejsze umiejętności bibliotekarza klinicznego, respondenci uznali, że
są to: rozwijanie dobrych kontaktów ze specjalistami opieki zdrowotnej, używanie technologii,
komunikacja ustna i pisemna, biegłość w obsłudze komputera oraz rozwój strategii i technik
gromadzenia informacji. Dodatkowo podkreślano, że doskonalenie tego typu umiejętności wymaga otwartości na zmiany i talentu do nawiązywania dobrych i trwałych relacji.

Rys. 1. Model brytyjskiego bibliotekarza klinicznego wg Harrison i Beraquet
Wśród głównych aktywności zawodowych bibliotekarzy klinicznych znalazły się natomiast
takie zadania jak: wykonywanie przeglądu literatury, promocja/marketing usług bibliotecznych,
udział w konferencjach i spotkaniach klinicznych, szkolenie klinicystów i innych specjalistów
opieki zdrowotnej w umiejętności wyszukiwania informacji, chodzenie na obchody oraz udział
w tworzeniu wytycznych klinicznych.
Na podstawie tego badania (2) oraz oceny publikacji, które ukazały się na temat nowej roli
bibliotekarzy w ostatnim 10-leciu (5), sformułowano współczesny model bibliotekarza klinicz354
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nego. W „sercu” tego modelu znajduje się przegląd literatury. Natomiast wszystkie inne zadania
oraz umiejętności bibliotekarza klinicznego wynikają z tej najważniejszej aktywności i są z nią
ściśle powiązane (rys. 1)
Podsumowując powyższe rozważania możemy stwierdzić, że praca bibliotekarza klinicznego podlegała wielu zmianom na przestrzeni ostatnich lat, a wprowadzenie nowych technologii, zrewolucjonizowało dostęp, przechowywanie i rozpowszechnianie informacji. Zmieniły
się również potrzeby użytkowników, którzy w swojej codziennej pracy coraz częściej oczekują
wsparcia od specjalistów informacji medycznej. W tym kontekście rola bibliotekarzy klinicznych staje się coraz bardziej złożona. Związane jest to z rosnącymi oczekiwaniami lekarzy i innych specjalistów opieki zdrowotnej, którzy wymagają od bibliotekarzy klinicznych nie tylko
profesjonalnego przeglądu literatury, ale także szybkiego dostępu do właściwych informacji,
potrzebnych przy leczeniu pacjenta. Nie jest łatwo sprostać takim oczekiwaniom, biorąc pod
uwagę bariery jakie pojawiają się przy tworzeniu miejsc pracy dla bibliotekarzy klinicznych,
a także ich odpowiednim szkoleniu i przygotowaniu do nowych wyzwań. Porównując tradycyjną rolę bibliotekarza medycznego z obecną praktyką dostarczania informacji bezpośrednio do
miejsca opieki, na oddział i do konkretnego pacjenta, widzimy jak ważną rolę może odgrywać
bibliotekarz kliniczny. Jest on dziś istotnym ogniwem strategii opieki zdrowotnej, ogniwem
potrzebnym zarówno specjalistom jak i pacjentom. W związku z tym nadszedł teraz czas na
formalne umiejscowienie bibliotekarzy klinicznych w zespole medycznym, a także na potwierdzenie, że grupa ta posiada swój oficjalny tytuł, system szkolenia i odpowiednie kompetencje
w podejmowaniu zadań związanych ze wspomaganiem leczenia pacjentów.
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SPRAWOZDANIA

Mgr Irmina Utrata
Warszawa – WUM
XXXII konferencja problemowa
bibliotek medycznych: „biblioteka
i jej otoczenie w epoce googl’a”.
warszawa – wum, 15-17 ix 2014 r.

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 15 do 17 czerwca
2014 r. była gospodarzem XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych,
pt. Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a”, honorowy patronat pełnił JM Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prof. dr hab. Marek Krawczyk. Obrady odbywały się w auli im. Prof. Piekarczyka, w Centrum Dydaktycznym
przy ul. Księcia Trojdena 2. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski,
dyrektorzy Narodowej Biblioteki Nauk Medycznych w Kijowie oraz przedstawiciele firm współpracujących z medycznymi bibliotekami akademickimi i instytutowymi.
Firmy współpracujące: ABE-IPS, Aleph Polska, BMJ, EBSCO, Elsevier, Ibuk-libra,
PRESS, ProQuesr, PZWL, REAXYS, Thomson Reuters, Wiley, Wolter Kluwer - prezentowały nowości w oferowanych zasobach, zmiany oraz nowe narzędzia i rozwiązania technologiczno-informatyczne.
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z miejscem i rolą biblioteki akademickiej w świecie zdecydowanie podążającym ku rzeczywistości wirtualnej,
zdominowanej przez technologie komputerowe, narzędzia teleinformatyczne i różnorodne systemy komunikacji społecznej. Program merytoryczny obejmował trzy bloki
tematyczne: użytkownik – biblioteka – bibliotekarz.
Właściwe obrady, rozpoczęły się 15 września o godz. 1200, były poprzedzone spotkaniem Dyrektorów Bibliotek Medycznych, na którym omówiono bieżące zagadnienia bibliotekarstwa medycznego oraz przeprowadzono wybory nowego przewodniczącego Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych. Na
kolejną kadencję, 2014 – 2018 r., ponownie została wybrana mgr inż. Anna Grygorowicz – dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępcą
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została mgr Dagmara Budek – dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie. Pożegnano mgr Anielę Piotrowicz – dyrektora Biblioteki
Głównej Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego i podziękowano jej za wieloletnią,
owocną współpracę. Wybrano gospodarza XXXIII Konferencji Problemowej Bibliotek
Medycznych - Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W tym samym czasie, pozostali uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia
Biblioteki Głównej i zapoznania się z jej nową siedzibą, mieszczącą się od dwóch lat
w Budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63.
Konferencję otworzyła dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego – mgr Irmina Utrata, następnie uczestników powitała prof. dr hab. Renata
Górska – prorektor ds. kadr, która odczytała list JM Rektora prof. dr hab. Marka Krawczyka skierowany do obradujących gości. Zebranych uczestników kolejno witali, krótkimi wystąpieniami, goście specjalni: Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – dr Andrzej
Sawoni i przewodniczący Rady Bibliotecznej – dr Tomasz Stokłosa.
Gośćmi szczególnymi konferencji byli przedstawiciele Narodowej Biblioteki Nauk
Medycznych w Kijowie: Raisa Pavlenko i Tatiana Ostapenko. Uczestnicy konferencji
mieli okazję wysłuchać wystąpienia pani dyrektor Raisy Pavlenko nt. Polski wkład
w rozwój medycyny na Ukrainie (druga połowa XIX – początek XX wieku).
W konferencji uczestniczył również przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich – Dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej
– mgr Marek Górski.
Sesjom plenarnym, poszczególnych bloków tematycznych, przewodniczyli:
15.09.2014 r. Sesja I – mgr Aniela Piotrowicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), dr
Ryszard Żmuda (Uniwersytet Medyczny w Łodzi); Sesja II – mgr Dagmara Budek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), mgr Marek Górski (Politechnika Krakowska); Sesja III dr Jolanta Przyłuska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi), mgr Anna
Uryga (Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum) ; 16.09.2014 r. Sesja I – mgr
Renata Sławińska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), mgr Danuta DąbrowskaCharytroniuk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku); Sesja II – mgr Ewa Nowak
(Śląski Uniwersytet Medyczny), dr Krzysztof Nierzwicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum w Bydgoszczy); 17.09.2014 r. Sesja I,II –
mgr Roma Hajduk (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), mgr inż. Anna Grygorowicz
(Uniwersytet Medyczny w Gdańsku).
W pierwszym bloku tematycznym - Użytkownik, wygłaszane referaty dotyczyły
m.in.: potrzeb informacyjnych użytkowników w dostępie do informacji naukowej, potrzeb w zakresie korzystania ze źródeł informacji o lekach, w zakresie funkcjonowania
biblioteki: jej oferty, jakości usług, form działalności, oczekiwań wobec pracowników.
Omawiano problem adaptacji studentów English Division, reprezentujących odmienne
kultury i style komunikacji i ich funkcjonowanie na polskich uczelniach. PrezentowaForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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no wyniki badań satysfakcji użytkowników z dostępu do zasobów organizacji przestrzeni
bibliotecznej, czy sposobów korzystania z biblioteki.
W drugim bloku tematycznym – Biblioteka, w referatach omówiono m.in.: kierunki
jakie obecnie obowiązują w organizowaniu przestrzeni bibliotecznej oraz sposoby świadczenia usług w bibliotekach. Zwrócono uwagę na rolę stron www bibliotek, jako ważnego
narzędzia komunikacji z użytkownikiem. Omówiono znaczącą rolę dotacji, jako źródła finansowania rozwoju infrastruktury zarówno lokalowej jak i sieciowej bibliotek. Poruszano
zagadnienia dotyczące zmian w bibliometrii jakie zaszły na skutek pojawienia się nowych
możliwości wyszukiwania i przetwarzania danych, a także nowych typów dokumentów.
Zwrócono uwagę na konieczność stałego modyfikowania i poszerzania definicji dokumentu, uzmysłowiono wagę i potrzebę stałego poszerzania oferty digitalizatów.
Referaty wygłoszone w trzecim bloku tematycznym – Bibliotekarz, dotyczyły m.in.
konieczności ustawicznego doszkalania bibliotekarzy, wynikającego z rozwoju świadczonych usług, zmieniających się narzędzi i technologii informatycznych. Zwrócono uwagę
na dużą rolę, funkcjonujących na rynku, wygodnych i łatwo dostępnych szkoleń online dla
bibliotekarzy.
Podsumowując wystąpienia w poszczególnych blokach tematycznych należy stwierdzić, że sprawne funkcjonowanie dzisiejszych bibliotek jest mocno skorelowane z techniką,
stale zmieniające się możliwości techniczne niejako wymuszają bieżące ich monitorowanie
i możliwie szybkie wdrażanie ich na potrzeby bibliotek, dotyczy to wszystkich prezentowanych bloków tematycznych użytkownik – biblioteka – bibliotekarz.
W pierwszym dniu konferencji dr Krzysztofa Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, otworzył wystawę – Andreas Vesalius Traktakt o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpienia pań: Ewy Kobierskiej- Maciuszko oraz Iwony Wiśniewskiej, nt. „Informacja centralna o zbiorach bibliotek
specjalistycznych”, z Centrum NUKAT-u. Panie referowały - co się aktualnie wokół katalogu dzieje, wymieniały korzyści wynikające ze współpracy, zachęcały biblioteki, które
jeszcze nie rozpoczęły pracy z NUKAT-em, do jak najszybszego podjęcia takiej decyzji.
W czasie wolnym od obrad uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Fryderyka Chopina, pospacerować po malowniczym Starym Mieście i Polach Mokotowskich.
Konferencje problemowe Bibliotek Medycznych są najważniejszym wydarzeniem roku
w środowisku bibliotek medycznych a coroczne spotkania pracowników bibliotek służą
wypracowaniu wspólnych stanowisk. Efektem tegorocznych obrad są ustalenia:
1. Przeprowadzić badanie pilotażowe dotyczące potrzeb i zachowań studentów
zagranicznych w bibliotekach polskich uczelni medycznych.
2. Przygotować wniosek dotyczący środowiskowego projektu mającego na celu
doskonalenie kompetencji i umiejętności informacyjnych polskich użytkowników naukowej informacji medycznej.
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Lek. Andrzej Sawoni
Warszawa – ORL
wystąpienie prezesa
Okręgowej rady lekarskiej
w warszawie

Szanowni Państwo,
Konferencje Bibliotek Medycznych są ważnym wydarzeniem dla świata nauki.
Miejsce, w którym się spotykamy jest szczególnie – jesteśmy w nowym Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w placówce na
wskroś nowoczesnej – na miarę XXI wieku. To satysfakcja dla nas wszystkich – absolwentów, studentów i kadry naukowej.
Tematyka tegorocznej konferencji wychodzi naprzeciw pytaniom o miejsce i rolę
tradycyjnej biblioteki akademickiej w świecie, podążającym ku rzeczywistości wirtualnej, zdominowanej przez technologie komputerowe. Wszyscy coraz częściej z tych
technologii korzystamy.
Księgozbiory stanowią światowe dziedzictwo kultury, ale ze względu na ograniczone możliwości szybkiego dostępu do książek znajdujących się w różnych bibliotekach,
a czasem z braku możliwości powszechnego dostępu do dzieł o wartości historycznej,
podjęto proces digitalizacji książek. Za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanych skanerów digitalizacji poddawane są dzisiaj całe księgozbiory. Inicjuje się powstawanie projektów, takich jak Światowa Biblioteka Cyfrowa czy Europeana, których
celem jest udostępnianie dzieł literatury i sztuki szerokiej rzeszy odbiorców. To na
pewno także przyszłość naszych medycznych bibliotek.
Muszę też jako prezes ORL w Warszawie przypomnieć o mieszczącej się w Warszawie Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki, która przezwyciężyła
wiele problemów, w tym finansowych. Oby te ominęły Bibliotekę WUM. Samorząd
lekarski, którego ustawowym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym
wykonywaniem zawodu i przypominanie lekarzom i lekarzom dentystom o konieczności ustawicznego kształcenia podejmuje także działania na rzecz organizacji tego
kształcenia. Wyrażam głęboką nadzieję, że tak jak dotychczas WUM będzie organizował szkolenia podyplomowe a obie biblioteki – GBL BWUM będą przykładem współpracy w zakresie realizowania misji, do której zostały powołane.
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Wiem, że są wśród nas goście z Ukrainy, z Narodowej Biblioteki Nauk Medycznych
w Kijowie, z którą Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę o współpracy.
Biblioteka Narodowa Nauk Medycznych Ukrainy jest najważniejszą biblioteką medyczną Ukrainy.
Bardzo się cieszę z tego spotkania, tym bardziej, że z inicjatywy Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie w 2010 r. w tej właśnie bibliotece powstał Dział Polskiej
Książki Medycznej w Kijowie. Stało się to dzięki życzliwości pani Raisy Pawlenko
– dyrektor Biblioteki Narodowej Nauk Medycznych Ukrainy. Dział liczy ponad 2500
woluminów, w tym bezcenny księgozbiór prof. Zbigniewa Religi, przekazany przez
wdowę po profesorze, dr Annę Wajszczuk-Religę i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Z. Religi. Również śp. prof. Andrzej Szczeklik, jako jeden z pierwszych,
przekazał tu swoje książki opatrzone autografami. Cieszy nas, że działania na rzecz
powstania Działu Polskiej Książki w Kijowie wspierał także prof. Anatol Święcicki,
były prorektor kijowskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik III Kliniki Chorób
Wewnętrznych, jednego z najbardziej zasłużonych działaczy polonijnych na Ukrainie,
prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie.
Na koniec, mimo że żyjemy w skomputeryzowanym XXI wieku zachęcając wszystkich do odwiedzania bibliotek i czytania książek zacytuję Umberto Eco „Kto czyta
książki, żyje podwójnie”.
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BIBLIOTEKA I JEJ OTOCZENIE
W EPOCE GOOGLE’A
WARSZAWA 15 – 17 WRZEŚNIA 2014

PROGRAM
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Poniedziałek – 15.09.2014 (blok tematyczny – UŻYTKOWNIK)
900 – 1200

Rejestracja uczestników
Centrum Dydaktyczne, ul. Księcia Trojdena 2a

900 – 1100

Spotkanie dyrektorów bibliotek medycznych
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 206

1000 – 1130

Spacer po Bibliotece Głównej WUM

1200 – 1300

Otwarcie – wykład inauguracyjny
Sesja I

1300 – 1320

Użytkownik w bibliotece uczelni. Wybrane aspekty prawne, stan sprzed lat i obecny
Bolesław Howorka (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

1320 – 1340

Użytkownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu i jego potrzeby na podstawie badania ankietowego
Roma Hajduk, Maria Kuczkowska, Maria Haremza (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

1340 – 1355

Nowości na OVID
Radosław Budzichowski (Wolters Kluwer Health)

1355 – 1410

Otwarcie wystawy Andreasa Vesaliusa Traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani
corporis fabrica
Krzysztof Nierzwicki (Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

1410 – 1500

Lunch

1500 – 1520

Szok kulturowy wśród studentów English Division Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego – fakt czy mit?

Sesja II

Agnieszka Milewska, Katarzyna Błaszkowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)

1520 – 1530

Ostatnie zmiany dotyczące zakupu literatury naukowej w ustawie Prawo zamówień publicznych
Tomasz Kozak (PRESS)

1530 – 1550

Bariery informacyjne obcokrajowców w dostępie do informacji naukowej na przykładzie
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Agata Trojanowska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

1550 – 1610

Umiędzynarodowienie biblioteki – badania satysfakcji studentów medycyny English
Division UWM w Olsztynie
Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska (Uniwersytet Warmińsko Mazurski)

1610 – 1630

Informacja centralna o zbiorach bibliotek specjalistycznych
Ewa Kobierska-Maciuszko, Iwona Wiśniewska (Centrum NUKAT)

1630 – 1640

Źródła medyczne w bazach ProQuest
Krzysztof Murawski (ProQuest)

1640 – 1700

Reaxys i Reaxys Medicinal Chemistry – bazy wspomagające rozwój leków
Piotr Gołkiewicz (Elsevier)

1700 – 1720

Przerwa na kawę
Sesja III

1720 – 1740

Badanie potrzeb informacyjnych wśród lekarzy – doktorantów Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu w zakresie informacji o lekach: wyniki ankiety z lat 2012/2013
przeprowadzonej przez Bibliotekę UMW
Ewa Zygadło-Kozaczuk (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

1740 – 1755

Informa Healthcare: The Library – Publisher Partnership
Adrian Reinhold (Informa Healthcare)

1755 – 1815

Jak nas widzą, tak nas piszą… – opinie użytkowników na temat Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – badanie pilotażowe
Renata Birska, Elżbieta Drożdż, Anastazja Śniechowska-Karpińska, Małgorzata Zając (Uniwersytet Medyczny
w Lublinie)
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1815 – 1825

Biblioteka dostosowana do potrzeb współczesnego studenta
Beata Fidzińska (Elsevier)

1825 – 1840

Narzędzia dla dydaktyków na platformach McGraw-Hill w oparciu o bazy
e-learningowe: USMLE i Access Medicine
Urszula Sasimowicz (ABE-IPS)

1840 – 1900

Dyskusja

2000

Kolacja

Wtorek – 16.09.2014 (blok tematyczny – BIBLIOTEKA)
Sesja I
9 –9

Organizacja przestrzeni i usług w bibliotece akademickiej

920 – 940

Strona www Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji
z użytkownikiem
Katarzyna Maćkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

940 – 1000

Jak dzielić się wiedzą – dotacje na innowacje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi

00

20

Wioletta Lendzion, Alicja Portacha (Politechnika Warszawska)

Jolanta Przyłuska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

1000 – 1015

Zasoby BMJ dostępne dla członków konsorcjum bibliotek medycznych w roku 2015
Igor Hundziak (BMJ)

1015 – 1030

Nowoczesne narzędzia i źródła informacji medycznej EBSCO
Damian Piera, Leszek Czerwiński (EBSCO)

30

00

10 – 11

Dyskusja

1100 – 1120

Przerwa na kawę
Sesja II

1120 – 1140

Biblio-Google-metria
Bartłomiej Siek (Gdański Uniwersytet Medyczny)

1140 – 1200

Kolekcja Instytutu Medycyny Pracy w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA
Jolanta Przyłuska, Justyna Ortman, Anna Radomska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

1200 – 1215

Wyszukiwarka naukowa w uczelni medycznej
Piotr Marcinkowski (Aleph)

1215 – 1235

Cyfrowa Biblioteka Medyczna UJ CM – powstanie, realizacja, rozwój
Jolanta Cieśla, Elżbieta Ryś, Lucjan Stalmach, Anna Uryga (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

1235 – 1255

SUSHI – jak to ugryźć? Czyli o standaryzacji i gromadzeniu statystyk wykorzystania zasobów
elektronicznych na przykładzie Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Piotr Krajewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)

1255 – 1305

PrepU oraz Grant’s Anatomy Lab jako przykłady platform edukacyjnych oferowanych
przez wydawnictwo Wolters Kluwer Health
Kinga Przydryga (Wolters Kluwer Health)

1305 – 1325

Ocena szkoleń użytkowników i analiza wykorzystania zasobów medycznej informacji
naukowej punktem wyjścia dla nowego portalu biblioteki
Anna Uryga, Monika Niewalda, Maria Stachura-Chałtas (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

1325 – 1340

UpToDate szansą na dalsze samokształcenie i specjalizację
Bogdan Czubak (ABE-IPS)

1340 – 1350

ClinicalKey – nowy interface, zasoby i funkcjonalności
Michał Krupa (Elsevier)

1350 – 1400

Dyskusja

1400

Lunch

1600

Zwiedzanie Muzeum Chopina

1900

Uroczysta kolacja

364

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

Środa – 17.09.2014 (blok tematyczny – BIBLIOTEKARZ)
Sesja I

900 – 920

E-learning dla bibliotekarzy – sposób na poszerzanie kompetencji zawodowych

920 – 940

Journal highly cited data – integracja nowej odsłony Journal Citation Reports oraz
Essential Science Indicators na Web of Science

Edyta Rogowska, Dagmara Budek (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

Marcin Kapczyński (Thomson Reuters)

940 – 1000

Tworzenie kursów e-lerningowych – wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza
uczelnianego
Dagmara Budek, Edyta Rogowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

1000 – 1015

Nowoczesne narzędzia edukacji i komunikacji – jak z nich korzystać
Wojciech Dołkowski (MEDtube)

1015 – 1035

Przerwa na kawę
Sesja II

1035 – 1055

Kształcenie kompetencji bibliotekarzy – rola i rozwój kompetencji bibliotekarzy
klinicznych na podstawie doświadczeń wybranych krajów UE i Stanów Zjednoczonych
Ewa Zygadło-Kozaczuk (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

1055 – 1110

Praktyczne wykorzystanie bazy Cochrane
Deborah Pentesco-Gilbert (Wiley)

1110 – 1130

Wizja nowoczesnej biblioteki instytutowej a zakres kompetencji bibliotekarza
Ewa Mąka (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny)

1130 – 1145

IBUK Libra – biblioteka – czytelnik. Potrzeby, oczekiwania oraz efektywne metody
komunikacji
Piotr Kołacz (IBUK Libra)

1145 – 1155

Dyskusja

1155 – 1230

Zakończenie konferencji, wnioski

1240

Lunch

1400 – 1530

Szkolenie – Jak najlepiej korzystać z Cochrane Library w codziennej praktyce lekarskiej.
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala 8
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Dr Jolanta Przyłuska
Łódź – IMP
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH
NAUKOWYCH. Łódź – IMP, 4 VI 2014 r.

Konferencję zorganizowano w ramach projektu POIG.02.03.00-00-017/10 „Praca,
Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą
i badaniami naukowymi” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2
Infrastruktura Sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów
informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.
Dnia 4 VI 2014 roku w Centrum Konferencyjnym andel’s Hotel w Łodzi odbyła się
konferencja Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych poświęcona tematyce zarządzania wiedzą i badaniami w instytucji naukowej na przykładzie platformy informatycznej wdrażanej w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi.
Konferencja znakomicie wpasowała się w cykl zjazdów zorganizowanych w ramach
obchodów jubileuszu 60-lecia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi promując projekt
wśród szerokiego grona zainteresowanych osób. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób
z różnych instytucji w kraju i z zagranicy. Uczestnikami konferencji byli pracownicy
uczelni wyższych zajmujący się strategią i rozwojem badań naukowych, pracownicy
bibliotek, pracownicy naukowi i lekarze. Konferencję poprowadziła dr Jolanta Przyłuska – kierownik projektu: Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna
do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi Nr POIG.02.03.00-00017/10. Priorytet II „Infrastruktura Sfery B+R”. Przybyłych gości powitał prof. dr hab.
med. Konrad Rydzyński, dyrektor Instytutu.
Sesji pierwszej pt. „Praca Zdrowie Środowisko – platforma do zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi” przewodniczyła dr Jolanta Przyłuska, kierownik Działu
Zarządzania Wiedzą w IMP, która wygłosiła również pierwszy referat „Zarządzanie
wiedzą w instytucji naukowej”. Przedstawiła w nim zrealizowane zadania projektowe
oraz funkcjonalność platformy w zakresie zarządzania wiedzą obejmującą zasoby Instytutu. Platforma informatyczna stanowi lokalne narzędzie umożliwiające dokumen366
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tację i szerokie upowszechnianie wyników prac badawczych, integruje zasoby wiedzy
o Instytucie, wyniki prac badawczych, publikacje oraz profile naukowców. Publiczny
dostęp do zasobów zapewnia portal znajdujący się pod adresem http://wiedza.imp.lodz.
pl. Dodatkowo dr Witold Staniszkis z firmy Rodan Development, współtwórca projektu platformy omówił architekturę projektu, trudności i metody poszukiwania dobrych
rozwiązań w budowaniu platformy z pozycji projektanta systemu. Drugi referat pt.
„Architektura sprzętowo-systemowa platformy do zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi” wygłosił Jacek Maciaszczyk, Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki z IMP
w Łodzi. W referacie autor przedstawił sprzętową konstrukcję sytemu oraz warstwę
systemową platformy, w której system informatyczny oparty jest na oprogramowaniu
OfficeObjects. Trzeci referat pt.” Projekty, publikacje i główne osiągnięcia instytucji
na platformie do zarządzania wiedzą – doświadczenia IMP” zaprezentowały: Joanna
Wierzbowska, Anna Radomska i Anna Kowalczyk, odpowiedzialne w Dziale Zarządzania Wiedzą za realizację projektu. W prezentacji pokazano poszczególne aspekty funkcjonowania platformy do zarządzania wiedzą, czyli jak efektywnie zarządzać
projektami, publikacjami i osiągnięciami Instytutu. Dzięki platformie do zarządzania
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wiedzą informacje te są systematycznie i sprawnie wprowadzane do jednego skoordynowanego systemu dostępnego dla każdego pracownika, który zawiera kompleksowy
opis pracowników, projektów, publikacji, wydarzeń, osiągnięć, metod, struktury jak
i innych informacji dotyczących Instytutu.
Sesji drugiej pt. „Nowoczesne środowisko komunikacji naukowej” przewodniczył dr
Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił również referat pt. „Czy można uciec od wskaźnika Impact Factor? Alternatywne metryki i ćwierkanie o badaniach”. Autor omówił aktualne trendy w sposobach
oceny dorobku publikacyjnego, podkreślił znaczenie alternatywnych metryk (ang. Altmetrics) pobierających informacje o poczytności artykułu z sieci, w tym z serwisów
społecznościowych. W nowoczesną komunikację pomiędzy naukowcami wpisały się
dwa kolejne referaty Ewy Rozkosz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
i Witolda Kozakiewicza z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które pokazują jak można promować badania w serwisach dla naukowców oraz łatwo porozumiewać się na odległość podczas przygotowania konferencji przy użyciu odpowiednich
narzędzi informatycznych.
Sesję trzecią pt. „Zarządzanie wiedzą – przykłady rozwiązań” poprowadziła Ewa
Rozkosz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dwa referaty, pierwszy dr
Jolanty Przyłuskiej z IMP i drugi Wojciecha Fenricha z ICM w Warszawie pokazały
jak można zarządzać wiedzą w instytucie badawczym oraz jak prezentować dorobek
publikacyjny jednostki naukowej i autora na przykładzie zintegrowanego systemu informacji POL-on.
Kolejne dwa referaty Marcina Kapczyńskiego z Thomson Reuters oraz Krzysztofa
Szymańskiego z Elsevier Research Management Solutions przedstawiały zintegrowane systemy zarządzania informacją naukową i publikacjami na poziomie instytucji i naukowca, niezbędne do promocji badań i rozwoju naukowego instytucji na przykładzie
serwisów Pure i Converis.
Po zakończeniu każdej sesji odbyła się dyskusja na temat roli narzędzi do zarządzania wiedzą we współczesnym podejściu do upowszechniania wyników badań naukowych i komunikacji pomiędzy naukowcami. Konferencję podsumowała dr Jolanta
Przyłuska podkreślając znaczenie budowanej platformy i prezentowanych narzędzi
do zarządzania wiedzą w instytucjach naukowych. Wszyscy uczestnicy konferencji
otrzymali Certyfikaty uczestnictwa w konferencji „Zarzadzanie Wiedzą w Instytucjach
Naukowych”.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Dr Witold Staniszkis, prof. dr hab. Konrad Rydzyński, dr Jolanta Przyłuska

Dr Emanuel Kulczycki, dr Jolanta Przyłuska, Ewa Rozkosz
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Mgr Barbara Mikulska
Łódź – UM
biblioteka, książka, informacja,
internet.
Lublin – umcs, 16-17 X 2014 r.

W dniach 16-17 października 2014 r. po raz trzeci Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie zorganizował konferencję naukową „Biblioteka, Książka, Informacja, Internet”.
W trakcie dwudniowej konferencji wygłoszono 20 referatów, w których zaprezentowano zarówno stan badań naukowych, jak i rozwiązania praktyczne w następujących
obszarach tematycznych:
1. Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, katalogi i bibliografie on-line, księgarnie internetowe, e-książki, e-gazety/czasopisma i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy.
2. Budowa otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych.
3. Digitalizacja zasobów informacji i wiedzy.
4. Nauka 2.0.
5. Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą.
6. Kultura, nauka i edukacja w Internecie.
Zebranych powitali i otworzyli konferencję prof. dr hab. Maria Juda – Dyrektor
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i prof. nadzw. dr hab. Zbigniew
Osiński – Kierownik Zakładu Informatologii UMCS.
Prof. Zbigniew Osiński wygłosił również inauguracyjny wykład Współczesna humanistyka w Internecie – główne tendencje rozwojowe, w którym porównał humanistykę tradycyjną z humanistyką cyfrową. Podkreślił, że humanistyka cyfrowa to nie
tylko otwarte, dostępne dla wszystkich publikacje, ale także nowe formy komunikacji
naukowej i większe możliwości prowadzenia badań, z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi, takich jak wizualizacje, mapowanie, analityka kulturowa i komputerowa analiza zbioru danych. Przed humanistami wchodzącymi w świat cyfrowy pojawiają się
nowe dylematy; na ile wizualizacje wzbudzą zainteresowanie wiedzą humanistyczną
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i czy będą łatwiejsze nie tylko w odbiorze, lecz także do zrozumienia; w jakim stopniu programy analizujące wielkie zbiory danych i metody statystyczne mogą zastąpić
tradycyjną analizę tekstu i czy poznanie w humanistyce może stać się obiektywne na
wzór nauk ścisłych.
Lidia Mikołajuk z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w referacie Repozytorium
instytucjonalne jako istotny element promocji nauki omówiła funkcjonowanie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego i jego rolę w promocji dorobku badawczego macierzystej uczelni. Idea jego założenia powstała w październiku 2010 roku, a w październiku 2014 roku zawierało już 4600 rekordów. Repozytorium instytucjonalne to
cyfrowe archiwum gromadzące i udostępniające dorobek intelektualny społeczności
akademickiej w modelu otwartym. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników, promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie
oraz zobowiązanie instytucji do zarządzania materiałami cyfrowymi. Naukowcy korzystają z wolnego dostępu do prac naukowych jak również publikują w nim własne
wyniki badań, co wpływa na zwiększenie „widoczności” dorobku naukowego i wzrost
cytowalności. Trudności jakie się pojawiają związane są z kwestiami technologicznymi, dotyczącymi praw autorskich i pokonywaniem barier psychologicznych. Bibliotekarze biorą czynny udział w tworzeniu repozytoriów naukowych opracowując metodologię pracy ze źródłami otwartymi, gromadzą i udostępniają informację elektroniczną.
Uczelnia sprawując nadzór nad Instytucjonalnym Repozytorium prezentuje dorobek
naukowy pracowników, zapewniając szybki dostęp do niego, prowadzi jednolitą politykę zarządzania zasobami naukowymi i dydaktycznymi uczelni, promuje wyniki
badań naukowych oraz programy nauczania w świecie. Z pewnością wpływa to na
kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji oraz bibliotekarza, jako nowoczesnego pośrednika w komunikacji naukowej.
Agnieszka Bajor z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosiła referat Recepcja publikacji dwudziestolecia
międzywojennego we współczesnym piśmiennictwie bibliologicznym. Analiza indeksu
cytowań bibliograficznych (CYTBIN 2000-2010). W referacie zaprezentowano recepcję tekstów ogłoszonych w dwudziestoleciu międzywojennym. Narzędziem umożliwiającym tego typu analizy jest stworzony w 2002 roku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach indeks cytowań
bibliograficznych CYTBIN (http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/cytbin/). Jest to bibliograficzna baza danych, obejmująca artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Przeprowadzone badania potwierdziły
użyteczność indeksów cytowań do ukazania powiązań bibliograficznych między publikacjami. W bazie CYTBIN odnaleziono 311 cytowanych dokumentów ogłoszonych
między 1918 a 1939 rokiem (stan na 29 IV 2014 roku). W tekście zastosowano metody statystyczne, by ukazać: chronologię cytowań, typy najczęściej cytowanych doku372
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mentów oraz języki cytowań. Z analizy wynika, że niemal połowę cytowań stanowią
wydawnictwa zwarte, bo 45,6%; na drugim miejscu znalazły się wydawnictwa ciągłe –
27%; a następnie dokumenty inne – 21,5%, reprezentowane przez trzy typy publikacji
– legislacyjne (18,3%), archiwalne (2,9%) oraz tzw. inne (0,3%). Najpopularniejszym
cytowanym językiem był polski – 79,1%, a na kolejnych dwóch miejscach znalazły się:
język niemiecki – 12,2% oraz francuski – 3,5%.
Teresa Górniak z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w referacie Miejsce i rola
książki elektronicznej w systemie biblioteczno-informacyjnym szkoły wyższej udzieliła
odpowiedzi na pytanie jak najefektywniej zarządzać książkami elektronicznymi. Przybliżyła zagadnienia związane z zakupem e-książek z punktu widzenia profilu uczelni,
zaspokojenia potrzeb informacyjnych i czytelniczych użytkowników w zgodzie z możliwościami finansowymi biblioteki. Omówiła poszczególne etapy tworzenia takiego
księgozbioru:
– politykę rozwoju kolekcji
– ustalenie budżetu
– wyszukanie źródeł dostępu do książek elektronicznych
– ocenę, włączając licencje i dostęp oraz dokonywanie selekcji
– negocjowanie licencji
– katalogowanie i udostępnianie
– marketing, promocje i kształcenie użytkowników
– monitorowanie i ocenę wykorzystania
W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego pierwszego zakupu źródeł elektronicznych
dokonano 1999 roku, a w 2013 biblioteka oferowała już dostęp do 149 494 e-książek
(m.in. ibuk, ebrary, Wiley online library, Springer), 23 597 tytułów czasopism w wersji
elektronicznej oraz 102 baz danych. Podsumowując stwierdzono, że wzrost dostępności
e-booków i ich szeroki zakres tematyczny, rozwój technologii powiązany z wysokim
komfortem, jaki daje użytkownikom praca w oparciu o źródła elektroniczne sprawiają,
że zapotrzebowanie na książki elektroniczne będzie szybko rosło. Przewiduje się, że
e-książki wkrótce zajmą centralne miejsce w zbiorach bibliotecznych. Jednak proces
gromadzenia i efektywnego zarządzania źródłami elektronicznymi w bibliotekach akademickich jest problemem złożonym. Punktem wyjścia jest sformułowanie strategii
i długofalowej polityki rozwoju kolekcji e-boków na okres minimum 5 lat z podaniem
kryterium selekcji i procesów decyzyjnych przy zakupach i określenie wielkości budżetu.
Żaneta Szerksznis z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wygłosiła referat Audiowizualne biblioteki cyfrowe w otwartym dostępie do wiedzy – wybrane projekty
edukacyjne. Każda biblioteka cyfrowa odpowiada na potrzeby współczesnych odbiorców i użytkowników. Zdigitalizowane zbiory i materiały włączone zostały za pośrednictwem nowych mediów w procesy nauczania i uczenia się. Dla dzieci i młodzieży
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szkolnej powstała Ninateka – audiowizualna biblioteka kultury polskiej. Rozwija edukację muzyczną, filmową, artystyczną, medialną. Dysponuje materiałami dla nauczycieli, umożliwia uczniom korzystanie ze sprawdzonych dzieł z zakresu filmu, animacji
i sztuki. Biblioteka rozpowszechnia w sieci wywiady, reportaże, filmy eksperymentalne,
rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie społeczne z zasobów archiwalnych
instytucji kultury. Dobrany świadomie repertuar filmów pozwala kształtować wartości
i normy u młodego widza, wykorzystując walory poznawcze, wychowawcze, estetyczne i emocjonalne dzieł. Organizowane wystawy czasowe i towarzyszące im materiały
edukacyjne zyskują nowe życie i wartość w publicznej przestrzeni Internetu.
Kamil Stępień z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie wygłosił referat Wyszukiwanie obrazu i wyszukiwanie obrazem w przestrzeni
internetowej. Wyszukiwanie angażuje zarówno intelekt jak i emocje Internauty. Wzorce zachowań użytkowników w Sieci dopasowują się do nowych technologii. Schemat
wyszukiwania to sposób działania użytkowników w sieci, który sprowadza się do zamkniętego koła, gdzie użytkownik wchodzi w interakcje z systemem informatycznym
za pomocą interfejsu zadając zapytanie wyszukiwawcze. Searching strategy to przemyślany plan działań. Osiem podstawowych kroków służących do planowania strategii
wyszukiwawczych wg. Sarah Kelly to:
1. Zanalizowanie zapytania informacyjnego pod kątem tematów i dziedzin, których problem może dotyczyć.
2. Zidentyfikowanie właściwych słów kluczowych i wyrażeń oddających istotę
problemu.
3. Ustalenie odpowiednich haseł synonimicznych do wybranych słów kluczowych.
4. Określenie relacji semantycznych między nimi.
5. Wybranie baz i systemów informacyjnych, które będą przeszukiwane.
6. Wstępne określenie zastosowanych strategii.
7. Rozpoczęcie wyszukiwania przy zastosowaniu wybranych przez siebie strategii.
8. Ocena wyników wyszukiwania.
Wyszukiwanie w warunkach współczesnego Internetu jest procesem złożonym,
opierającym się o szereg bodźców, które bardzo często są zależne od siebie. Obraz
ma bardzo silne oddziaływanie na psychikę ludzką. Zapada w pamięć. Przewidywanie
tego, jakich obrazów poszukuje Internauta wzmacnia satysfakcję wyszukiwania.
Reasumując, przyszłością wyszukiwarek jest ich multizmysłowość, tzn. możliwość
oddziaływania na różne zmysły.
Natalia Pamuła-Cieślak z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosiła referat Grywalizacja w bibliotekach – obszary zastosowań. Grywalizacja to zastosowanie dynamiki, mechaniki i estetyki gier
do promowania pożądanych zachowań w sytuacjach i okolicznościach nie związanych
z grami. Obszarami w których grywalizacja ma zastosowanie w bibliotekach są: mar374
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keting biblioteczny, edukacja, crowdsourcing i zarządzanie organizacją. Marketing pozwala zmieniać tradycyjny wizerunek biblioteki i przyciągnąć do biblioteki nowych
użytkowników. W edukacji najnowszym trendem technologicznym na najbliższe lata
jest game based learning. Crowdsourcing angażuje użytkowników w projekty biblioteczne i zmienia postrzeganie biblioteki. W zarządzaniu organizacją ważne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, zaangażowanie ich w życie instytucji i rozwiązywanie problemów.
Renata Malesa z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS wygłosiła referat Biblioteki publiczne a wykluczenie cyfrowe (na przykładzie bibliotek lubelskich).
W 1996 roku pierwszy raz użyto terminu „digital divide”, który oznacza podział
cyfrowy społeczeństwa krajów rozwiniętych na dwie grupy: posiadających dostęp do
nowoczesnych technologii i takich którzy go nie posiadają.
Wykluczenie cyfrowe stało się przyczyną nowych nierówności społecznych. Powstał współczesny proletariat, bierny wobec rozwijającej się technologii i związanej
z nią ekspansji informacji; kognitariat jest nową klasą średnią mającą dostęp do komputera i Internetu, ale korzystającą z nich jedynie w sposób bierny i digitariat, który
potrafi zdobywać informacje cenne i unikać informacji zbędnych.
Bariery ograniczające dostęp do nowych technologii najczęściej są natury mentalnej, materialnej, bądź wiążą się z brakiem umiejętności obsługi komputera i brakiem
możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Najbardziej zagrożone wykluczeniem są osoby starsze, słabiej wykształcone, bezrobotne i niepełnosprawne. Negatywne skutki wykluczenia cyfrowego zauważalne są
w takich obszarach jak: rynek pracy, infrastruktura społeczna oraz dostęp do informacji i kontaktów społecznych. Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS) ma na
celu podniesienie kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków. Według badania „Polacy
w wieku 50 + wobec Internetu” wynika, że aż 78 % nie korzysta z Internetu, mimo, że
ponad połowa z nich ma taką możliwość w domu.
Instytucje, które mogą lub powinny podejmować działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu to szkoły, domy kultury, parafie, urzędy pracy, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, organy administracji samorządowej,
lokalne stowarzyszenia, fundacje, centra integracji społecznej.
Chociaż w oficjalnych dokumentach dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego biblioteki pojawiają się sporadycznie, to właśnie one zajmują się zbieraniem
i upowszechnianiem informacji, a znając potrzeby użytkowników pomagają walczyć
z wykluczeniem osób, których nie stać na korzystanie z szerokiej oferty kulturalnej lub
które mają utrudniony dostęp do infrastruktury.
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Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4,
20-031 Lublin, tel./fax: (81) 5375377
http://umcs.eu/pl/instytut-bibliotekoznawstwa-i-informacji-naukowej,846.htm

Program konferencji naukowej „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014”,
16-17 października 2014 r. w Lublinie
miejsce obrad: sala Rady Wydziału Humanistycznego, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.
Dzień pierwszy – 16 X 2014
10.00-10.15 Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji
10.15-10.45 Zbigniew Osiński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w
Lublinie: Współczesna humanistyka w Internecie – główne tendencje rozwojowe
10.45-11.15 Gabriela Waliszewska, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego: Teatr jednego
aktora – Cambridge Journals na Uniwersytecie Łódzkim
11.15-11.45 Lidia Jarska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w
Lublinie: Pracownik naukowy w sieci - charakterystyka wybranych portali wymiany
poglądów i wyników badań
11.45-12.15 Lidia Mikołajuk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego: Repozytorium
instytucjonalne jako istotny element promocji nauki
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.00 Agnieszka Bajor, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Recepcja publikacji dwudziestolecia
międzywojennego we współczesnym piśmiennictwie bibliologicznym. Analiza indeksu cytowań
bibliograficznych CYTBIN (2000-2010)
13.00-13.30 Beata Przewoźnik, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Górskie fora, blogi i serwisy społecznościowe jako
forma wymiany informacji i komunikacji górskiej w Internecie
13.30-14.00 Teresa Górniak, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego: Miejsce i rola książki
elektronicznej w systemie biblioteczno-informacyjnym szkoły wyższej
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-15.30 Firma FunMedia z Wrocławia: Program darmowej nauki angielskiego w
bibliotekach na przykładzie Funenglish. Funpakiety dla bibliotek
15.30-16.00 Sebastian Kotuła, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w
Lublinie: Implementacja idei open source
16.00-16.30 Monika Sobczak-Waliś, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu:
Wydawnictwa lokalne w świecie cyfrowym. Stan prac na przykładzie XIX i XX wiecznych
druków kaliskich
16.30-17.00 Żaneta Szerksznis, Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu: Audiowizualne
biblioteki cyfrowe w otwartym dostępie do wiedzy – wybrane projekty edukacyjne
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17.00-17.30 Kamil Stępień, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w
Lublinie: Wyszukiwanie obrazu i wyszukiwanie obrazem w przestrzeni internetowej
17.30-18.00 Marlena Fota, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:
Komunikacja w dobie nowych mediów. Co na to szkoła?
18.00 Uroczysta kolacja
Dzień drugi – 17 X 2014
9.00-9.30 Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu: Między digitalizacją,
blogowaniem a bibliografią. O działaniach naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych
związanych z Kolekcją Komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
9.30-10.00 Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu: Grywalizacja w bibliotekach – obszary zastosowań
10.00-10.30 Renata Malesa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w
Lublinie: Biblioteki publiczne a wykluczenie informacyjne/cyfrowe (na przykładzie bibliotek
lubelskich)
10.30-11.00 Izabela Swoboda, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: OPAC współczesnej biblioteki akademickiej
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.45 Małgorzata Kowalska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu: Edukacja 2.0 – wyzwanie dla współczesnej biblio- i
informatologii
11.45-12.15 Anita Has-Tokarz, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w
Lublinie: Internetowe biblioteki i kolekcje książek dla dzieci i młodzieży jako narzędzie
edukacji informacyjnej
12.15-12.45 Radosław Piątek, student kierunku Informacja w e-społeczeństwie na UMCS w
Lublinie: E-motoryzacja - zasoby polskiego Internetu dotyczące motoryzacji – analiza na
przykładach
12.45-13.15 Wanda Ciszewska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu: Serwisy dziennikarstwa obywatelskiego – przejaw
demokratyzacji życia czy ciekawości świata?
13.15-13.45 Mariusz Jarocki, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu: Technologie mobilne a dostęp do zasobów cyfrowych –
analiza wybranych przypadków
13.45 Zakończenie konferencji i obiad
Komitet Naukowy

Sekretarze konferencji

Dyrektor Instytutu Informacji dr Renata Malesa
dr Sebastian Kotuła
Naukowej i Bibliotekoznawstwa
mgr Kamil Stępień
prof. dr hab. Maria Juda
Kierownik
Zakładu
Informatologii
dr hab. Zbigniew Osiński, prof.
UMCS
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Mgr Ewa Rudnicka
Olsztyn – UWM

Mgr Emilia Czerniejewska
Wrocław – UP

Mgr Marek Dubiński
Wrocław – PWr.

„Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski
i Unii Europejskiej” – sprawozdanie z VI Konferencji
Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich.
Wrocław, 5 XII 2014 r.
Abstract
The article is describing a report from the scientific conference „Libraries in the contemporary legal
system of Poland and European Union”, which took place on 5th December 2014 in the Center of Scientific and Technical Information at the Wroclaw University of Technology. The debate was concentrated
on: copyrights and rights related to it in the libraries’ activity , pragmatics in the librarian’s profession in
a context of the so-called „deregulation act” with the emphasis on new solutions in nominating certified
librarians as well as employing teacher librarians. The Public Procurment Act applied in libraries and the
institution of the legal deposit in Austria and in Poland were also described. About 70 representatives of the
libraries and researchers from Poland attended the conference and 10 papers were presented.
Streszczenie
Artykuł przedstawia sprawozdanie z konferencji naukowej „Biblioteki we współczesnym systemie
prawnym Polski i Unii Europejskiej”, która odbyła się 5 grudnia 2014 r. w Centrum Wiedzy i Informacji
Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Obrady skoncentrowane były wokół : prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności bibliotek, pragmatyki zawodu bibliotekarza w kontekście tzw. „ustawy deregulacyjnej” z naciskiem na nowe rozwiązania w nominowaniu bibliotekarzy dyplomowanych oraz
zatrudnianie nauczycieli bibliotekarzy, ustawa Prawo o zamówieniach publicznych stosowana w bibliotekach, oraz porównanie instytucji egzemplarza obowiązkowego w Austrii i w Polsce. W konferencji
uczestniczyło około 70 przedstawicieli bibliotek i pracowników naukowych z całej Polski, a wygłoszono
10 referatów.
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Bibliotekarze wrocławskich instytucji naukowych założyli kilka lat temu stowarzyszenie, które wspiera ich dążenia do podwyższania kompetencji zawodowych i sprzyja
konsolidacji środowiska. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich (KBW) od 6 lat organizuje jednodniowe konferencje poświęcone aktualnym problemom bibliotecznym.
5 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne, szóste spotkanie, tym razem poświęcone stosowaniu prawa w bibliotekach. Współorganizatorami VI konferencji były: Centrum Wiedzy
i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (CWINT) oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Spotkanie miało miejsce w nowym
budynku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, czyli współczesnej odsłonie biblioteki naukowej. „Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski
i Unii Europejskiej” to tytuł obrad, na które przybyli głównie bibliotekarze wrocławscy, ale także z dalszych zakątków kraju – z Krakowa czy Olsztyna. Ogółem zgromadziło się w Sali konferencyjnej CWiINT blisko 70 osób, w tym zaproszeni goście oraz
pracownicy Politechniki Wrocławskiej zainteresowani poszczególnymi tematami.
Cześć referatowa składająca się z dziesięciu wystąpień, podzielona została na dwie
sesje tematyczne, którym towarzyszyła gorąca dyskusja. Interesującym uzupełnieniem
spotkania była wycieczka po budynku CWINT. Obrady otworzyła prezes Korporacji,
Ewa Grabarska (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) podkreślając znaczenie Stowarzyszenia dla środowiska bibliotekarskiego Wrocławia oraz wagę corocznych spotkań. Następnie głos zabrała prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz (em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), która zaznaczyła rolę KBW w pracy i rozwoju
lokalnych bibliotekarzy, zwłaszcza dyplomowanych. Zachęcała do pracy naukowej,
pisania artykułów i prowadzenia badań naukowych w celu wzmacniania kondycji i prestiżu zawodu bibliotekarza. Ostatnio, wskutek działań Ustawodawcy, profesja bibliotekarska uległa tzw. uwolnieniu, co w efekcie przyniosło zniesienie egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego oraz różnorodność postępowań pracodawców w zakresie
zatrudniania i awansowania bibliotekarzy. Tym bardziej należy wspierać się zawodowo
a temu służy konsolidowanie się w organizacjach bibliotekarskich. Apel prof. Marii
Pidłypczak-Majerowicz spotkał się ze zrozumieniem wśród zebranych, czemu dano
wyraz w krótkiej dyskusji. Część pierwszą konferencji prowadzoną przez Ewę Grabarską rozpoczął dr Julian Jezioro (Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekomonii Uniwersytetu Wrocławskiego). Prezentacja „Wybrane instytucje
dozwolonego użytku w działalności bibliotek” poświęcona była jednemu z podstawowych aktów prawnych, które wpływają na działalność bibliotek – ustawie z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Akt ten, chroniąc prawa twórców
do dzieła, koliduje z działalnością biblioteczną, czyli udostępnianiem tychże dzieł. Legalne wykorzystywanie dzieł bez naruszenia praw autorskich chroni tzw. instytucja
dozwolonego użytku inaczej zwana licencją ustawową, co służy bibliotekom. Dozwolony użytek umożliwia ograniczone wykorzystywanie dzieł za zgodą twórców, lecz
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wymaga od bibliotek podawania danych dotyczących dzieła – danych autora/autorów
oraz tytułu samego dzieła przy udostępnianiu utworów. Biblioteki należą do instytucji
prowadzących szeroko rozumianą działalność kulturalną, których zbiory tworzą w całości lub części zasób narodowy, co stanowi chroniony prawem dorobek intelektualny
narodu. Jako takie, mogą korzystać z licencji ustawowej, by udostępniać swe materiały,
czyli wykorzystują pracę twórców, jednocześnie jednak im służą popularyzując ich
dzieła. Biblioteki mogą również powielać dzieła, jednak są w tym działaniu ograniczone jedynie do uzupełnienia brakujących dzieł, będących już wcześniej w ich posiadaniu. Również możliwe jest na podstawie dozwolonego użytku digitalizowanie dzieł
i rozpowszechnianie ich za pomocą systemu komputerowego. W większości krajów
Unii Europejskiej biblioteki płacą twórcom tantiemy za udostępnianie ich dzieł, czego
nie czyni Polska. Problem ten zapewne w najbliższej przyszłości dosięgnie polskie biblioteki, a właściwie ich organizatorów, którzy będą musieli zmierzyć się z opłatami
dla autorów gromadzonych i prezentowanych utworów w bibliotekach. Prof. Lidia
Klat-Wertelecka (Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego, Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekomonii
Uniwersytetu Wrocławskiego) wystąpieniem pt. „ Prawne aspekty deregulacji zawodu
bibliotekarza” zapoczątkowała blok poświęcony deregulacji zawodu bibliotekarza. Referat zawierał precyzyjną syntezę prawniczą obowiązujących ustaw oraz przykład ich
zastosowania na Uniwersytecie Wrocławskim. Prelegentka zakończyła prezentację
niepokojącym pytaniem o przyszłość elity zawodowej bibliotekarzy. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że biblioteki są obecnie zakładnikami administracji i finansów uczelni a weryfikacja kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych zależy
praktycznie od dyrektora biblioteki i władz uczelni. Ewa Dąbrowska (Biblioteka Jagiellońska) nawiązała do aktualnej sytuacji bibliotekarzy dyplomowanych na polskich
uczelniach. W referacie „Bibliotekarz „zderegulowany”: przepisy dotyczące bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach uczelnianych w nowych realiach prawnych”
omówiła wyniki ankietowe przeprowadzone na terenie całego kraju. Wnioski nie były
korzystne dla bibliotekarzy. Wobec braku przepisów wykonawczych po wprowadzeniu
zmian ustawowych w bibliotekach naukowych istnieje duże zróżnicowanie sposobów
zdobywania stanowiska bibliotekarza dyplomowanego. Maria Bosacka (Biblioteka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego) w wystąpieniu „Przyszłość bibliotekarzy dyplomowanych w kontekście tzw. „ustawy deregulacyjnej” (na przykładach
przepisów w statutach różnych uczelni) przeanalizowała faktyczne funkcjonowanie
przepisów nowej ustawy. Niestety, ze względu na niszowość problemu większość
uczelni nie precyzuje bardzo ogólnych przepisów ustawowych (tylko 2 uchwały senatów). Prelegentka zasygnalizowała istniejący na uczelniach i w ośrodkach naukowych
problem niezrozumienia funkcjonowania stanowiska bibliotekarza dyplomowanego.
Brak określonych, jednakowych w skali kraju wymogów kwalifikacyjnych, obiektywForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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nego ciała certyfikującego nie gwarantują wysokiego poziomu zawodowego kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych. Może to prowadzić do stopniowej utraty prestiżu profesji oraz do animozji w samym środowisku bibliotekarskim, podziałów na
lepszych i gorszych, starych i nowych. Nowe przepisy zamiast ułatwiać, utrudniają też
mobilność nowo powołanym dyplomowanym pracownikom bibliotek naukowych.
W 2013 r. tylko 4 osoby uzyskały stanowisko bibliotekarza dyplomowanego. Drugą
część referatową konferencji poprowadził Jędrzej Leśniewski, zastępca dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej ds. Biblioteki Elektronicznej. „Zakupy materiałów bibliotecznych pod rządami ustawy Prawo zamówień publicznych
(1997-2014)” to tytuł prezentacji dr Hanny Kowalskiej (Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu). Prelegentka omówiła rozwój ustawy o zamówieniach publicznych, nawiązując do czasów dość odległych, ponieważ początki regulacji sięgają rozwiązań
prawnych II Rzeczypospolitej. Wracając do czasów współczesnych pokazała rozwój
ustawy od zmiany ustrojowej w Polsce, czyli od 1991 r. Ostatniej zmiany w Prawie
o zamówieniach publicznych dokonał ustawodawca w kwietniu 2014 r., która to nowelizacja ma znaczenie w działalności uczelni wyższych. Mówi ona, iż prawa tego można
nie stosować w zamówieniach dotyczących materiałów potrzebnych w pracy badawczej, naukowej czy eksperymentalnej, jeżeli wartość nie przekracza - 134 tys. EUR dla
instytutów badawczych i 207 tys. dla uczelni wyższych. Podobnie zastosowano te same
zasady wobec działalności kulturalnej prowadzonej przez biblioteki czy muzea. Prawo
o zamówieniach publicznych miało służyć racjonalnej gospodarce finansowej instytucji, stwarzać równe możliwości dostępu dla firm obsługujących czy też rozwijać zdrową konkurencję i zapobiegać korupcji. Prelegentka przybliżyła na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego realia działania biblioteki zgodnie z wymogami
ustawy. Niestety, realizowanie prawa okazało się dla instytucji kultury i nauki, jaką jest
biblioteka akademicka, dość skomplikowane i uciążliwe. Niejednoznaczność prawa,
rozliczne wykładnie i nadinterpretacje powodują niejasność postępowania, wydłużenie
procedur, co w przypadku np. prenumeraty czasopism skutkuje corocznym problemem
z uzyskiwaniem od dostawców pierwszych numerów periodyków. Wydaje się, że działalność biblioteczna sprzed wprowadzenia ustawy Prawo o zamówieniach publicznych
nie wiązała się zbytnią rozrzutnością czy brakiem racjonalizmu. Przy zwykle niskich
nakładach finansowych biblioteki uczelniane zawsze starały się wybierać najkorzystniejsze rozwiązanie dla instytucji, również finansowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak zaznaczyła prelegentka, starało się o dokonanie zmiany w ustawie,
lecz wydaje się, że nie uzyskało spodziewanego efektu. Umożliwienie ominięcia procedury zamówień publicznych przez uczelnie jest możliwe jednak tylko w przypadku
używania zakupionych materiałów do pracy badawczej, naukowej, lecz nie dydaktycznej. Brak zaznaczenia w ustawie tego rodzaju działalności uczelni powoduje, iż prawo
to może dotyczyć jedynie pracowników naukowych, ale już nie studentów. Interpreta386
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cja prawna fragmentu ustawy dotyczącej bibliotek, która obowiązuje na Uniwersytecie
Wrocławskim wyłącza Bibliotekę Uniwersytecką z możliwości skorzystania z tego paragrafu, ponieważ zamawiającym materiały biblioteczne jest w tym przypadku Uniwersytet, a nie biblioteka. Ewa Mydlarz (Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu) w wystąpieniu pt. „Egzemplarz obowiązkowy w Austrii i w Polsce – podobieństwa i różnice”, szczegółowo omówiła zagadnienia związane z pozyskiwaniem
oraz gromadzeniem egzemplarza obowiązkowego w formie drukowanej i elektronicznej. Przedstawiła jak historycznie procesy te przebiegały w obu krajach. Okazało się,
że problemy są podobne i wynikają z niemożności wyegzekwowania pełnej oferty wydawniczej oraz skomplikowanej sytuacji prawnej e-wydawnictw. Nie praktykowanym
obecnie w Polsce jest zwyczaj obowiązkowego proponowania przez wydawców poszczególnych tytułów, tzw. „Anbietungspflicht”. Wystąpienie miało nietypową oprawę
graficzną – pokaz slajdów z najpiękniejszych zakątków Wiednia. Joanna Czyrek (Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) to kolejna prelegentka, której
wystąpienie – „Problemy prawne w działalności bibliotek będące konsekwencją rozwoju nowych technologii informatycznych” poruszało kwestie niedopasowania prawa
do dynamicznie zmieniających się warunków pracy bibliotek w Polsce. Biblioteki coraz częściej dysponują materiałami elektronicznymi, które występują w postaci dostępów do elektronicznych baz danych lub elektronicznych książek, albo też w postaci
fizycznej, której nie przewiduje ustawa regulująca ewidencjonowanie materiałów bibliotecznych, np. pendrivów. Taki stan rzeczy jest kłopotliwy dla ustalania rzeczywistego stanu majątku bibliotek. Należy zwrócić uwagę, że brak konieczności ewidencjonowania wpływających do bibliotek zbiorów, np. elektronicznych czasopism czy też
e-booków powoduje również brak orientacji samych bibliotekarzy, jakimi materiałami
biblioteka dysponowała na przestrzeni niewielkiej odległości czasowej, ponieważ wykupywane dostępy do elektronicznych materiałów nie zawsze muszą mieć tę samą zawartość. Praktyka także jest zróżnicowana, co widać w działaniach bibliotek, np. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej dokonuje ewidencji materiałów
elektronicznych. Prelegentka postulowała uregulowanie tej kwestii i dostosowanie stanu prawnego do rzeczywistości. Ewa Bochynek (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, filia w Wałbrzychu) referatem „Nauczyciel bibliotekarz i biblioteka szkolna w środowisku edukacyjnym: obowiązujące przepisy prawne a rzeczywistość” zobrazowała
złożoną sytuację bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych. Teoretycznie nauczyciel bibliotekarz ma takie same możliwości uzyskiwania kolejnych stopni awansu
zawodowego, jak każdy nauczyciel danej szkoły (Karta Nauczyciela, rozdz. 3a, art. 9 a
i 9b). Jednak Zarządzenie MEN z dn. 4 czerwca 1997 r. określa liczbę uczniów, na
których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza. Do pracy w zawodzie obecnie najbardziej zniechęcają: częsty brak zatrudnienia na pełny etat oraz szeroki nie zawsze
regulowany przepisami zakres prac i obowiązków w związku z łączeniem bibliotek
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szkolnych i publicznych. Dr Marek Piotr Urbański (Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Szamotułach) w wystąpieniu „Przepisy prawne w działalności publicznych bibliotek
powiatowych” wskazał liczne problemy prawne, z jakimi borykają się biblioteki powiatowe. Najbardziej uciążliwe są przepisy umożliwiające łączenie bibliotek z innymi
instytucjami kultury, ustawa o finansach publicznych (niejasności związane z wprowadzeniem kontroli zarządczej) oraz dotyczące podatku i usług (zakup i obsługa kas fiskalnych). Biblioteki powiatowe mają problemy z praktycznym zastosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym
oraz wymogami prawa autorskiego. Małe biblioteki często nie mają środków finansowych, by w każdym aspekcie działać zgodnie z prawem. Ostatni referat „Organizacja i
funkcjonowanie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki
Wrocławskiej” wygłosiła dr Anna Wałek, dyrektor CWINT. Autorka na wstępie uwagę
zwróciła na prawie 70-letnią historię Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej.
Następnie zaprezentowała strukturę i specyfikę zadań Centrum Wiedzy i Informacji
Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, w obrębie której funkcjonują: Biblioteka Klasyczna, Biblioteka Elektroniczna, Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką, Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii, Laboratoria Naukowo-Badawcze
oraz Oddziały Centrum przy Wydziałach. Dyrektor omówiła funkcjonowanie powstałej12 listopada 2014 r. Rady Nadzorującej, która będzie ciałem opiniodawczym i doradczym (m.in. przejmie zadania Rady Bibliotecznej) dla CWINT.
Część referatową zakończyła krótka dyskusja. Prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz,
która w komisji egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych pracowała 28 lat,
zwróciła uwagę, że termin „bibliotekarz dyplomowany” nie oddaje istoty sprawy i sugerowała, że bardziej odpowiedni byłby „bibliotekarz naukowy”. Ewa Tomaszewska
(Biblioteka Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu) zauważyła, że w bibliotekach
instytutów naukowo-badawczych często biblioteka jest prowadzona jednoosobowo.
Postawiła pytanie: kto miałby obecnie w tych jednostkach przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych? Istnieje błędny
pogląd, że bibliotekarz dyplomowany to osoba, która ukończyła studia wyższe i ma
dyplom. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się na tym, co zrobić dalej, żeby nie obniżyć
statusu bibliotekarza dyplomowanego. Prof. Lidia Klat-Wertelecka poinformowała, że
nowe przepisy dotyczące kwalifikowania na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego
nie mogą być załącznikami do statutu uczelni, lecz muszą się znaleźć bezpośrednio
w statucie. Prelegentka poruszyła także kwestię, którą sygnalizowano w czasie konferencji: w niektórych bibliotekach istniał wymóg zwalniania się z pracy w bibliotekach
naukowych, aby przystąpić do konkursu na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego.
Jest to praktyka niezgodna z obowiązującym prawem. Dr Hanna Kowalska powiedziała, że ok. 90% bibliotekarzy dyplomowanych pracuje na szeregowych stanowiskach,
a powinno się im powierzać obowiązki adekwatne do posiadanych kwalifikacji. Pod388
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sumowując prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz stwierdziła, iż wobec zainteresowania
i wielu tematów poruszonych w referatach i dyskusji następna konferencja powinna
również dotyczyć zagadnień prawnych w bibliotece. Po obradach zaproszono zebranych na wycieczkę po nowym gmachu Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej. Przede wszystkim zademonstrowano Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, zlokalizowane na najwyższym piętrze gmachu. Zwiedzający mogli
zobaczyć potężne maszyny obliczeniowe służące Uczelni, ale i jej otoczeniu zewnętrznemu. Znajdujące się w Centrum archiwum cyfrowe, które przechowuje dane na specjalnych taśmach, wzbudziło zdziwienie zebranych, ponieważ przyzwyczailiśmy się do
powszechnych w użyciu nośników CD. Na gościach zrobił wrażenie również system
zabezpieczeń pożarowych. W części budynku, w której mieszczą się pracownie Sekcji
Informacji Naukowo-Technicznej, Punkt Informacji Normalizacyjnej, Dział Własności
Intelektualnej i Informacji Patentowej oraz otwarte przestrzenie Strefy Otwartej Nauki
(na dwóch piętrach), gdzie użytkownicy mogą skorzystać z danych patentowych i normalizacyjnych, baz danych dostępnych w sieci PWr czy pracować nad przygotowaniem się do zajęć. W tej też części znajdują się na parterze dwie niezwykle interesujące
pracownie – Laboratorium Tyfloinformatyczne i Pracownia Dolnośląskiej Biblioteki
Cyfrowej. Pierwsza dysponuje wyjątkowym sprzętem potrzebnym osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Pracownia wyposażona jest w powiększalniki, drukarkę
wypukłego druku czy drukarkę pismem Braille`a. Należy wspomnieć, iż jest to jedyna
pracownia tego typu w bibliotece uczelnianej w Polsce. W Pracowni Dolnośląskiej
Biblioteki Cyfrowej zaprezentowano skaner 3D z możliwością skanowania przestrzennego obiektów rzeczywistych i tworzenia pliku komputerowego. Pokazano całą procedurę odwzorowania rzeczywistego modelu na ekranie komputera i etapy przenoszenia
poszczególnych danych. Na dwóch piętrach gmachu znajdują się cztery stanowiska
informacyjne, obsługiwane przez bibliotekarzy służących użytkownikom CWINT radą
i wsparciem w poszukiwaniu potrzebnych im informacji. Należy zauważyć, iż nowatorska wersja biblioteki uczelnianej, jaką prezentuje wrocławskie Centrum Wiedzy
i Informacji Naukowo-Technicznej to zupełnie inna jakość pracy bibliotecznej na rzecz
środowiska naukowego. Tradycyjne usługi biblioteczne zostały wzbogacone usługami
naukowymi, co zmienia dotychczasowy wizerunek biblioteki akademickiej. Tak prezentująca się biblioteka pokazuje przyszłość przed tego typu instytucjami, otwieranie
się na nowe wyzwania, odważne podejmowanie ważnych dla rozwoju nauki zadań.
Materiały z konferencji zamieszczone zostaną w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
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Rejestracja uczestników konferencji
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Otwarcie konferencji - od lewej: prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz, dr Anna Wałek,
mgr Ewa Grabarska

Wystąpienie prof. Lidii Klat-Werteleckiej
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Prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz podczas dyskusji

Dr Krystyna Michniewicz-Wanik (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Wrocławskiego) - głos w dyskusji
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Mgr Ewa Tomaszewska (Biblioteka Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu)

Uczestnicy konferencji
Autorka zdjęć mgr Monika Pichlak
(Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej)
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Mgr Jolanta Wróbel
Wrocław – PWr.
wyjazd w ramach
programu Erasmus Mundus – INTACT
na Uniwersytet Kathmandu w Nepalu
w dniach 22 VIII - 21 IX 2014 r.

Abstract
The report introduces relation from a monthly visit in Katmandu University in Nepal. It took place
between 22nd August and 21st September 2014.The author attended a programme Mundus - INTACT (It’s
Time for CollaboratioN TowArds Close CooperaTion). The activities concerning the faculty libraries of
the Kathmandu University, Central Library of the biggest in a country Tribhuvan University and a National
Library of Nepal were described.
Streszczenie
W sprawozdaniu przedstawiono relację z miesięcznego pobytu, który odbył się w dniach 22.08.2014 21.09.2014 na Uniwersytecie Kathmandu w Nepalu, w ramach programu Erasmus Mundus - INTACT (It’s
Time for CollaboratioN TowArds Close CooperaTion). Omówiono działalność bibliotek wydziałowych
Uniwersytetu, Biblioteki Centralnej największego w kraju Uniwersytetu Tribhuvan, a także Biblioteki
Narodowej Nepalu.

Nepal jakiego nie znamy
Nepal większości Polaków kojarzy się prawie jednoznacznie z Himalajami i do
pewnego stopnia jest to prawda. Ten ma³y kraj o powierzchni ok. 140 tys km² położony
między Chinami i Indiami rozciąga się równoleżnikowo na przestrzeni 885 km przy
szerokości zaledwie 195 km z północy na południe.
Geograficznie dzieli się na trzy regiony: Himalaje Wysokie, Himalaje Małe i Tarai
(czyli strefa nizinna). Warunki geograficzne mają ogromny wpływ na rozmieszczenie
ludności i jej aktywność (w tym i edukację). Ze względu na to, że 80 % powierzchni
zajmują góry, Nepal jest jednym z najmniej zurbanizowanych krajów świata o bardzo
zróżnicowanej gęstości zaludnienia. Dla przykładu stolicę, Kathmandu zamieszkuje
ok. 1,4 mln mieszkańców, a już w drugim co do wielkości mieście – Pokharze mieszka
zaledwie 250 tys. ludzi. Językiem uznanym powszechnie za oficjalny, jest nepalski, ale
w użyciu jest 122 innych języków. Dodatkowo coraz częściej używany jest (zwłaszcza
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w biznesie i szkolnictwie) język angielski. Taka rozmaitość językowa niewątpliwie nie
sprzyja ani opracowywaniu powszechnych programów nauczania, ani ich realizacji.
W dalszym ciągu niemal 45% ludności to analfabeci.
Pomimo tego, Nepal to rozwijający się kraj azjatycki walczący o prawa obywateli
do edukacji i godnego życia. Znajomość nepalskiego systemu edukacji oraz obrazu
bibliotek jest w Polsce niewielka, jeśli nie zupełnie znikoma. Dobrą okazją do przybliżenia wiedzy, choćby w zarysie, na temat uczelni i wybranych bibliotek, a także
przeobrażeń jakie się tam dokonują stał się mój miesięczny pobyt na Uniwersytecie
Kathmandu.
Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus Mundus - INTACT we wrześniu
2014 roku. Obecna wersja programu umożliwia wyjazdy polskich studentów, doktorantów i pracowników do krajów azjatyckich. Program INTACT jest kontynuacją
międzynarodowego programu Erasmus Mundus Action 2 STRONG –TIES, z tą różnicą, że program STRONG –TIES nie dawał możliwości wyjazdu członkom krajów
europejskich, a jedynie społeczność akademicka z krajów azjatyckich mogła gościć
w uczelniach europejskich. Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej (obecnie Biblioteka Klasyczna i Elektroniczna Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej - CWINT). Politechnika Wrocławska w 2012 roku gościła bibliotekarza z United
International University w Dhace - stolicy Bangladeszu, który przyjechał w ramach
programu Erasmus Mundus Action 2 STRONG –TIES.
System edukacji w Nepalu w zarysie
Patrząc historycznie, trzeba powiedzieć, że w zasadzie nie było żadnego formalnego
systemu powszechnej edukacji, a nauka opierała się na fundamentach religijnych i przekazach rodzinnych. Początki powszechnego systemu szkolnictwa przypadają dopiero
na lata 50. ubiegłego wieku. Wcześniej edukacja zarezerwowana była dla uprzywilejowanych grup społecznych i rodziny królewskiej. Reformy polityczne wprowadzane
od 1951 roku po zakończeniu tzw. dynastycznych rządów premierów zapoczątkowały
stopniowy rozwój usystematyzowanego szkolnictwa i edukacji.
Do 2009 roku system kształcenia składał się ze szkolnictwa: podstawowego - klasy
1 - 5 (primary), niższego średniego - klasy 6 - 8 (lower secondary), średniego - klasy
9 - 10 (secondary) i wyższego średniego - klasy 11 - 12 (higher secondary). Edukacja
na średnim poziomie kończyła się egzaminem (School Leaving Certificate-SLC), który
wymagany był przy kontynuacji nauki na wyższym poziomie. Po wdrożeniu kolejnej
reformy, zachowano egzamin SLC, a nowy system obejmuje: edukację przedszkolną,
podstawową - klasy 1 - 8 (basic) i średnią - klasy 9 - 12 (secondary).Wprowadzono
także ścieżkę typu techniczno-zawodowego od klasy 9. Po jej zakończeniu dodatkowe
roczne lub dwuletnie kursy umożliwiają chętnym podjęcie studiów na uniwersytecie.
Obecnie wszystkie typy szkolnictwa są zarówno państwowe, jak i prywatne.
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Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe (higher education) obejmuje 3 – 4 lata do uzyskania
stopnia licencjata (bachelor degree) i 2 – 5 lat studiów magisterskich (master
degree). Długość studiów zależy od kierunku, najdłużej trwają studia medyczne
i weterynaryjne. Niektóre uniwersytety oferują również studia podyplomowe
i doktoranckie. Rok 2015 ma przynieść następne zmiany w systemie edukacji, która rozwija się bardzo dynamicznie. Niestety, jak podkreślali rozmówcy,
szczególnie szkolnictwo wyższe jest upolitycznione, a studenci często wykorzystywani są jako „karta przetargowa” dla kolejnych, często zmieniających się
elit władzy. Znaczna część młodzieży studiuje za granicą, a duży odsetek, nie
wraca do kraju szukając tam dla siebie szansy na lepsze życie.
W Nepalu działa obecnie 9 uniwersytetów. Najstarszym i największym jest
Tribhuvan University, następne to Kathmandu University, Pokhara University,
Purbanchal University, Nepal Sanskrit University, Lumbini Buddha University,
Far-Western University, Mid-Western University, Agriculture and Forestry University i 3 akademie medyczne: National Academy of Medical Sciences, B.P.
Koirala Institute of Health Sciences oraz Patan Academy of Health Sciences.
Kathmandu University i jego biblioteki
Uniwersytet Kathmandu, w którym gościłam przez miesiąc, został założony
w roku 1991 (2047 roku według kalendarza nepalskiego) i jest autonomicznym
uniwersytetem typu not - for - profit, non-government. Wybudowano go w niezwykle malowniczej części Kotliny Kathmandu w miasteczku Dhulikhel, ok.
30 km od stolicy. Studiuje tu ok. 3700 studentów w autonomicznych kampusach i ok 7500 w kampusach afiliowanych na terenie całego Nepalu. Studia są
płatne i „być albo nie być” Uniwersytetu zależy od czesnego studentów, jako
głównego źródła jego dochodów i utrzymania. Od lat Uniwersytet ten cieszy się
doskonałą opinią i systematycznie poszerza swą ofertę edukacyjną.
Na czele Uniwersytetu stoją: vice-chancellor, pełniący funkcję odpowiednika naszego rektora oraz pro-chancellor, będący jednocześnie ministrem edukacji kraju. Pełni
on tylko funkcje reprezentacyjne. Rzeczywistym „gospodarzem” jest registrar czyli
kanclerz. Uniwersytet podzielony jest na wydziały (Schools): Arts, Education, Engineering, Law, Management, Medical Sciences i Science. Każdy z wydziałów posiada
swoją bibliotekę. Jedynie biblioteki Wydziałów: Inżynierii i Prawa mieszczą się na
terenie kampusu w Dulikhel (ale i tak są oddalone od siebie o ok. 2 km) natomiast pozostałe rozproszone są w stolicy i poza nią, a dotarcie tam nie było dla mnie proste ze
względu na stan dróg i warunki komunikacyjne.
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Budynek Uniwersytetu Kathamndu. Od lewej stoją :Prof.Bal Krishna Bal,
Vice-chancellor Prof. Ram Kantha Makaju Shrestha, autorka, Registrar: Prof.Bhola Thapa,
bibliotekarz: Dev Raj Adhikari

Biblioteki nepalskie i warunki tam panujące dalece odbiegają od europejskich czy
światowych standardów i naszych wyobrażeń. Pomieszczenia są duże, wręcz za duże
w stosunku do powierzchni okien, stąd w większości z nich jest dość ciemno. Dlatego,
kto może zajmuje miejsce przy oknie lub w jego pobliżu.
Po południu na zewnątrz jest jaśniej niż w pomieszczeniach co wykorzystują nie
tylko studenci, ale i uczniowie odrabiający zadania domowe.
Problem ten jest pogłębiany przez oszczędności na odpowiednim oświetleniu oraz
codzienne regularne, kilkugodzinne przerwy w dostawach prądu. Generalnie rzecz ujmując, biblioteki są zaniedbane i niedoinwestowanie, a wyposażenie jest najczęściej
stare, niewymieniane od wielu lat. Poza tym w bibliotekach (i nie tylko) widać brak
fachowego zarządzania. Większość pracujących tam osób nie posiada wykształcenia
bibliotekarskiego, a jedynie 6-tygodniowe kursy prowadzone na Uniwersytecie Tribhuvan oraz praktykę zawodową. Zachowanie personelu i sposób bycia, odzwierciedla
azjatycką naturę narodu - powolności i zasadę ”jakoś to będzie”. Biblioteki wydziałoForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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„… kto może zajmuje miejsce przy oknie.”

Dziewczynka odrabiająca lekcje na ulicy
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we Uniwersytetu Kathmandu podlegają dziekanom (za wyjątkiem biblioteki Centralnej Wydziału Inżynierii, która podlega bezpośrednio kanclerzowi). Kadra zarządzająca
Uniwersytetem odbyła studia doktoranckie w krajach europejskich (m.in. Portugalia,
Norwegia) i korzystała z tamtejszych bibliotek, tak więc zdaje sobie sprawę z niedoskonałości swoich placówek, co często było wyrażane podczas różnych spotkań i prezentacji. Jednak jakiekolwiek większe zmiany wymagają czasu, funduszy i ogromnego
wysiłku ze strony i władz i samych bibliotekarzy. A tego jak na razie brak.
Budynek Biblioteki Centralnej Wydziału Inżynierii został ufundowany przez biznesmena nepalskiego w momencie powstania Uniwersytetu Kathmandu i obecnie wymaga remontu, na który nie ma pieniędzy. Układ książek jest oparty na Klasyfikacji
Dziesiętnej Deweya, a symbole działów umieszczono na grzbietach książek. Natomiast
regały nie są opisane i studenci często błąkają się w poszukiwaniu odpowiedniej książki i bibliotekarza, który pomógłby ją zlokalizować. Na moje pytanie, dlaczego to tak
wygląda, otrzymałam odpowiedź, że napisy uległy zniszczeniu. Zgromadzony księgozbiór liczy ponad 50 000 vol. oraz CD ROM-y i kasety wideo. Niestety w wielu
dziedzinach np. programowanie, inżynieria czy budowa komputerów jest już mocno
przestarzały. Katalog wykorzystuje oprogramowanie SOUL podarowane przez Bibliotekę Narodową Indii i jest udostępniany lokalnie z jednego komputera. Ponadto w bibliotece zainstalowano 6 komputerów z dostępem do Internetu.
W oddzielnym, małym pomieszczeniu mieści się zbiór 125 tytułów czasopism fachowych w językach nepalskim i angielskim oraz księgozbiór podręczny typu słowniki
i encyklopedie oraz bardziej „chodliwe” podręczniki wypożyczane tylko na 1 dzień.
Biblioteka Centralna, podobnie jak i inne biblioteki wydziałowe posiada dostęp do
wybranych czasopism elektronicznych opłacanych przez wydział, ale brakuje odpowiednich działań ze strony bibliotekarzy, aby rozpropagować szersze wykorzystanie
nielicznych nowoczesnych i przede wszystkim aktualnych źródeł elektronicznych.
Przy wejściu do biblioteki wydzielono miejsce dla osoby pilnującej, aby studenci nie
wchodzili z plecakami do pomieszczenia. Plecaki należało zostawiać w szafkach usytuowanych na zewnątrz budynku. Niestety ich ilość nie wystarczała dla wszystkich odwiedzających bibliotekę i ku mojemu zdumieniu, plecaki zostawiano po prostu przed
drzwiami na ziemi (nie zdarzyła się żadna kradzież). Wypożyczone książki rejestrowano automatycznie na karcie studenckiej, wydawanej w bibliotece, w pokoju będącym
jednocześnie miejscem opracowania zbiorów. Panowały tam tłok i zamieszanie, którego można było uniknąć organizując to nieco inaczej.
Na Wydziale Medycznym funkcjonują dwie biblioteki: Library for Basic Medical
Sciences i Library for Clinical Medical Sciences. Pierwsza gromadzi głównie podręczniki i skrypty oraz książki przeznaczone dla uczniów pobliskiej szkoły podstawowej, które umieszczono na osobnych regałach. Druga posiada bardziej specjalistyczną
literaturę, m.in. atlasy anatomiczne i encyklopedie. Książki w dużej mierze pochoForum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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dzą z darów bibliotek w Indiach, Chinach, Norwegii czy USA. Np. Harvard Medical
School przekazała komplet podręczników, a darczyńcy z Austrii i Niemiec dodatkowo
ufundowali całkowite wyposażenie w fantomy szkoleniowe. Klucz do pomieszczenia
oraz nadzór nad eksponatami należy do biblioteki. Również i wydawcy np. McGrawHill wspomagają biblioteki oferując znacznie niższe ceny na swoje książki z naklejką
„sprzedaż tylko do Nepalu”. Nepal otrzymuje ogromną pomoc materialną oraz fachową
z zagranicy oraz od prywatnych fundatorów (również i stypendia), jednak problemem
jest zarządzanie i utrzymanie sprzętu i budynków. Zepsute urządzenie, czy regały z reguły nie są naprawiane. Oczekuje się, że kiedyś zostaną zastąpione nowymi. Sytuacja
tego typu miała miejsce w szpitalu uniwersyteckim wyposażonym całkowicie przez
darczyńców z Austrii, gdzie przeszkolony personel powinien dbać o otrzymany sprzęt,
a oczywiście tego nie robił.
Następna odwiedzana biblioteka należała do Wydziału Prawa. Sam wydział został utworzony zaledwie rok temu i w czasie swojego pobytu miałam okazję pomagać
w organizacji biblioteki, która właśnie otrzymała w darze książki z Kanady i Indii. Po
rozpakowaniu pudeł okazało się, że przesłane książki w dużej mierze nie odpowiadały profilowi tworzonej biblioteki. W związku z tym całość należało posegregować
i przygotować do przekazania innym bibliotekom wydziałowym, a także publicznym.
Pozostawioną część księgozbioru należało opisać i ułożyć odpowiednio na półkach. Na
razie biblioteka ma charakter prezencyjny, ale prawdopodobnie w przyszłości niektóre
podręczniki i skrypty będą wypożyczane studentom. Niestety jakość papieru i oprawy
skryptów nie gwarantują ich długiej żywotności, szczególnie, że wypożyczenia w Kathmandu University są krótkoterminowe. Bibliotekarka tam zatrudniona posiada jedynie
6-tygodniowy kurs przygotowawczy i sama przyznała, że jej wiedza nie jest wystarczająca do efektywnej pracy i zamierza w miarę możliwości podjąć studia bibliotekarskie.
W bibliotece podłączono właśnie komputery i zaproponowałam, aby wykorzystać je do
szkolenia studentów z dostępnych w sieci uczelnianej czasopism elektronicznych, a nie
tylko do przeglądania facebooka w czasie przerwy między zajęciami. Było to pierwsze
szkolenie, które Elina prowadziła samodzielnie i być może, nie ostatnie.
Jako ostatnią odwiedziłam biblioteką należącą do Wydziału Zarządzania (KUSOM).
Mieści się ona w centrum gwarnego Kathmandu, a dojazd z Dulikhel (ok.30 km) zajął
mi ponad 2,5 godz., nie licząc „spaceru” krętymi, ruchliwymi i niemiłosiernie zatłoczonymi uliczkami. Biblioteka mieści się na parterze budynku w jednym pomieszczeniu.
Cały zgromadzony księgozbiór ok. 5000 vol. jest w języku angielskim. Książki wypożycza się na 15 dni studentom studiów licencjackich i na 30 dni magistrantom i doktorantom. Biblioteka ta, podobnie jak pozostałe gromadzi i udostępnia prace licencjackie,
magisterskie i doktorskie swoich studentów.
Na regałach wyłożone są czasopisma, zarówno fachowe, jak i codzienna prasa nepalska, po którą sięgają studenci i pracownicy Wydziału.
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Terminy wypożyczeń książek

Biblioteka posiada dostęp do czasopism elektronicznych Cambridge University
Press, Oxford University Press, JSTOR oraz MCB Emerald z 3 komputerów. Bibliotekarz tam zatrudniony, jako jedyny posiada stopień magistra i sprawuje również nadzór
merytoryczny nad działalnością wszystkich bibliotek wydziałowych. Oprócz niego zatrudnione są 2 osoby, które kończyły kursy bibliotekarskie i zajmują się udostępnianiem zbiorów. Na początku 2014 roku biblioteka, Wydział oraz Fundacja Bibliotek
Nepalskich (Nepal Library Foundation) zorganizowały szereg szkoleń i krótkoterminowych kursów dla bibliotekarzy z rejonów wiejskich. Również po raz pierwszy na
terenie Wydziału odbyły się ogólnopaństwowe warsztaty poświęcone współczesnemu
bibliotekarstwu. Uczestniczyli w nich nie tylko bibliotekarze, ale i przedstawiciele rządu, którzy będą opracowywać odpowiednie moduły dotyczące edukacji bibliotecznej.
Bibliotekarz KUSOM opracowuje i prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy innych wydziałów, szczególnie intensywne po dwutygodniowym study-tour w Chinach, gdzie
miał okazję zapoznać się z funkcjonowaniem dużej i nowocześnie działającej biblioteki uniwersyteckiej.
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Żadna z bibliotek Kathmandu University nie prowadzi wypożyczeń międzybibliotecznych z ogromną szkodą dla potencjalnych użytkowników, ponieważ np. biblioteka
Wydziału Sztuki posiada wspaniałe dzieła poświęcone bogatej kulturze Nepalu i Chin.
Niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe.
Podczas mojego pobytu koordynator projektu zorganizował szereg spotkań z dziekanami, bibliotekarzami i wykładowcami (niektórzy uczestniczyli w nich wraz ze swoimi magistrantami). Były to okazje do zaprezentowania przeze mnie bogatej oferty
usług biblioteczno - informacyjnych bibliotek CWINT Politechniki Wrocławskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się baza DONA rejestrująca publikacje pracowników
Politechniki Wrocławskiej , ze względu na jej kompletność i zawarte tam informacje.
Wszyscy wyrazili chęć posiadania takiego źródła informacji. Natomiast dziekani zwrócili szczególną uwagę na analizę cytowań prac naukowych, którą przygotowuje się na
Politechnice od ponad 40 lat. Wyrażali podziw dla tak wieloaspektowej działalności
CWINT. Oddzielnie dla bibliotekarzy przedstawiłam prezentację m.in. źródeł elektronicznych wykorzystywanych w codziennej pracy z użytkownikami oraz innych form
aktywności typu festiwal nauki, w którym co roku bibliotekarze biorą czynny udział.
Centralna Biblioteka Uniwersytetu Tribhuvan
Oprócz Uniwersytetu Kathmandu i jego bibliotek, gościłam w najstarszym (założonym w 1959 roku) i największym państwowym Universytecie Tribhuvan usytuowanym w odległej od centrum dzielnicy Kathmandu - Kirtipur. Obecnie, posiada on
4 wydziały, 38 instytutów i 4 centra badawcze i mieści się w 60 głównych i 1053
afliowanych kampusach w całym Nepalu. Liczba zapisanych studentów wynosi ponad
300 000. Zanim wraz z towarzyszącym bibliotekarzem doszliśmy do głównej biblioteki, długo przemieszczaliśmy się między grupkami studentów przez rozległy campus
(wielkości ok.154 hektarów). Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie widok pasących się krów i kóz oraz ludzi z sierpami koszących trawę. Okazało się, że w ten sposób
uniwersytet oszczędza na utrzymaniu trawników !!!!.
Spotkanie z dyrektorem (w przeszłości też przewodnikiem himalajskim) i jego zastępcą było okazją do wymiany zdań na temat organizacji księgozbioru i obsługi użytkowników.
Po spotkaniu wybrałam się na zwiedzanie biblioteki.
Przy wejściu należało zostawić plecak lub torbę w szatni (podzielonej na części:
damską i męską). Parter zajmują długie rzędy używanych jeszcze katalogów kartkowych, ale informacja o części najnowszych zbiorów jest już dostępna w katalogu komputerowym. Ciekawostką jest proces wypożyczeń książek, które najpierw rejestruje się
na karcie studenckiej, a następnie do każdej z nich wkłada żeton, wyjmowany później
na stanowisku kontroli przy wyjściu z biblioteki.
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Od lewej siedzą : W-ce dyr. Purna Prasad Shrestha, autorka i dyrektor Biblioteki Centralnej
Janardhan Dhungana, w charakterystycznych nakryciach głowy - topi

Uniwersytet Tribuvhan – Biblioteka Centralna
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Na piętrach w osobnych salach mieszczą się wydzielone kolekcje zbiorów np. literatura piękna w języku angielskim, nepalskim oraz wszystkich językach mniejszości
narodowych, a także kolekcja starodruków. Wydzielone są również wspaniałe kolekcje
starych map i publikacje np. Banku Światowego czy Kanadyjskiego Ośrodka Badawczego na rzecz Rozwoju Międzynarodowego (International Development Research
Centre of Canada). Szczególnie cenne zbiory są dygitalizowane. Obecnie księgozbiór
liczy ponad 300 000 vol., z czego ponad 50%, jak mówił mój rozmówca, pochodzi
z darów. Ponieważ biblioteka pełni również rolę największej w kraju biblioteki publicznej, z księgozbioru korzystają nie tylko studenci, naukowcy, ale także osoby prywatne, obcokrajowcy czy przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych.
Pomieszczenia dla użytkowników Biblioteki Centralnej tego Uniwersytetu są bardzo
ciemne, ale jak na szacowną bibliotekę przystało panuje tam niezmącona cisza, co
sprzyja studiom i nauce.

Jedno z miejsc do pracy własnej
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Jak informował mnie towarzyszący bibliotekarz, duża część księgozbioru jest bardzo przestarzała i „zaczytana”, a biblioteki nie stać na nowe zakupy. Wydawnictwa
abstraktowe w wersji drukowanej np. Chemical Abstracts czy Engineering Index nie są
już od dawna używane ani przez wykładowców ani przez studentów, ale na razie nie
są usuwane z powodu braku personelu. Uniwersytet Tribhuvan jako jedyny w kraju
posiada na Wydziale Edukacji Instytut Bibliotekoznawstwa. Będąc tam, miałam okazję
i przyjemność spotkać się z dyrektorem Instytutu i porozmawiać na temat polskiego
bibliotekoznawstwa, organizacji bibliotek i tworzenia centrów szeroko pojętej nowoczesnej informacji. Dyrektor ze swojej strony opowiadał o problemach bibliotekarstwa
w Nepalu oraz konieczności zmiany przestarzałej oferty edukacyjnej i unowocześnienia programu odpowiadającemu współczesnym wyzwaniom. Odwiedzając uniwersytety w Chinach i Indiach miał okazję porównać tamtejszy poziom nauczania z rodzimym.
Nieco później spotkałam się z grupą studentów i na prośbę dyrektora przedstawiłam im
strukturę i zakres działalności Bibliotek: Klasycznej i Elektronicznej Centrum Wiedzy
i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Również i tu studenci
byli zaskoczeni wieloaspektowością zadań realizowanych przez biblioteki Centrum.

Spotkanie z kadrą zarządzającą Instytutu Bibliotekoznawstwa i studentami
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Co roku ok. 10 - 15 osób kończy bibliotekoznawstwo, jednak nie jest łatwo znaleźć
zatrudnienie. Bibliotekarze są nisko opłacani, ale i tak cieszą się przywilejem pracy
państwowej. Jednakże z naszego punktu widzenia trudno pracować w kraju, w którym
jest ponad 120 świąt państwowych i religijnych, a 9 razy obchodzi się Nowy Rok.
Sześćdziesiąt grup etnicznych obchodzi swoje święta, niezależnie od innych w związku z czym, kiedy jedni pracują inne grupy świętują i często koordynacja pracy jest
bardzo skomplikowana.
W czasie mojego pobytu obchodzone było święto kobiet, które w tym dniu nie pracowały, celebrując je w tradycyjny sposób w swoim gronie. Innym razem, świętowali
tylko przedstawiciele grupy etnicznej Newarów.
Biblioteka Narodowa
Na koniec niniejszego sprawozdania, które oczywiście nie może wyczerpać wszystkich aspektów działalności odwiedzanych bibliotek chciałabym napisać parę słów na
temat Biblioteki Narodowej (BN) pełniącej również funkcje biblioteki publicznej
i ośrodka edukacyjno - szkoleniowego dla bibliotekarzy.

Święto Kobiet
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Budynek Biblioteki Narodowej

Kolekcja zbiorów specjalnych
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Kolekcja zbiorów specjalnych – cd.

Biblioteka została założona w 1957 r. decyzją rządu, który wykupił kolekcję książek zmarłego dostojnika kościelnego i połączył ze zbiorami Centralnej Biblioteki Sekretariatu, razem ok. 30 tys. vol. Od tego czasu księgozbiór jest systematycznie wzbogacany m. in. o dary filantropów i bibliofilów. Początkowo z biblioteki korzystali tylko
naukowcy. Szerokiej publiczności została udostępniona dopiero w 1961 r. Biblioteka
mieści się w dawnym pałacu Harihara Bhawan w dzielnicy Kathmandu Lalitpur. Kolekcja obecnie liczy ok. 100 tys. vol. czasopism , rozpraw doktorskich, prac magisterskich podarowanych bibliotece przez Uniwersytety Tribhuvan i Kathmandu oraz
książek, z których wiele to cenne dzieła dotyczące historii i kultury Nepalu, a także
starodruki pisane sanskrytem.
Biblioteka ciągle boryka się z trudnościami egzekwowania egzemplarza obowiązkowego. W osobnych pomieszczeniach zgromadzone są kolekcje tematyczne.
Praktycznie każdy pokój obsługuje inny bibliotekarz - opiekun Z pomocą UNESCO
w bibliotece utworzono katalogi niepublikowanych manuskryptów oraz zbiorów dotyczących pochodzenia języka nepalskiego. Oddzielnie na parterze zorganizowany jest
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oddział dla dzieci, gdzie oprócz książek dostępne są akcesoria edukacyjne, również
w języku angielskim. Biblioteka organizuje kursy dla nauczycieli szkół podstawowych
prowadzących i zakładających biblioteki szkolne i publiczne, szczególnie w rejonach
wiejskich. Bibliotekarze z BN jeżdżą także po kraju i prowadzą szkolenia i spotkania
w odległych i trudno dostępnych częściach Nepalu. Wielu wolontariuszy z krajów europejskich i USA przyjeżdża do Nepalu wspomóc szkoły (np. ucząc j. angielskiego)
i budować biblioteki w maleńkich, często bardzo odległych i trudno dostępnych miejscowościach.
Góry
Oprócz wspaniałych i unikatowych zabytków piśmienniczych, Nepal szczyci się
światowej klasy zabytkami architektury i sztuki (część z nich swoim patronatem objęło
UNESCO). Poza tym być w Nepalu i nie zobaczyć Himalajów, byłoby chyba nie do
pomyślenia. Moja wizyta wypadła na przełomie sierpnia i września, okresu monsunów.
Codziennie deszczowe chmury i mgły bardzo dokładnie zasłaniały horyzont. Ale przy
odrobinie szczęścia, po niesamowitej burzy, ukazało się to, co jednych przeraża, innych
zachwyca, ale na pewno nikogo nie pozostawia obojętnym. Te najwyższe góry świata
znalazły swoje odzwierciedlenie w narodowej fladze Nepalu. Jako jedyna na świecie
ma ona kształt dwóch nachodzących na siebie trójkątów symbolizujących strzelistość
górskich wierzchołków.

Charakterystyczny widok z ulic Pokhary
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Himalaje – widok na Machhapuchhare i Annapurnę III

Ostra i szpiczasta jak góry flaga Nepalu
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Jeszcze jedno zdanie przewrotnie – tytułem zakończenia: jeśli ktoś nie boi się trudów i ma w sobie chęć niesienia pomocy innym, polecam Program ERASMUS INTACT jako źródło nowych wrażeń i inspiracji.
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Materiały i sprawozdania własne

* Załączone fotografie wykonała autorka artykułu mgr Jolanta Wróbel, starszy kustosz dyplomowany
z Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
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BIOGRAFIE – WSPOMNIENIA – REFLEKSJE

Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM
sylwetka Stelli fronczak
w 85. rocznicę urodzin,
60 – lecie pracy zawodowej

Urodziła się 5 lipca 1929 roku w Kijowie w rodzinie inteligenckiej Czesława Lewickiego i Ireny z domu Medyna, primo voto Kozłowska. Miała przyrodniego brata
Aleksandra. Była żoną Władysława Andrzeja Fronczaka. Ma dwie córki Katarzynę
i Agnieszkę oraz sześcioro wnucząt i prawnuczkę 1.

1

Ryszard Ż m u d a : Stella Fronczak (ur. 1929). Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 1 (w druku)
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Do Szkoły Powszechnej uczęszczała od 1940 roku w Warszawie. Następnie kontynuowała
naukę w Gimnazjum i Liceum Żeńskim Aleksandry Piłsudskiej. Maturę uzyskała 21 VI 1949
roku w Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie. Zdała egzamin wstępny na medycynę, ale nie została przyjęta z przyczyn politycznych, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Pracę zawodową rozpoczęła 1 IX 1950 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie
uczyła się podstaw bibliotekarstwa, następnie od 3 XI 1953 roku do chwili obecnej jest zatrudniona w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie od 1 IV 1963 roku pełni funkcję kierownika Biblioteki Naukowej. Zorganizowała metodami tradycyjnymi wartościowy, specjalistyczny
warsztat pracy książnicy instytutowej, który był i nadal jest bardzo pomocny studentom, doktorantom, pracownikom naukowym i innym użytkownikom informacji naukowej. Podczas 60letniej pracy zawodowej miała przyjemność służyć fachową radą i pomocą wielu czytelnikom
w tym plejadzie znakomitych uczonych z zakresu pulmonologii, onkologii, torakochirurgii,
hematologii, kardiologii, alergologii i innych dyscyplin medycznych. Wspomina profesorów:
Macieja Kuczborskiego, Zbigniewa Religę, Jerzego Rożnieckiego, Wacława Sosnowskiego,
Tadeusza Tołłoczkę. Dedykacje na książkach, pisma okolicznościowe i urzędowe podkreślają
i dokumentują Jej wszechstronną działalność bibliotekarską, społeczną, kulturalną i patriotyczną.
Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Należała do tanecznych
zespołów ludowych. Była aktywnym działaczem Rady Zakładowej Służby Zdrowia Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc.
Została odznaczona: odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1973), Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Medalem 40- lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1988), Medalem 60- lat Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, Medalem 50lecia Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 1948 – 1998, Medalem 80- lecia Polskiego Towarzystwa
Chorób Płuc (2014).
Hobby: antyki, taniec, muzyka poważna.
Podsumowaniem Jubileuszu 85- lecia życia i 60- lecia pracy zawodowej Stelli Fronczak,
znakomitego pracownika książki, kierownika Biblioteki, była konferencja / benefis zorganizowana przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, w dniu 20 XI 2014 roku w Warszawie w Klubie
Lekarza przy ulicy Raszyńskiej 54, której przewodniczył prof. dr hab. Janusz Kowalski. Wygłoszone referaty: prof. dr hab. Ewy Rowińskiej-Zakrzewskiej i prof. dr hab. Zofii Zwolskiej,
mgr Haliny Wilczyńskiej i lek. Krzysztofa Królikowskiego, odczytane zostały adresy: od JM
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. Pawła Górskiego, Przewodniczącego Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich mgra
Marka Górskiego i Przewodniczącej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni
Medycznych mgr inż. Annę Grygorowicz oraz inne osoby. Artystyczną oprawę uroczystości
uświetniły wiersze czytane przez aktorkę Zofię Kucównę.
Zaprezentowane na łamach czasopisma Forum Bibliotek Medycznych materiały biograficzne i ikonograficzne przedstawiają, ku pamięci potomnych, nestorkę bibliotekarstwa naukowego
w Polsce, naszą Drogą Koleżankę, skromną, zasłużoną, cichą bohaterkę, w pełniejszym świetle,
na tle rodzinnym i zawodowym.
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Fotografie i portrety
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Stella

Matka Irena

Mąż Władysław Andrzej

Stella
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Prawnuczka Amelia

Wnuczka Zosia

Od lewej: Olka, mała Zośka, Jasiek i Wojtek
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Ordery, odznaczenia, medale

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi
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Medal 40-lecia Polski Ludowej
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Konferencja / Benefis Stelli Fronczak

Prof. dr hab. Zofia Zwolska
Warszawa – IGiCHP
Słowo na otwarcie konferencji

Szanowna Pani Stello, Szanowni słuchacze.
Czcimy dzisiaj nadzwyczajną okazję – jubileusz pracy dyrektora naszej biblioteki
naukowej Pani Stelli Fronczak.
60-lecie pracy w jednej instytucji świadczy nie tylko o niezwykłej sile witalnej Jubilatki, ale również przywiązaniu do środowiska.
Pani Stella swoją praca intelektualną przez całe lata pomagała każdemu z nas w pracy naukowej asystując przy naszych doktoratach, habilitacjach i tytułach. Nasze sukcesy były możliwe dzięki Jej ciężkiej pracy. Byliśmy spokojni, że żaden recenzent nie
wytknie nam błędów, gdy prace były sprawdzone przez Panią Stellę. Po szczęśliwie
zakończonych etapach planowała z nami przyjęcia i spotkania towarzyskie.
Zawsze czekała na nas najnowsza literatura posegregowana w teczkach tematycznych. W pracach wydawniczych uczyła nas zasad posługiwania się piśmiennictwem.
Poproszona o historyczne piśmiennictwo, udostępniała nam do czytania czasopisma
nawet z przed 100 lat.
Każdy nowo zatrudniony asystent był przedstawiany przez swojego kierownika
Pani Stelli z informacją, jaki będzie główny temat jego pracy naukowej. Od tej pory
Stella pilnowała, aby młody czytelnik, a nawet i dojrzały naukowiec, regularnie bywał
w bibliotece. Gdy długo nie przychodził – telefonowała z uwagami – „już dawno
Pana/Pani nie widziałam w bibliotece”.
Była i jest surowa dla nieobecnych, była surowa dla czytelników zwlekających ze
zwrotem wypożyczonych książek.
Pani Stella kultywuje tradycje historyczne w naszym instytucie, gromadząc informacje, fotografie, medale, tablice i inne pamiątki o naszych wielkich autorytetach, ludziach, którzy już odeszli.
418
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Dzisiaj, dziękując Pani Stelli za lata współpracy życzymy zdrowia i dalszych lat
pracy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc.
W imieniu organizatorów benefisu Pani Stelli pragnę podziękować wszystkim naszym gościom – dyrektorom bibliotek medycznych z wielu województw, którzy zaszczycili swoja obecnością dzisiejszą konferencję.
Dziękuję również kolegom i koleżankom, którzy przybyli, aby uczcić jubileusz
Pani Stelli oraz sponsorom naszego spotkania Panu Gertowi Boehringerowi z małżonką, dyrektorowi firmy AERO Medica SP. Z o.o. i Panu Jackowi Głębockiemu z firmy
Splendor Systemy Informacyjne.
Dziękuję wybitnej Aktorce pani Zofii Kucównej, która swoja obecnością i występem uświetnia jubileusz Pani Stelli Fronczak.
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Prof. dr hab. Ewa Rowińska-Zakrzewska

Prof. dr hab. Zofia Zwolska

Warszawa – IGiCHP
życie rodzinne i zawodowe stelli fronczak
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Portret prof. dr hab. Janiny Misiewicz

Portret prof. dr hab. Leona Manteuffla-Szoege
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Okładki, karty tytułowe, dedykacje
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Mgr Halina Wilczyńska
Warszawa – IK
nestorka bibliotekarstwa medycznego
stella fronczak

Poznałam Panią Stellę Fronczak w 1985 roku, w okresie, kiedy zostałam zatrudniona w Instytucie Kardiologii na stanowisku kierownika Biblioteki Naukowej.
Od tamtego czasu nasza relacja opiera się na zasadzie mistrz i uczeń. Tak, jak w mojej ukochanej powieści Michała Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”.
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O relacjach mistrz – uczeń mówi się od najdawniejszych czasów. Odnotowuje je
sztuka i literatura różnych okresów. Wzorzec tej współpracy zakłada, że Mistrz ma
wiedzę i doświadczenie, a uczeń chęć do nauki i wiarę. Bułhakow podkreśla, że nauka
mistrzów, a więc ta prawdziwa, jest nieśmiertelna – ich „rękopisy nie płoną”, a myśli
są przekazywane następnym pokoleniom. Jestem przekonana, że tę mądrość można
odnieść między innymi do dorobku pedagogicznego Naszej Drogiej Jubilatki.
Pani Stella Fronczak jest nestorką polskich bibliotekarzy medycznych. Przez 60
lat pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Starszym pokoleniom nie trzeba jej
przedstawiać, młodszym warto przybliżyć minione czasy i pokazać, jak wyglądała praca bibliotekarza medycznego sprzed ery Internetu1.
Anna R a d o m sk a , Jolanta P rz y łu s k a: Umiejętność budowania oferty informacyjnej zgodnie z potrzebami użytkowników. Doświadczenia Biblioteki Naukowej IMP. Forum Bibl. Med. 2008 R. 1 nr 2;
Ryszard Ż m u d a : Sylwetka Stelli Fronczak w 85. rocznicę urodzin. i 60- lecie pracy zawodowej. Forum
Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 s. 373-378; Tenże: Stella Fronczak. Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 1
1
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Pani Stella gromadziła zbiory nastawione na potrzeby i wymagania szeroko pojętego środowiska medycznego. Zawsze wychodziła klinicystom naprzeciw. Celem jej
działania była poprawa opieki nad pacjentem poprzez dostarczanie specjalistom potrzebnej w danej chwili informacji na temat konkretnego przypadku.
Teraz ten sposób dostarczania informacji medycznej przeżywa prawdziwy renesans.
Obecnie bibliotekarz medyczny to osoba, której zadaniem jest szybkie dostarczanie informacji lekarzom i innym członkom zespołu sprawującego opiekę nad pacjentem.
Pani Stella Fronczak jest bibliotekarzem medycznym, a medycyna to jej nieskrywana pasja. Dzięki osobistemu zaangażowaniu potrafi wyjść naprzeciw interdyscyplinarnym potrzebom naukowców, z którymi pracuje. Jest otwarta na rozwój nowoczesnych
technologii, które pozwalają jej wdrażać nowe metody poszukiwania publikacji niezbędnych do pracy współczesnego bibliotekarza i rozwoju współczesnej medycyny.
Z niezwykłą sprawnością porusza się w chaosie informacyjnym, sięga do odpowiednich źródeł (serwisów i baz) i umiejętnie wyszukuje informacje z baz bibliograficznych,
czasopism elektronicznych i katalogów oraz do pełnych tekstów w druku. W swojej
pracy zawodowej zawsze służy radą i pomocą wielu czytelnikom. Wniosła znaczący
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wkład w przygotowanie wielu specjalistów z zakresu nauk medycznych. Brała aktywny udział w opracowaniu licznych zestawień bibliograficznych, niezbędnych do tworzenia prac naukowych. Nie sposób nie docenić udziału Pani Stelli w powstawaniu
i doskonaleniu nowej kadry medycznej. Jako kierownik Biblioteki Naukowej Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc uczestniczyła w wielu prestiżowych konferencjach.
Pani Stella w swojej działalności zawodowej i pozazawodowej nieprzerwanie służy
wiedzą i radą, z właściwym sobie zaangażowaniem wspiera młodych naukowców działających na rzecz rozwoju polskiej medycyny. W efekcie – przyczynia się w istotnym
stopniu do kształtowania wizerunku nowoczesnej medycyny.
Dla młodszych bibliotekarzy jest wzorcem pięknej, pełnej empatii postawy moralnej i etycznej, dla społeczności bibliotekarskiej w Polsce to bardzo ceniona, zacna
i szanowana postać. Przebywanie w towarzystwie Pani Stelli to prawdziwa uczta duchowa. Jej rozległa wiedza, kultura osobista i umiejętności zawodowe są nieocenione.
Stella, bądź z nami jak najdłużej, żebyśmy mogli uczyć się od Ciebie, chłonąc Twoją wiedzę i nieustannie Cię podziwiając.
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Uczestnik konferencji naukowych
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Warszawa – WUM (2014)
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Lek. Krzysztof Królikowski
Warszawa – CMKP
kijów stelli fronczak

Abstract
Childhood memories of Stella Fronczak, the former director of The Scientific Library of the Institute of
Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw. Based on the report, which was presented in the anniversary
of 60 years her work.
Streszczenie
Wspomnienie dziecięcych lat Stelli Fronczak, Kierownik Biblioteki Naukowej Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie. Na podstawie wykładu wygłoszonego podczas jubileuszu 60-lecia pracy
zawodowej.

Ulica Gerszuni. Od niej wszystko się zaczęło. Panią Stellę Frączak, z domu Lewicką, poznałem dzięki Pani Profesor Joannie Domagale-Kulawik, która w czasie moich
studiów kierowała Studenckim Kołem Naukowym „Alveolus” przy Klinice Chorób
Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, w ramach którego pisałem wówczas pracę naukową. W poszukiwaniu potrzebnej literatury, Pani Profesor wysłała mnie do Biblioteki Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ze słowami „Kolego, proszę iść do
Instytutu. Pani Stella panu pomoże”. Pani Stella okazała się bardzo pomocna. Wśród
rozmowy rzuciła w pewnej chwili: „Без водки не разбереш”1. Odpowiedziałem: „Вот
и точно”2. „Skąd znasz rosyjski?”- dopytała. „Z Kijowa” – odpowiedziałem, na co
odparła: „Гершуни 46”3. „Гершуни 52”4 – odrzekłem podając adres, pod którym niegdyś mieszkałem i tak zaczęła się nasza znajomość.

Ros.: „Bez wódki nie zrozumiesz”
Ros.: „Dokładnie!”
3
Ros.: „Gerszuni 46”
4
Ros.: „Gerszuni 52”
1
2
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Dzieje Ulicy Gerszuni
Ulica Gerszuni, obecnie Olesja Honczara, jest dużą ulicą w centrum Kijowa. Rozpoczyna się od ulicy Wielkiej Żytomirskiej i kończy u zbiegu niegdysiejszego Placu Halickiego, obecnie Placu Zwycięstwa. Początki ulicy sięgają roku 1834, kiedy to
zaczęto porządkować teren dawnego wysypiska nieczystości, rozparcelowano działkę
i wytyczono ulicę, początkowo nazwaną Małą Władimirską5 (lub inaczej: Małowładimirską).
Jej nazwa była wielokrotnie zmieniana, począwszy od 1911 roku, gdy w Klinice
dr Makowskiego, mieszczącej się przy Małej Władimirskiej 33, zmarł premier Rosji,
Piotr Stołpin, przewieziony tu z pobliskiej opery kijowskiej, gdzie został przewieziony
po postrzale w głowę przez młodego lewicującego syna adwokata, Bagrowa, przekupionego kilka godzin wcześniej przez tę samą ochranę, która następnie go pojmała
i straciła w cytadeli. Zabójstwo to odbiło się szerokim echem w całym kraju, zaś ulicę
przemianowano na Stołypinowską.
Po latach chaosu 1917-1919, ulica nosiła kolejno nazwy Gerszuni6 (lata 1919-1937),
Lado Kecchoweli (1937), Walerego Czkałowa (1938-1941), Włodzimierza Antonowa
(1941-1943), ponownie Walerego Czkałowa (1943-1996), aż do roku 1996 kiedy uzyskała swoją obecną nazwę- Olesja Gonciara, na cześć zmarłego ukraińskiego pisarza.
Dom Pani Stelli
Pani Stella mieszkała w parterowym domu rodziny Lewickich, przy ulicy Gerszuni 46. W ogrodzie domu znajdował się mały domek i mnóstwo zieleni. Dziadek pani
Stelli słynął jako specjalista w dziedzinie sztuki, co zaowocowano nagromadzeniem
ogromnej ilości antyków i innych pięknych przedmiotów, wśród których znajdował się
fortepian, pod którym jako dziecko, chowała się mała Stella.
Naprzeciwko jej domu znajdował się gmach Wyższych Żeńskich Kursów św. Olgi,
gdzie wykładał m.in. ojciec Michaiła Bułchakowa. Zaś na pobliskim skwerze fontanna
przeniesiona z placu Sofijskiego.
Sąsiedzi
Przy ulicy Gerszuni mieszkało wielu Polaków, o czym świadczą liczne adresy polskie umieszczone w księdze adresowej Kijowa z 1915 roku. Wśród polskich nazwisk
tam zamieszkujących, możemy odnaleźć:
• Nr 2 Łuczyński Włodzimierz
• Nr 10 Pieczkowska Olga, żona inżyniera
W Kijowie popularne było stosowanie w nazwach ulic odnośników „Wielka” i „Mała”
Hersz Izaak Gerszuni – terrorysta komunistyczny, założyciel oddziału bojowego Partii Socjalistycznej.
Pochowany obok rewolucjonisty Ławrowa w Paryżu na cmentarzu Mont Parnasse
5
6
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• Nr 12 Kołodziejczyk Michał
• Nr 14 Dzwonkowski Adolf
• Róg z ul. Rejtarską
• Nr 18 Rzepecki Maurycy, inżynier
• Róg z ul. Wielką Podwalną
• Nr 26 Kozłowski Michał, lekarz
• Nr 38 Antoni Tomaszewski, szlachcic
• Nr 42 Richard Lankau, niemiecki poddany
• Nr 44 Georg de Metz, profesor fizyki Politechniki Kijowskiej
• Nr 46 Lewicka Modesta Modestowna
• Nr 50 Kmita Wanda
• Nr 58 Dzikowski Eustachy
• Nr 60 i 62 Łapińska Maria
• Nr 88 Szpakowski Ksawery ks.
• Nr 3 Mielnicki Aleksander
• Nr 25 Cywiński Marian
• Nr 27 Jaśkiewicz Aleksander
• Nr 33 Makowski Stanisław
• Nr 43 Stępowska Aleksandra
• Nr 51 Zajączkowska Anastazja
• Nr 53 Jeżowska Maria
• Nr 63 Rajkowska Elżbieta
• Nr 65 Dobrowolski Julian, szlachcic
• Nr 67 Czaplińska Maria, szlachcianka
• Nr 69 Dobrowolski Julian
• Nr 71 Żubr Kazimierz
Najbliższym sąsiadem pani Stelli był Georg de Metz, profesor fizyki z Politechniki
Kijowskiej. Pośród znanych sąsiadów warto też wspomnieć Semena Petlurę, atamana
Ukrainy, profesora Michała Łapińskiego, neuropatologa, Stanisławę Wysocką, kierownika Teatru Polskiego Studya i wielu innych.
Najbliższa okolica
W 1908 roku, gdy ulica nazywana była jeszcze Małowładimirską, wspomniany już
Michał Łapiński, zakupił budynek opatrzony numerem 52 i w ciągu roku rozbudował
ją na kształt gotyckiej fortecy. Następnie odkupił willę przy równoległej ulicy Bulwarnokudriawskiej , tworząc wraz z ogrodem teren uzdrowiskowy ze swoistym mikroklimatem. W 1917 roku profesor zmuszony do wyjazdu, wyemigrował do Zagrzebia,
gdzie objął Katedrę i Klinikę Psychoneurologii i tam pozostał do 1947r. Dziś na miejscu ogrodu, znajduje się nowy budynek Instytutu Ortopedii.
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Z kolei przy ulicy Małowładymirskiej 33 mieściła się prywatna klinika doktora
Ignacego Makowskiego, gdzie zmarł postrzelony premier Piotr Stołypin. Budynek
został zaprojektowany przez znanego architekta Ignacego Ledóchowskiego w latach
1907/1908 z przeznaczeniem na Klinikę Oftalmologiczną doktora Kaczakowskiego.
Istnieje niepotwierdzony przekaz głoszący, że ten wyjątkowy dom współprojektował
Władysław Horodecki. Budynek posiadał piękną secesyjną bramę wjazdową, zachowaną do dziś i dwa wejścia: jedno do Kliniki, drugie do części mieszkalnej. Piękne
figury kobiet i rzeźba lwa zdobiące budynek, zostały wykonane przez pana Sokołowa.
W 1909 roku, po śmierci doktora Kaczakowskiego, Klinikę przejął doktor Ignacy Makowski i zrobił z niej jedną z najnowocześniejszych lecznic w kraju. Obecnie budynek
należy do Ukraińskiego Ruchu Narodowego.
Polskie gimnazjum i pani Irena Medynówna
Mama Pani Stelli – Irena uczęszczała do gimnazjum Wacławy Peretjatkowicz,
gdzie w czasie I wojny światowej pracował Janusz Korczak. Początkowo była to szkoła rysowania Aleksandra Muraszki, znanego ukraińskiego malarza. Jednakże po interwencji mecenasa szkoły i filantropa Tereszczenki, Muraszko odszedł, zaś w budynku
ulokowało się polskie gimnazjum żeńskie pani W. Peretiatkowiczowej. W ówczesnym
Dzienniku Kijowskim zachowano się ogłoszenie:
„Ośmioklasowa szkoła żeńska z prawami rządowemi Wacławy Peretjatkowiczowej. Kijów Włodzimierska 47 tel. 26-18. Od 1 marca. Dom dziecięcy (ogródek) dla
dzieci od lat 4-7 według najnowszych metod. Rozwijanie dziecka drogą jego własnych
spostrzeżeń i dochodzeń. Dołączona będzie nauka języka francuskiego, metodą poglądową , zabawą, śpiewem, rysunkiem.
Przy szkole obszerny ogród. Zapisy codziennie w kancelaryi szkoły”.
Ulubiona księgarnia
Księgarnia Leona Idzikowskiego była największą księgarnią w Kijowie. Mieściła
się przy ulicy Kreszczatik 29. Posiadłość tę Leon Idzikowski kupił od księcia Ignacego Krasickiego w 1859r. I rozbudował parterowy pawilon, gdzie mieścił się sklep
muzyczny z nutami, biblioteka, czytelnia, księgarnia. Główna sala miała przeszklony
dach i antresole, a wszystkie ściany były obłożone półkami z najlepszymi książkami.
Jak głosiła reklama, był to: „zbiór ruskich, polskich, francuskich i anglijskich knig”.
Miejsce to szybko stało się filarem kijowskiego świata inteligencji i kultury.
Kijowianie zachwycali się wydawanymi przez Pana Leona kalendarzami. W tej
dziedzinie konkurował z nim (a potem z jego synem Władysławem), Narcyz Gieryn
z Funduklejewskiej 5. Firma Idzikowskiego zajmowała się też organizacją prawie
wszystkich koncertów w mieście, w tym cotygodniowych koncertów Orkiestry Warszawskiej w „Chateau de Fleurs”.
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W podwórzu księgarni mieścił się Warszawski Teatr Miniatur. Działka oznaczona
nr 29 składała się z dwóch domów: domu Idzikowskiego i narożnego, należącego do
Popowa. Dom ten po pożarze w 1893 roku został zastąpiony neorenesansowym piętrowym budynkiem według projektu Nikołajewa. Po 1917 roku biblioteka przeniosła się
do Warszawy, w Aleje Jerozolimskie 119 (przy czym filia w stolicy istniała już od 1911
roku). Liczący sto tysięcy kijowski zbiór ksiąg został w części rozkradziony, a w części
przeniesiony do Biblioteki Narodowej im. Wiernadskiego. Niektóre księgi pozostały
w prywatnych domach, np. w domu Bułchakowa, w pokoju jego sióstr do dziś znajdują
się książki w języku francuskim z piękną pieczątką firmy.
Podczas obchodów 50-lecia Księgarni, Mykoła Łysenko, wybitny kompozytor
ukraiński, wygłosił płomienną mowę podkreślając konieczność istnienia w Kijowie takiej właśnie księgarni. Był to jeden z przykładów dobrych stosunków między Polakami
a Ukraińcami. Z racji, że Polakom na przykład nie wolno było organizować żadnych
wieczorów, czy spotkań z literaturą polską, Ukraińcy czynnie wspierali Polaków. Tak
było w przypadku, gdy w Kijowskim Towarzystwie Literacko- Artystycznym, poetka
Olena Pcziłka wraz ze szlachcicem Xawerym Glinką, zorganizowali wieczór mickiewiczowski przeplatany wierszami ukraińskich poetów. Ponadto 7 maja 1914 roku odbył się wieczór mickiewiczowski w Teatrze Sołowcowa, 10 stycznia 1915 roku, w Kijowskim Klubie Towarzyskim były śpiewane kolędy polskie i ukraińskie.
Po wielkim rozkwicie z lat 1914 – 1920, rodzina Idzikowskich w 1921 roku powróciła do Warszawy, gdzie prowadziła księgarnię i skład nut przy ul. Marszałkowskiej
119. Wydawane były wówczas dzieła Kraszewskiego, Mniszkówny, Goetla, Makuszyńskiego i wielu innych znanych pisarzy. Księgarnia została zniszczona w płomieniach powstania warszawskiego. Po II wojnie światowej firma odrodziła się przy ul.
Kruczej w postaci małego antykwariatu z nutami i działała do lat 50-tych XX wieku.
Rodzina Idzikowskich, a dokładniej Mieczysław Idzikowski był współzałożycielem
Towarzystwa Fryderyka Chopina.
Zapamiętane ulice
Jedną z ulic, które wspomina pani Stella jest ulica Funduklejewska, obecnie Bogdana Chmielnickiego. Otrzymała swoją nazwę na cześć generała gubernatora kijowskiego Iwana Fundkleja. To przy tej ulicy powstało gimnazjum dla dziewcząt im.
I. Funduklieja. Pod numerem piątym mieściła się księgarnia Narcyza Gieryna, zaś
u zbiegu z Wileką Władimirską dominował gmach Opery i hotel Francois należący do
Franciszka Gołąbka. Idąc w górę, bliżej ulicy Małowładimirskiej znajdował się Teatr
Anatomiczny i pojedyncze zachowane wille, które były określane mianem „kijowskiej
Szwajcarii”.
Wielka Podwalna, obecnie Jarosławiw Wał. Ulica była pełna ciekawych budowli,
rozpoczynała się od ruin słynnych Złotych Wrót, prowadziła obok domu dochodowego,
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który nazywano zamkiem. Obok zaś wznosiła się Kenasa Karaimów zaprojektowana
przez Władysława Horodeckiego zaś naprzeciw niej stał wielki secesyjny dom Hansena. To na tej ulicy swój dom miał m.in. profesor Teofil Janowski. Tutaj znajdowała
się kwiaciarnia polska i filia apteki Braci Marcyńczyków. W latach I wojny światowej
mieszkał przy tej ulicy wysłannik Marszałka Piłsudskiego – późniejszy generał doktor
Bolesław Wieniawa Długoszowski.
Dr Eugenia Lewicka
Przy ulicy Psia Ścieżka, dziś Ilji Miecznikowa, w 1905 roku powstał gmach Wyższych Żeńskich Kursów Medycznych. Była to w Imperium Rosyjskim jedyna dostępna
dla kobiet forma zgłębiania nauk medycznych. Jedną z wielu absolwentek była Eugenia Lewicka, która studiowała tu w latach 1915-1920. Była uznawana za jedną z najlepszych studentek, o czym może świadczyć fakt, że po studiach, aż do 1923 roku była
asystentka wybitnego uczonego, profesora Teofila Janowskiego. Po powrocie do Polski
pracowała jako lekarka w Druskiennikach, gdzie poznała marszałka Józefa Piłsudskiego. Była orędowniczką rozwoju kultury fizycznej i leczenia klimatem. To dzięki niej
Marszałek zdecydował się przeforsować budowę Centralnego Instytutu Wychowania
Fizycznego na Bielanach. Ostatnią podróżą doktor Lewickiej była wspólna wycieczka na Maderę. Popełniła samobójstwo w swoim gabinecie w CIWF w 1931 roku po
wcześniejszym powrocie z Madery, zanim powrócił Marszałek. Do dziś spekuluje się
czy rzeczywiście było to samobójstwo, a także o jego przyczynach. Na pogrzebie Marszałek wypowiedział słowa: „nawet ją mi zabrali”.
Sobór Sofijski
W listopadzie 1936 roku Pani Irena Lewicka wraz z córką Stellą przekazały ostatnie srebra do Soboru Sofijskiego. Schowały pod płaszczami by nikt niczego nie
podejrzewał.
Sobór Sofijski wpisany do rejestru światowego dziedzictwa UNESCO. Budowa
Soboru rozpoczęła się już za Włodzimierza I w 1011 roku. Obecną formę świątynia
otrzymała w XVII wieku za czasów hetmana Iwana Mazepy. Sobór przetrwał lata
komunizmu jako muzeum antyreligijne. W czasie II wojny światowej sowieccy partyzanci próbowali wysadzić Sobór do czego na szczęście nie doszło. Świątynia ograbiona przez Niemców, rewindykacja cennych ikon nigdy nie nastąpiła. Obecnie Sobór
Sofijski pełni rolę Muzeum Narodowego.
Kijów pani Stelli zakończył się w 1936 roku, gdy wraz z matką musiały uciekać
przed NKWD w czasach czystek. Wyszły z domu jakby na spacer, by nie wzbudzać niczyich podejrzeń, pozostawiając za sobą wszystko. Ewakuację z Kijowa zawdzięczały
Jekaterinie Pieszkowej, żonie Maksyma Gorkiego ( babcia Sagatowska, jak wspomina
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wnuczka Stella Fronczak, współpracowała z Panią Pieszkową w ramach Biura Polskiego Czerwonego Krzyża w ZSRR) .
Pani Stella wspomina jedynie obraz, który trafił do Polski dzięki polskiemu Konsulatowi w Kijowie, a później, już po przyjeździe do Polski został sprzedany.
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Stella Lewicka

Gerszuni
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Dom rodziny Lewickich, przy ul. Gerszuni 46

Blok stojący na miejscu domu Lewickich obecny numer 46/48
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Ulica Gerszuni 33 Klinika dr Stanisława Makowskiego

Klinika dr Makowskiego pocz. XXI wieku
474

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

Ul. Gerszuni u zbiegu z zaułkiem Czechowskim w latach 30-ch XX i na pocz. XXI wieku

Dom prof. Michała Łapińskiego, ul. Gerszuni 60
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Mało Władimirska – Stołypinowska – Gerszuni (1911)
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Skwer i Gerszuni 46
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Ul. Prorizna

482

Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

Pan Lewicki i muzeum
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Gimnazjum Wacławy Peretiatkowicz
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aktorka zofia kucówna czytała wiersz

Konstanty Ildefons Gałczyński: Zaczarowana dorożka
Natalii —
która jest latarnią
zaczarowanej dorożki
I
Allegro
Zapytajcie Artura,
daję słowo: nie kłamię,
ale było jak ulał
sześć słów w tym telegramie:
ZACZAROWANA DOROŻKA
ZACZAROWANY DOROŻKARZ
ZACZAROWANY KOŃ.
Cóż, według Ben Alego,
czarnomistrza Krakowa,
„to nie jest nic takiego

dorożkę zaczarować,
dosyć fiakrowi w oczy
błysnąć specjalną broszką
i jużeś zauroczył
dorożkarza z dorożką,
ale koń — nie.” Więc dzwonię:
— Serwus, to pan Ben Ali?
Czy to możliwe z koniem?
— Nie, pana nabujali.
Zadrżałem. Druga w nocy.
Pocztylion stał jak pika.
I urosły mi włosy
do samego świecznika:
ZACZAROWANA DOROŻKA?
ZACZAROWANY DOROŻKARZ?
ZACZAROWANY KOŃ?
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nocne SERY, nocne MLEKO,
nocne TAŃCE WIECZYSTEGO,

Niedobrze. Serce. Głowa.
W dodatku przez firankę:
srebrne dachy Krakowa
jak „secundum Joannem”,
niżej gwiazdy i liście
takie duże i małe.

nocne DZIŚ PARÓWKI Z CHRZANEM,
nocne TOWARY MIESZANE,
nocna strzałka: PRZY KOŚCIELE!
nocny szyld: TYBERIUSZ TROTZ,

A może rzeczywiście
zgodziłem, zapomniałem?
Może chciałem za miasto?
Człowiek pragnie podróży.
Dryndziarz czekał i zasnął,
sen mu wąsy wydłużył
i go zaczarowali
wiatr i noc, i Ben Ali?
ZACZAROWANA DOROŻKA
ZACZAROWANY DOROŻKARZ
ZACZAROWANY KOŃ.
II
Allegro sostenuto
Z ulicy Wenecja do Sukiennic
prowadził mnie Artur i Ronard,
a to nie takie proste, gdy jest tyle kamienic
i gdy noc zielonoszalona
bo trzeba, proszę państwa, przez cały
nocny Kraków:
III
Allegretto
Nocne WYPYCHANIE PTAKÓW,
nocne KURSY STENOGRAFII,
nocny TEATR KRÓL SZLARAFII,
nocne GORSETY KOLUMBIA,
nocny TRAMWAJ, nocna TRUMNA,
nocny FRYZJER, nocny RZEŹNIK,
nocny chór męski CZEŚĆ PIEŚNI,
488

słowem, nocni przyjaciele,
wieczny wiatr i wieczna noc.
IV
Allegro ma non troppo
Przystanęliśmy pod domem „Pod Murzynami”
(eech, dużo bym dał za ten dom)
i nagle: patrzcie: tak jak było w telegramie:
przed samymi, uważacie, Sukiennicami:
ZACZAROWANA DOROŻKA
ZACZAROWANY DOROŻKARZ
ZACZAROWANY KOŃ.
Z wieży Mariackiej światłem prószy.
A koń, wyobraźcie sobie, miał autentyczne uszy.
V
Allegro cantabile
Grzywa mu się i ogon bielą,
wiatr dmucha w grzywę i w biały welon.
na,

Do ślubu w dryndzie jedzie dziewczya przy dziewczynie siedzi marynarz.
Marynarz łajdak zdradził dziewczynę,
myślał: Na morze sobie popłynę.
Lecz go wieloryb zjadł na głębinie.
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Ona umarła potem z miłości,
z owej tęsknoty i samotności.
Ale, że miłość to wielka siła,
miłość po śmierci ich połączyła.
Teraz dorożką zaczarowaną
jedzie pan młody z tą młodą panną
za miasto, gdzie jest stara kaplica,
i tam, jak w ślicznej starej piosence,
wiąże im stułą stęsknione ręce
ksiądz, co podobny jest do księżyca.
ną,

Noc szumi. Grucha kochany z kochaale niestety, co rano
przez barokową bramę
pełną sznerklów i wzorów
wszystko znika na amen
in secula seculorum
ZACZAROWANA DOROŻKA
ZACZAROWANY DOROŻKARZ
ZACZAROWANY KOŃ.

VI
Allegro furioso alla polacca
Ale w knajpie dorożkarskiej,
róg Kpiarskiej i Kominiarskiej,
idzie walc „Zalany słoń”;
ogórki w słojach się kiszą,
wąsy nad kuflami wiszą,
bo w tych kuflach miła woń.
I przemawia mistrz Onoszko:
— Póki dorożka dorożką,
a koń koniem, dyszel dyszlem,
póki woda płynie w Wiśle,
jak tutaj wszyscy jesteście,
zawsze będzie w każdym mieście,
zawsze będzie choćby jedna,
chćby nie wiem jaka biedna:
ZACZAROWANA DOROŻKA
ZACZAROWANY DOROŻKARZ
ZACZAROWANY KOŃ.

Stella Fronczak i Zofia Kucówna
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Prof. dr hab. Zofia Zwolska
mądra białogłowa
Mądra białogłowa – Stella z Kijowa
Wśród kwiatów i książek
Przewraca annały, pracy nie unika
I przez dzień cały czeka czytelnika
Czytelnik niesforny, ksiąg nie oddaje
Dobrotliwa Stella jego nie łaje
Prosi, namawia, tnie literaturę
Wpływając na doktoranta słabą naturę
Z ponaglania to wynika, mieć doktora - czytelnika
Bo do tego Stella skora
Zrobić z niego profesora

Dr Maria Ciesielska
stella z kijowa
Choć znana Stella z Kijowa
W Warszawie nie była nowa
W królestwie książek rządziła
I tam się dawno zgubiła
Taka to była królowa
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Gratulacje, wyrazy uznania, podziękowania
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STELLI FRONCZAK
W 85 ROCZNICĘ URODZIN I 60-LECIE PRACY ZAWODOWEJ

O pozycji Pani Stelli Fronczak w środowisku polskich bibliotekarzy napisano już wiele.
Z podziwem i szacunkiem wsłuchujemy się w słowa jej przyjaciół i współpracowników. Wielu z nich
to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy wyższych uczelni i bibliotekarze. Z tych słów
przebija wdzięczność za okazywaną najwyższej próby profesjonalną pomoc w realizacji wielu
naukowych przedsięwzięć, za okazywaną troskę i życzliwość.
Nie pamiętam kiedy dokładnie po raz pierwszy spotkaliśmy Panią Stellę Fronczak. Na pewno
było to tuż po powstaniu naszych firm ABE Marketing i IPS. Kiedy to 25 lat temu niemożliwe stało
się możliwe i wśród dystrybutorów zagranicznej literatury naukowej pojawiły się młode polskie firmy.
Brakowało nam wówczas dobrej znajomości rynku, który przecież dopiero kiełkował w nowej
polskiej rzeczywistości. Najbardziej jednak nam doskwierał brak zaufania potencjalnych klientów.
Pani Stella Fronczak z niezwykłą życzliwością przyglądała się naszym pierwszym
biznesowym krokom. Zawsze gotowa służyć radą, a kiedy trzeba i pociechą. Zamówienia z Biblioteki
Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc sygnowane nazwiskiem Pani Stelli Fronczak, zawsze
świetnie przygotowane i przemyślane, musiały być traktowane ze szczególną uwagą. Z jednej bowiem
strony chcieliśmy się w ten sposób odwdzięczyć za okazane zaufanie, z drugiej zaś autorytet Pani
Stelli był wystarczającą rekomendacją.
Pani Stella Fronczak jest fachowcem najwyższej klasy, to nie ulega wątpliwości. Jednak
sposób prowadzenia Biblioteki zasługuje na szczególne podkreślenie. Dobór zamawianej literatury
wyraźnie powiązanej z konkretnymi potrzebami pracowników naukowych Instytutu realizujących
badania własne czy uczestniczących w większych projektach badawczych to podejście nowoczesne,
zgodne z najnowszymi trendami preferującymi zindywidualizowany i dedykowany serwis
biblioteczny. Warto pamiętać, że Biblioteka Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
funkcjonowała w ten sposób od wielu, wielu lat. To musi budzić respekt i szacunek.
Zawsze podkreślamy w rozmowach z naszymi zagranicznymi partnerami, że polskie biblioteki
naukowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniły się w niewiarygodny sposób. Z miejsc
gromadzenia i wypożyczeń stały się nowoczesnymi centrami wiedzy i informacji naukowej,
zapewniającymi dostęp do treści naukowych w nowoczesnej, zdigitalizowanej postaci. Aby to było
możliwe, za owymi zmianami musiały stać takie osoby jak Stella Fronczak. Rozumiejące nasze
problemy, naukę, tradycję i nowoczesność.
I jeszcze jedno, chyba najważniejsze, gdy Pani Stella Fronczak spotyka się z nami na Targach,
Wystawach, Konferencjach - to na naszych twarzach pojawia się uśmiech., który jest przeznaczony
dla kogoś bardzo ważnego. Dla największych Przyjaciół. I właśnie za ten uśmiech serdecznie
dziękujemy.

Zarząd i pracownicy
ABE-IPS Sp. z o.o. Warszawie
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Szanowna Pani Stella Fronczak
Kierownik Biblioteki Naukowej
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie
Myśli i wiedza, uczucia i nauka, historia i przyszłość, śródło twórczości w
kaźdej dziedzinie, cenność nad cennościami – oto czym jest ksiąźka.
Źyczliwym przewodnikiem, prawdziwym doradcą, wiernym arbitrem,
łącznikiem między człowiekiem i ksiąźką staje się bibliotekarz.
Najserdeczniejsze źyczenia zdrowia, wielu radosnych chwil w źyciu, z
okazji 60-lecia pracy zawodowej,
składa Wielce Szanownej PaniPani
W imieniu
Polskiego Stowarzyszenia Medycznego w Ukrainie
Prof. dr hab. med. Anatol Święcicki

Kijów, 20.11.2014 r.
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ШАНОВНА ПАНІ СТЕЛЛО!
Посилаємо Вам із святого древнього Києва щирі
вітання з нагоди вшанування Вашого вагомого
внеску в скарбницю просвітницької науки в
медицині.
Щедротами землі української, де є Ваше коріння і
Вашого дитинства слід, нехай проростуть на довгій
ниві Вашого життя наші побажання міцного здоров'я,
щастя, успіхів та добробуту!
Нехай Ваше неспокійне серце, сповнене любові до
України, до своїх витоків, переповнюється жагою до
життя, а в душу западуть проникливі слова:
«Тільки раптом задзвенить
Мого серця тятива,
Як почую хоч на мить
Українськії слова.
Може хліб черствіший тут
Та душа враз ожива,
Бо фіалками цвітуть
Українськії слова».
Вдячні Вам за плідну співпрацю і відданість
бібліотечній справі і присвячуємо Вам ці рядки:
На килимі життя, немов пахуча м’ята
Прослались мудрості святі слова
Що книги – це думки, що линуть, як присвята
Й по хвилях Вашого життя!
Ви берегли цей скарб, що найцінніший
Й передається з поколінь до поколінь
Частку внесли, наповнили цей скарб, зміцнивши
Й він не спустошиться, не піде в забуття!
498
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Завжди Вам люди дякувати будуть
За щедрий дар, за кожну теплу мить!
І скаржитись на долю - то не Ваше
Бо Ви щаслива жінка – і мить цю збережіть!
Хай ще прийде лелека по росі
Води напитись з Вашої криниці
Постелить лагідно до Ваших ніг
І того неба, що в воді, й пахучої травиці!
Хай доля буде – як волошка в житі
Душа, як довше, буде молода!
Сонце теплом хай радує, небо – блакиттю
Хай Вас забуде всяке горе і біда!
Пишаємось Вами, шановна пані Стелло!

Від імені колективу
Національної наукової
медичної бібліотеки
України, з повагою,
генеральний директор
Павленко Раїса Іванівна.

Місто Київ, 2014 рік.
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Dr Wojciech Giermaziak
Warszawa – GBL

Mgr Beata Postołowicz
Ciechanów – O/GBL

Janina Fetlińska (1952 – 2010)
kalendarium wspomnień
Abstract
Janina Fetlińska (1952-2010), a nurse, PhD, a university tutor, a politician, Polish senator of VI and
VII term, the first Polish nurse with PhD medical degree in nursing and a specialization degree in social
medicine. The manager of Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia (the Ciechanów Health Consortium Organization), The president of Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego (Masovian Centre of Public
Health), an expert and director of the Primary Health Care Development Programme. She was taking an
active part in the work of the World Bank and the Phare Programme in the field of PHC (1993-1994).
Janina Fetlińska was a tutor and a lecturer in the Higher School of Humanities in Pultusk and the State
Higher Vocational School in Ciechanów. She was an initiator of Ciechanów and Academic Health Forum,
an expert in the field of school textbooks on public health and nursing. She was the author of numerous
articles and research papers in the field of public health, health promotion and nursing. She died in a presidential plane crash at Smolensk on 10 April 2010.
Streszczenie
Janina Fetlińska (1952-2010), pielęgniarka, dr nauk medycznych, nauczyciel akademicki, polityk, senator VI i VII kadencji; pierwsza polska pielęgniarka ze stopniem dra n. med. z zakresu pielęgniarstwa
oraz specjalizacji I stopnia w zakresie medycyny społecznej; dyrektor Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia, Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego, expert i dyrektor Programu Rozwoju POZ
(Podstawowej Opieki Zdrowotnej); czynny udział w pracach Banku Światowego i Programu Phare z zakresu POZ w latach 1993-1994; wykładowca i nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie; inicjatorka Ciechanowskiego
i Akademickiego Forum Zdrowia. Autorka kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych z zakresu zdrowia
publicznego, promocji zdrowia i pielęgniarstwa. Zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 IV 2010.
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dr n. med. Janina Fetlińska
pielęgniarka, senator RP VI i VII kadencji, polityk

Janina Fetlińska urodziła się 14 VI 1952 roku w miejscowości Tuligłowy woj. podkarpackie, w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Szkołę podstawową ukończyła w 1966 r. Następnie zamieszkała w Krakowie, gdzie w 1971 roku ukończyła
Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki podjęła pracę
w Klinice Chirurgii Szczękowej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 przy Akademii Medycznej w Krakowie w celu odbycia dwuletniego stażu niezbędnego wówczas
do podjęcia studiów. Egzamin wstępny na jedyny wówczas Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie zdała z drugą lokatą. Uczelnię ukończyła z wyróżnieniem
w 1977 roku1. W tym samym roku, po zawarciu związku małżeńskiego na stałe zamieszkała w Ciechanowie.
Jako pierwsza pielęgniarka w Polsce odbyła szkolenie specjalizacyjne pierwszego stopnia w zakresie medycyny społecznej uzyskując, w 1980 roku prawo do tytułu
magistra pielęgniarstwa medycyny społecznej. Drugi stopień specjalizacji z zakresu
organizacji ochrony zdrowia uzyskała w 1984 roku2. Dwa lata później – w 1986 roku
w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, jako pierwsza pielęgniarka w Polsce obroniła dysertację doktorską na temat „Ocena zjawiska fluktuacji

Autoreferat: z uwzględnieniem działalności zawodowej, organizacyjnej i naukowo-badawczej oraz
dydaktyczno-wychowawczej; archiwum rodzinne rodziny Fetlińskich, relacje ustne rodziny i współpracowników, s. 1
2
Maria L i p i ń sk a : Fetlińska Janina z d. Galicka. W: Słownik Biograficzny Polskich Nauk Medycznych
XX wieku / pod red. Bożeny Urbanek. T. 3 z. 3 Warszawa 2011 s. 12
1
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pielęgniarek w Polsce”3. W 1992 roku ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki
Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego4.
Działalność zawodowa
Pracę zawodową Janina Fetlińska podjęła 15 VII 1977 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie na stanowisku młodszego asystenta, następnie kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych. Funkcję tę pełniła
do 1984 roku łącząc ją jednocześnie z obowiązkami wizytatora średnich szkół medycznych - obejmując nadzorem pedagogicznym placówki w Ciechanowie i Działdowie5. Po powrocie z urlopu wychowawczego, w latach 1988-1991 pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na stanowisku kierownika Sekcji Analiz w Dziale
Metodyczno-Organizacyjnym. W 1991 roku została powołana na stanowisko dyrektora
oddziału Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie,
który w 1993 roku zmienił nazwę na Ciechanowski Ośrodek Organizacji i Ekonomiki
Ochrony Zdrowia. Reforma administracyjna przeprowadzona w 1999 roku ponownie zmieniła nazwę placówki na Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie. W 2002 roku została kierownikiem oddziału terenowego tej placówki w Ciechanowie. W latach 1999-2001 pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie6.
W 1991 roku współzarządzany przez Janinę Fetlińską i Lekarza Wojewódzkiego
zespół wygrał konkurs Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Banku Światowego na utworzenie eksperymentalnego konsorcjum zdrowia w ramach projektu Rządu
Polskiego i Banku Światowego Reformy Polskiej Służby Zdrowia. Był to duży sukces,
gdyż na konkurs wpłynęło 21 innych projektów z różnych środowisk, dysponujących
nierzadko zapleczem akademickim7. J. Fetlińskiej powierzono wówczas prowadzenie
tego projektu - została dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Celem działania konsorcjum miała być integracja działań opieki zdrowotnej na poziomie
regionalnym, obejmująca swym zasięgiem obszar większy niż jedno województwo8.
Głównym zadaniem miała być poprawa stanu zdrowia ludności poprzez rozwój promocji zdrowia, restrukturyzację podstawowej opieki zdrowotnej, wzmocnienie zarząAutoreferat…, op. cit., s. 1
Maria L i p i ń sk a : Wspomnienie o śp. Janinie Fetlińskiej z d. Galickiej (1952 – 2010). Med. Nowożyt.
2009/2010 nr 1/2 s. 247
5
Maria L i p i ń sk a : Fetlińska … , op. cit. s. 13
6
Tamże
7
Janina Fe t l i ń sk a , Lucyna Bo ro w ik , Elwira S o p liń s ka : Program profilaktyki chorób układu krążenia w Ciechanowskim Konsorcjum Zdrowia „Zdrowie w rytmie serca” 1992 2012 – pilotaż rozwiązań
systemowych. Prom. Zdr. Nauki Społ. i Med. 1994 nr 3/4 s. 97-98
8
W skład ciechanowskiego wszedł Zespół Opieki Zdrowotnej Przasnysz w województwie ostrołęckim,
wyjaśnienie autorki
3
4
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dzania poprzez monitorowanie leków, informatyzację oraz konsolidację szpitali. Do
priorytetów klinicznych zaliczono kardiologię, onkologię, pomoc doraźną oraz opiekę
nad matką i dzieckiem9.
Działalność organizacyjna i naukowo-badawcza
Praca na stanowisku dyrektora Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia pozwoliła Janinie Fetlińskiej na podjęcie szeregu prac badawczych, szkoleniowych i organizacyjnych związanych z planowaniem strategicznym w ochronie zdrowia. Także
z planowaniem i wdrażaniem regionalnych programów prewencyjnych oraz wypracowaniem kompetencji i miejsca pielęgniarek rodzinnych w kształtującej się koncepcji
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) opartej o system lekarza rodzinnego10. Podkreślała, iż problematyka ta wymaga systematycznego monitoringu, opracowań naukowych, a w konsekwencji konkretnych działań decydentów11. Działanie na rzecz
rozwoju zawodowego i kształcenia pielęgniarek było zawsze priorytetem w pracy Janiny Fetlińskiej.
Odbyta w ramach powyższego projektu podróż studialna do Stanów Zjednoczonych
(1992 rok) pozwoliła J. Fetlińskiej poznać kompetencje pielęgniarki zdrowia publicznego, jej przygotowanie zawodowe i różnorodne rozwiązania organizacyjne.
W oparciu o zdobyte doświadczenie i pracę Zespołu ds. Kompetencji i Kształcenia
Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo Rodzinnych Ciechanowskiego Konsorcjum
Zdrowia, który wówczas powołała zostały przygotowane podstawowe koncepcje dla
przygotowywanej reformy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, m. in. kompetencje pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej, programy kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, zakres usług pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej oraz propozycje wynagradzania pielęgniarek i położnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej12.
W latach 1994-1995 brała udział w realizacji programu wynikającego z „Umowy
w sprawie projektu instytucjonalnego wzmocnienia Polskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z Kanadyjskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i WHO-skim Centrum ds. Międzynarodowego Rozwoju Pielęgniarstwa przy Szpitalu Mount Sinai w Toronto”. Jako
wicedyrektor, a następnie dyrektor tego projektu odbyła kolejną studialną podróż do
Toronto i Ottawy, której celem było zapoznanie się z kanadyjską reformą systemu
ochrony zdrowia, zwłaszcza na płaszczyźnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz
9
Michał Ko r n a t o ws k i: Planowanie strategiczne w opiece zdrowotnej – doświadczenia Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Antidotum 1994 nr 2 s. 8-9
10
Maria L i p i ń sk a : Wspomnienie o…, op. cit. s. 248
11
Janina Fe t l i ń sk a : Miejsce pielęgniarstwa w modelu lekarza rodzinnego w polskiej reformie służby
zdrowia – założenia i rzeczywistość, I Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo we
współczesnej medycynie 19-20 maj 2000 Materiały zjazdowe. Białystok 2000 s. 65
12
Autoreferat…, op. cit. s. 3
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kształcenia pielęgniarek. Zdobyte cenne doświadczenie posłużyło do budowy i rozwoju polskiej koncepcji POZ13.
W latach 1992-1993 była członkiem zespołu przygotowującego pierwszą wersję
koncepcji POZ pod kierunkiem Marka Balickiego. W 1994 roku na prośbę Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej przygotowała „Suplement do programu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Przekształcenia POZ. Strategia realizacji celów (maj
1994)”, który stanowił wykładnię stanowiska pielęgniarek w zakresie rozumienia ich
miejsca w systemie POZ14. Jako ekspert brała udział w konferencjach, dyskusjach, seminariach i licznych pracach zespołowych związanych z projektem reformy rozwoju
POZ15 w ramach programu PHARE. Wysoko ceniła sobie także doświadczenie zdobyte
podczas prac w Zespole Ekspertów ds. Pielęgniarstwa w POZ przy Biurze Naczelnej
Pielęgniarki Kraju (1994-1995). W latach 1993-1998 w ramach utworzonego Zespołu
ds. Promocji Zdrowia przy Biurze Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia (którego
była dyrektorem) przewodniczyła przygotowaniu koncepcji, a następnie wdrożeniu
licznych programów z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia, np.:
• „Ciechanowski Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia na lata 1992 –
2012”
• „Ciechanowski Program Zapobiegania Urazom, Wypadkom, Zatruciom na lata
1994 – 2014”
• „Ciechanowski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 1996 –
2006”.
Na szczególne uznanie i wysoką ocenę Biura Regionalnego WHO w Kopenhadze
oraz Krajowy Zespół Specjalistów Regionalnych w zakresie kardiologii pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Kardiologii prof. dr hab. med. Zygmunta Sadowskiego
zasłużył program kardiologiczny.
W konsekwencji zalecono jego wprowadzenie w regionie północno-wschodniej
Polski16.
Janina Fetlińska opracowała i decyzją odpowiednich władz wprowadziła w życie
następujące programy promocji zdrowia:
• Zdrowie w rytmie serca – Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Ciechanowskim Konsorcjum Zdrowia na lata 1992-2012. Opracowany w składzie:
Lucyna Borowik, Maria Kosińska, Ludmiła Marcinowicz pod kierunkiem Janiny Fetlińskiej – zakceptowany przez Lekarza Wojewódzkiego Elwirę Soplińską; zatwierdzony przez Wojewodę Ciechanowskiego Andrzeja Wojdyło.
Tamże
Maria L i p i ń sk a : Fetlińska Janina…, op. cit. s. 14
15
Autoreferat… op. cit. s. 4
16
Autoreferat… op. cit. s. 4
13
14
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•

•
•

„Ciechanowski program zapobiegania urazom, wypadkom i zatruciom w Ciechanowskim Konsorcjum Zdrowia na lata 1995 – 2014”. Opracowany w składzie: Teresa Bielska, Teresa Kiwit, Maria Kosińska, Krzysztof Radoń, Ewa
Sendecka, Elżbieta Tomaszek, Małgorzata Zagroba opracowany pod kierunkiem Janiny Fetlińskiej – zaakceptowany przez Lekarza Wojewódzkiego Elwirę
Soplińską.
„Program Ciechanów – Zdrowe Miasto. Urząd Miejski w Ciechanowie Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia”. Red. i oprac. Bożena Żywiecka, Krzysztof
Radoń – wprowadzony Uchwałą Rady Miasta.
„Mazowiecki Program Promocji Zdrowia na lata 2001 – 2005”. Opracowany
przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, Mazowiecka
Regionalną Kasę Chorych w Warszawie. Zespół autorski pod przewodnictwem
Janiny Fetlińskiej i Jerzego Karskiego.

Praca, zaangażowanie i doświadczenie zdobyte przy realizacji powyższych programów zaowocowały zaproszeniem Janiny Fetlińskiej do zespołów powołanych w 1995
i 1996 r. przez dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w celu opracowania programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych - „Blok
ogólnozawodowy” (wspólny dla wszystkich specjalizacji), „Program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych” oraz „Program specjalizacji dla
pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych”. W latach 1999 - 2001 była koordynatorem
Projektu Pokazowego „Rozwój Infrastruktury dla Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Krążenia na poziomie lokalnym w Polsce” prowadzonego przez Instytut
Kardiologii w ramach współpracy z Bankiem Światowym, obejmując swym działaniem
20 gmin województwa mazowieckiego i 10 województwa małopolskiego. Rezultatem
prac nad tym projektem było przygotowanie metodyki pracy liderów promocji zdrowia
w społecznościach lokalnych i realizacji promocji zdrowia w swoim środowisku17.
Działalność akademicka
Janina Fetlińska po 1996 roku zaangażowała się w działalność edukacyjną. Podkreślała, że pielęgniarstwo może rozwijać się jedynie poprzez dobre jakościowo kształcenie przed- i podyplomowe oraz umożliwienie zdobywania tytułów naukowych pielęgniarkom i położnym. Żyła sprawami ochrony zdrowia i pielęgniarek. Doskonale
rozumiała problemy środowiska i znała jego potrzeby. Marzyło Jej się, by pielęgniarki
opiekujące się pacjentami posiadały wyższe wykształcenie. Studia pielęgniarskie istniały wówczas wyłącznie w Lublinie. Podjęcie studiów przez pielęgniarki pracujące
w systemie zmianowym było niemożliwe. Studia zaoczne podejmować mogły tylko
pielęgniarki zajmujące się dydaktyką, prowadzące zajęcia z uczennicami szkół me17
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Tamże
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dycznych. Reprezentowała stanowisko, że studia trzeba zorganizować na miejscu Podjęte rozmowy w sprawie stworzenia w Ciechanowie filii szkoły lubelskiej przyniosły
wymierne korzyści: rozpoczęto nawet nabór pielęgniarek na studia wyższe - zgłosiło
się około 360 kandydatek. Pomysł nie mógł być jednakże zrealizowany z uwagi na
rozporządzenie zakazujące tworzenia filii.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kształcenia osób zajmujących się promocją zdrowia J. Fetlińska podjęła próbę kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim. Dzięki zdecydowanej postawie i konkretnej argumentacji18 J. Fetlińskiej
oraz przychylności ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku
w 1996 roku uruchomiono Instytut Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie na Wydziale Pedagogicznym, umożliwiając tym samym kadrze pielęgniarskiej zdobywanie tytułu magistra, jak również poszerzania doświadczeń zawodowych.
Janina Fetlińska prowadziła wówczas wykłady z zakresu zdrowia publicznego, ćwiczenia z zarządzania w promocji zdrowia oraz seminaria licencjackie i magisterskie.
Do 2004 roku około 800 pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł licencjata i magistra
pedagogiki tej specjalności. J. Fetlińska wypromowała 17 magistrów, a 80 osób uzyskało tytuł licencjata. Zrecenzowała także ponad 100 prac licencjackich i 20 magisterskich19. Wykładowcą tej uczelni była do września 2005roku20.
W 1998 roku jako inicjatorka dostrzegająca potrzebę kształcenia pielęgniarek na
poziomie wyższym, wysunęła również wniosek rozważający koncepcję utworzenia
kierunku pielęgniarstwo w ramach studiów licencjackich. Wiązało się to ściśle z utworzeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Inicjatywa jej powstania zrodziła się w 1997 roku. W roku następnym odbyło się spotkanie informacyjne
z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, posłów oraz przedstawicieli Politechniki Warszawskiej. Omówiono m. in. kwestie prawne i powołano Komitet
Organizacyjny. Z pozytywną aprobatą spotkał się apel Janiny Fetlińskiej, by rozważyć
utworzenie w uczelni wielu specjalności, poprzez wchłonięcie niektórych istniejących
kierunków w szkołach pomaturalnych i kolegiach. Ustalono, wówczas, że sprawami
lokalowymi (te bowiem okazały się najłatwiejsze: w ofercie było dziesięć budynków
do zagospodarowania) i wyposażeniem laboratoriów zajmą się władze miasta i powiatu. Środki finansowe pochodzić miały z budżetu państwa, samorządów terytorialnych
oraz środków własnych wypracowanych przez fundację PWSZ w Ciechanowie21.
Janina Fetlińska przekonywała m. in., że WSH w Pułtusku byłaby wówczas jedyną na Mazowszu
(oprócz stolicy) – mającą uprawnienia szkoły wyższej – placówką kształcącą pielęgniarki, wyjaśnienie
autorki
19
Tamże
20
Maria L i p i ń sk a : Fetlińska … op. cit. s. 18
21
Tamże
18
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Oprócz działalności przygotowującej zaplecze logistyczne uczelni - również z inicjatywy Janiny Fetlińskiej - rozpoczęto prace nad wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej 22 w celu uzyskania zgody na uruchomienie kształcenia. Uzyskanie
przychylnej opinii było trudnym przedsięwzięciem, z uwagi na brak opracowanych
standardów kształcenia, rozproszoną bazę lokalową oraz niewysokie środki budżetowe. Proces opiniowania wniosku przez komisje trwał dosyć długo23, bowiem dopiero w lipcu 2001roku Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej pod przewodnictwem
Premiera Jerzego Buzka podjęła uchwałę o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Ciechanowie z oddziałem zamiejscowym w Mławie24. W strukturach
nowopowstałej uczelni utworzono Instytut Ochrony Zdrowia, z kierunkiem pielęgniarstwo. W 2002 roku J. Fetlińska została zatrudniona na stanowisku dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia, pracując jako profesor do października 2005 roku. Prowadziła
wówczas zajęcia dydaktyczne z zakresu promocji zdrowia, zdrowia publicznego oraz
metodologii badań naukowych i pisania pracy licencjackiej. Była twórcą studenckiego
koła naukowego przy Zakładzie Zdrowia Publicznego. Prowadziła badania zachowań
zdrowotnych studentów, kampanie promocji zdrowia, a także konferencje naukowoszkoleniowe z udziałem studentów, nauczycieli i pielęgniarek25.
W 2003 roku uruchomiono także studia pomostowe dla pielęgniarek dyplomowanych, a w 2005 roku kształcenie na kursach specjalizacyjnych, kwalifikacyjnych oraz
doszkalających. W 2003 roku uczelnia - uzyskując wysoką ocenę komisji - otrzymała
akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego dla kształcenia
na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie26.
Janina Fetlińska podkreślała, iż powołanie Instytutu Ochrony Zdrowia w PWSZ
w Ciechnowie jest kontynuacją 40 - letniej tradycji kształcenia pielęgniarek w tym
mieście. Rozpoczęto je, utworzeniem w latach sześćdziesiątych Państwowej Szkoły
Asystentek Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, następnie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, Medycznego Studium Zawodowego i Zespołu Szkół Medycznych27.
Pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Wydziału Zdrowia Janina Fetlińska pragnęła
stworzyć optymalne warunki kształcenia i rozwoju. W tym celu podjęła próbę pozyskania dla Ciechanowa oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej. Wiara w powodzenie,
optymizm i determinacja, przy poparciu władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz przychylności ówczesnego dyrektora GBL dr Aleksandra Tulczyńskiego
22
Pielęgniarstwo wczoraj, dziś, jutro… / pod red. Małgorzaty Marcysiak i in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 2010 s. 9
23
Janina Fe t l i ń sk a : Pierwsi absolwenci… op. cit. s. 25
24
10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie. Ciechanów 2011 s. 6
25
Autoreferat…, op. cit. s. 9
26
Maria L i p i ń sk a : Fetlińska …., op.cit. s. 18
27
Janina Fe t l i ń sk a : Pierwsi absolwenci…, op. cit. s. 25
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Uroczystość otwarcia oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Ciechanowie
Źródło: archiwum prywatne Małgorzaty Zagroby

doprowadziły do szczęśliwego finału. Po około czterech latach wysiłków, w 2005 roku
ciechanowski oddział rozpoczął swą działalność w murach Instytutu Ochrony Zdrowia
PWSZ.
Na uroczystym otwarciu w marcu 2006 roku senator Janina Fetlińska wypowiedziała znamienne słowa: „dzisiejsza uroczystość jest dowodem na to, że marzenia się spełniają, jeżeli się czegoś bardzo chce i ciężko na to pracuje, można wiele osiągnąć”. Uroczystość uświetniły przemówienie m.in. dyrektora GBL dr Aleksandra Tulczyńskiego
oraz rektora PWSZ prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasy, który podkreślił ogromną rangę
biblioteki. Wskazał, jak ważnym jest elementem kształcenia, szansą dla studentów,
wykładowców akademickich oraz całego ciechanowskiego środowiska medycznego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Roman Danielewicz, prof. Bibiana Mossakowska, poseł Aleksander Sopliński, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kałużyński, prezydent
miasta Waldemar Wardziński, z-ca dyrektora GBL Ewa Chrobak oraz pełnomocnik
dyrektora d.s. oddziałów terenowych GBL, Mirosława Sobczak. O znaczeniu ciechanowskiego oddziału świadczyła również obecność lekarzy, pielęgniarek oraz dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Zbigniewa Trzeciaka28.
Podczas uroczystej inauguracji oddziału senator Janiny Fetlińskiej i rektorowi PWSZ
Andrzejowi Kolasie przyznany został honorowy tytuł „Amici Bibliothecae”29.
Główna Biblioteka Lekarska w Ciechanowie. Pielęgniarka i Położna 2006 nr 3 s. 2
Wyróżnienia wręczyli dyrektor GBL dr Aleksander Tulczyński i wicedyrektor Ewa Chrobak, wyjaśnienie autorki
28
29
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Otwarcie Oddziału GBL w Ciechanowie
Źródło: archiwum oddziału GBL w Ciechanowie

Działalność naukowa
Janina Fetlińska opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego30. Uczestniczyła w zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych. Brała udział jako wykładowca w szkoleniach dla
nauczycieli. Organizowała Olimpiady Pielęgniarskie i Położnicze. Prowadziła szkolenia wewnątrzzakładowe dla lekarzy i pielęgniarek w ciechanowskim szpitalu i innych
zakładach opieki zdrowotnej. Była rzeczoznawcą w zakresie podręczników szkolnych
i materiałów dydaktycznych do przedmiotu „zdrowie publiczne” i „pielęgniarstwo
w podstawowej opiece zdrowotnej” dla zawodów nauczanych w publicznych szkołach
medycznych. Gromadziła materiały związane z działalnością wybitnych pielęgniarek
północnego Mazowsza, analizując drogę do kształcenia na poziomie wyższych studiów31.
30
Elżbieta Kr a j e wsk a-K u ła k : Pamięci Janiny Fetlińskiej. Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2010
s. 174
31
Maria L i p i ń sk a : Fetlińska …, op. cit. s. 16 – 18
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J. Fetlińskiej wielokrotnie proponowano odznaczenia m.in. nagrodę premiera za realizację programu zapobiegania wypadkom. Nigdy jednak nie godziła się na nie twierdząc, że nie pracuje się dla nagród i odznaczeń. Chętnie przyjęła natomiast tę – „Za
zasługi dla miasta Ciechanowa”, uważając to za objaw akceptacji wrastania w środowisko32. Odznaczona została również m.in. „Odznaką Honorową” Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, odznaczeniem Ministra Zdrowia” Zasłużony dla Ochrony
Zdrowia, nagrodą „Białego Kruka” oraz pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski i Krzyżem Honorowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej33.
Działalność społeczno-polityczna
Janina Fetlińska realizowała się również na płaszczyźnie społeczno-politycznej.
W latach 1998 – 2005 pełniła urząd radnej powiatu ciechanowskiego pierwszej (z listy
AWS) i drugiej (z listy PiS) kadencji. Od 2004 roku była członkiem PiS oraz Zarządu
Powiatowego PiS, a od 2005 roku członkiem Zarządu Regionalnego.
W latach 2005 – 2007 była senatorem VI kadencji oraz członkiem Rady Politycznej
Prawa i Sprawiedliwości (od 2005 roku); członkiem Zarządu Okręgu Płock PiS (od
2006 roku). Jako senator pełniła obowiązki wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia,
była również członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu34.
Po wyborze na senatora powiedziała: „Polska nie jest dla mnie pustym słowem, to
kraj od dzieciństwa ukochany i bardzo chciałabym być dla niego użyteczna”35. W wywiadzie udzielonym po wyborach dla lokalnej prasy, zapytana czego szuka kobieta
w polityce senator Fetlińska wyznała: „Polityka daje szanse realizowania misji służenia
ludziom. Mój zawód – pielęgniarstwo – wyjątkowo usposobił mnie do pomagania (…)
polityka to też pielęgnowanie (…) tylko w szerszej skali” 36.
Po dwuletniej kadencji zasiadania w Senacie posiadała na swoim koncie wiele dokonań. Za największy sukces uważała pracę nad szeregiem ustaw zmieniających polską rzeczywistość (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa o podwyżkach dla Służby Zdrowia, Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych). Ze spraw
lokalnych cieszyło Ją przyspieszenie budowy obwodnic w Żyrardowie i Raciążu, pozyskanie funduszy od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika na budowę auli przy Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ, a nawet pomalowanie dworca PKP
w Ciechanowie. Była bardzo ceniona wśród swoich wyborców za poświecenie i troskę
32
Tu jest ta kruszynka ziemi”, rozmowę z senator przeprowadził Arkadiusz Gołębiewski. Czas Ciechanowa 2005 nr 3 s. 13
33
Maria L i p i ń sk a : Janina …, op. cit. s. 250
34
Tamże
35
My, drobne pyłki tego świata, rozmowę z senator przeprowadził Arkadiusz Gołębiewski. Czas Ciechanowa 2005 nr 4 s. 9
36
Tu jest ta kruszynka ziemi, rozmowę z senator przeprowadził Arkadiusz Gołębiewski. Czas Ciechanowa 2005 nr 3 s. 13
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Konferencja Naukowa „Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”,
Warszawa, 15 września 2008 pod patronatem ŚlUM w Katowicach i PAN w Warszawie
Źródło: archiwum prywatne Marii Lipińskiej

wobec drugiego człowieka. Podczas dwuletniej działalności Jej Biuro Poselskie odwiedziło ponad 700 interesantów, szukając pomocy w ponad 300 sprawach dotyczących
m.in. kwestii pracowniczych, mieszkaniowych, świadczeń zdrowotnych37.
W wyborach parlamentarnych w 2007 roku Janina Fetlińska ponownie (rekordową
ilością głosów - 103 365) zdobyła mandat senatora RP VII kadencji. Brała czynny
udział w pracach Komisji Zdrowia i Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą, Polsko-Chińskiej, Polsko-Japońskiej i Polsko-Kanadyjskiej Grupie Parlamentarnej. Była członkiem prezydium Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej
Nauki Społecznej. Wspierała Senacki Zespół Strażaków, Senacki Zespół do Spraw Wychowania Młodego Pokolenia, Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i Poza
Granicami Kraju, Parlamentarną Grupę Kobiet. Była członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość czynnie uczestnicząc w jego pracach38.
Mam sporo sukcesów. Rozmowę z senator przeprowadził Marek Piekarski. Extra Ciechanów 2007
nr 155 s. 2
38
Maria L i p i ń sk a : Fetlińska …, op. cit. s. 20
37
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Wystawa „Stanisław Konopka (1896 – 1982). Dzieło życia”. Warszawa, Senat RP, 2008
Źródło: archiwum prywatne Włodzimierza Fetlińskiego

Wystawa „Stanisław Konopka (1896 – 1982). Dzieło życia”. Warszawa, Senat RP, 2008
senator Janina Fetlińska oraz dyrektor Aleksander Tulczyński z pracownikami
Głównej Biblioteki Lekarskiej
Źródło: archiwum prywatne Marii Lipińskiej
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Szczególnie bliskie były jej sprawy środowiska pielęgniarskiego. Imponowała zarówno zawodowym profesjonalizmem, jak też wielkim oddaniem sprawom samorządu
pielęgniarek i położnych. Swoje wypowiedzi formułowała przepiękną polszczyzną,
z których zawsze emanowało zobowiązanie wobec drugiego człowieka39. Sama o sobie mówiła: „mój zawód, pielęgniarstwo, nauczył mnie patrzeć na drugiego człowieka
jak na osobę, której zawsze powinnam udzielić pomocy w potrzebie”40.
Planowała, stworzenie sejmowej grupy działającej na rzecz wspierania pielęgniarek. Organizowała teraźniejszość i przyszłość pielęgniarstwa, nie zapominając o przeszłości. Interesowała Ją historia zawodu pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX
wieku oraz rola i udział pielęgniarek w polityce41.
Z inicjatywy Janiny Fetlińskiej we wrześniu 2008 roku w sali Senatu odbyła się
konferencja naukowa „Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”.
Sesja poświęcona była ocenie zawodu z perspektywy historycznej. Senator przedstawiła udział pielęgniarek w pracach parlamentarnych oraz niezwykłą aktywność parlamentarzystek- pielęgniarek i ich zaangażowanie w stanowienie prawa42.
Senator Fetlińska była także inicjatorką wystawy zorganizowanej w Senacie w maju
2008 roku „Stanisław Konopka (1896-1982). Dzieło życia”, którą otworzył marszałek
Bogdan Borusewicz. Ekspozycja, przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską
ze zbiorów własnych, ukazała powstanie tej placówki dzięki działalności naukowej
i organizacyjnej prof. Stanisława Konopki, który w trudnych powojennych warunkach
zrealizował koncepcję centralnej biblioteki państwa z lat trzydziestych XX wieku.
Senator Janina Fetlińska podkreśliła, że Główna Biblioteka Lekarska dzięki pracy prof.
Konopki w latach 60. XX wieku należała do pierwszej dziesiątki najlepszych bibliotek
na świecie. Celem wystawy było przybliżenie informacji o Głównej Bibliotece Lekarskiej i jej twórcy 43.
Senator Janina Fetlińska mówiła o sobie: ”zawsze lubiłam pracować i zawsze łączyłam w swoim życiu wiele funkcji, nigdy nie była monotematyczna. Nie miała nigdy za
wiele czasu na rozrywkę i wypoczynek44.(…) Podejmowałam się rzeczy bardzo trudnych
i w odczuciu niektórych – niemożliwych. Zdobywałam je długo, uparcie, ale ostatecznie
z dobrym skutkiem”45.
Mariola Gł o wa c ka , za: Danuta Ta rk a: Polityk z ludzką twarzą. Sł. Zdr. 2010 nr 30/34 s. 33
Michał Ko r n a t o ws k i: Pielęgniarka, menedżer, nauczyciel. Sł. Zdr. 2010 nr 30/34 s. 32
41
Krystyna Si e n k i e w ic z : List bez odpowiedzi. Sł. Zdr. 2010 nr 30/34 s. 34
42
Beata Ka m i ń sk a , Wiesława S te fa n iak -G ro mad k a : Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w
XIX i XX wieku. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 2008 nr 3 s. 19
43
http://ww2.senat.pl/k7/agenda/wydarz/2008/080514.htm
44
W ciągłym biegu. Rozmowę z senator przeprowadziła Anna Rzeczkowska. Extra Ciechanów 2005
nr 57 s. 4
45
My, drobne pyłki… op. cit. s. 3
39
40
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Była skromną osobą, niosła pomoc ludziom nie zwracajac na siebie uwagi. Wolała
pozostawać w cieniu. Pracowała po cichu, bez medialnego zgiełku46.
Senator Janina Fetlińska zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku w drodze na obchody siedemdziesiątej rocznicy
zbrodni katyńskiej . Pochowana 21 IV 2010 roku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Komunalnym w Ciechanowie. Ceremoni pogrzebowej przewodniczył biskup płocki
Piotr Libera.

46

Jolanta Sz c z y p i ń s k a: Uprawiała politykę w starym stylu. Służba Zdrowia 2010 nr 30/34 s. 34
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ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KOSZALIŃSKIEGO CHIRURGA
LEONA KONIECZNEGO (1924 – 2009)
ZAŁOŻYCIELA I PIERWSZEGO KIEROWNIKA
BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ
Abstract
At the turn of the twentieth / twenty-first century, one of the most prominent and well-deserved for the
city of Koszalin and its residents, has been Mr. Leon Konieczny (1924-2009) the medicine doctor. He has
studied medicine at the Academy of Medical Sciences in Poznań. Since 1952 he has been used to live in
Koszalin. In 1964, he became a manager for the department of General Surgery of Koszalin’s Provincial
Hospital. He has held that position for 30 years until his retirement. He was an excellent professional, of
undeniable authority, tutor of many young surgeons. He has been also fascinated by the history of medicine
in Pomerania He has published about 50 scientific papers (individual and collective) in the field of surgery,
about 50 works from the history of medicine and also 40 works about medical Latin. He is the author of
two books in the history of medicine in Pomerania: „Tropy medyczne w dziejach miasta koszalina” and
„Wizerunki Lekarzy Pomorskich”.
Streszczenie
Na przełomie XX/XXI wieku jednym z wybitniejszych i zasłużonych dla miasta Koszalina i jej mieszkańców, lekarzy był Leon Konieczny (1924-2009). Studia medyczne w ukończył na Akademii Medycznej
w Poznaniu. W Koszalinie zamieszkał od 1952 roku W 1964 roku został ordynatorem oddziału Chirurgii
Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 30 lat, do przejścia
na emeryturę. Był znakomitym specjalistą, niekwestionowanym autorytetem, wychowawcą i nauczycielem wielu chirurgów. Fascynowała go też historia medycyny na Pomorzu. Opublikował około 50 prac
naukowych (indywidualnych i zbiorowych) z dziedziny chirurgii, około 50 prac z historii medycyny i 40
prac z łaciny lekarskiej. Jest autorem dwóch książek z historii medycyny na Pomorzu: ”Tropy medyczne
w dziejach miasta Koszalina” i „Wizerunki lekarzy Pomorskich”.
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Leon Konieczny

Pamięć ludzka jest bardzo zawodna, bardzo szybko zapominamy nie tylko o wydarzeniach, sprzed kilkudziesięciu lat, ale i o tych niedawnych, niemal współczesnych.
Nie tylko nie pamiętamy wydarzeń ale i osób, które jeszcze niedawno miały wpływ na
naszą rzeczywistość. Pragnąc „ocalić od zapomnienia”, przedstawiamy życie doktora
Leona Koniecznego jednego z najbardziej znanych koszalińskich chirurgów który” kochał swój zawód, kochał medycynę. Szpital i pacjenci to było jego życie”1.
Urodził się 24 lutego 1924 roku w Pobiedziskach, niedaleko Poznania. Naukę rozpoczął w rodzinnym mieście, następnie kontynuował ją w Poznaniu. W 1939 roku był
uczniem III klasy Gimnazjum in. Karola Marcinkowskiego. W okresie okupacji musiał zrezygnować ze szkoły, stając się przymusowym robotnikiem w firmie blacharsko
- dekarskiej. Po zakończeniu wojny wrócił do nauki i w 1946 otrzymał świadectwo
maturalne. W tym samym roku zostaje przyjęty na Wydział Lekarski Uniwersytetu
Poznańskiego (później Akademii Lekarskiej, a obecnie Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu). W latach 1949-1952 był stypendystą Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
w II Oddziale Chirurgicznym prowadzonym przez dr med. Juliana Tomaszewskiego.
Po latach tak wspominał tę pracę: „ … praca 12 godzin za talerz zupy i szklankę wody
mineralnej, czasem do tego kromka chleba, wielogodzinna „stójka na hakach” przy
asyście, pisanie historii chorób, przygotowanie chorych, dyżury w świątek-piątek i niedzielę…”2.
1
Ilona St e c : Dr nauk medycznych Leon Konieczny: kochał medycynę i swój zawód. Rocz. Koszal.
2009 nr 36 s. [215]
2
Leon Ko n i e c z n y : Mój pierwszy raz (lekarski). Zesz. Nauk. Kal. Tow. Lek. 2005 nr 11 s. 100
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Studia ukończył w czerwcu 1951 roku. Po rocznym stażu 29 lutego 1952 roku uzyskał dyplom lekarza medycyny. Przydział pracy otrzymał do I Kliniki Chirurgicznej
Akademii Medycznej w Poznaniu, kierowanej przez prof. Stanisława Nowickiego.
Pierwszy samodzielny dyżur odbył w wigilię Bożego Narodzenia 1951 r. I tak opisywał te wrażenia „Półprzytomny ze strachu i spocony, kursowałem biegiem po piętrach,
pomiędzy Oddziałami. Kiedy wracałem z Oddziału Torakochirurgicznego na część naszego oddziału od strony ulicy Podgórnej zauważyłem w Izbie Przyjęć pana w czarnym
płaszczu, z postawionym kołnierzem, jak przemykał przed boksem portiera w kierunku oddziałów szpitala. Później wybuchła awantura. Tajemniczym mężczyzną okazał
się ks. Arcybiskup Walenty Dymek, pragnący w tym uroczystym dniu złożyć wizytę
chorym. Portier miał być dyscyplinarnie zwolniony z pracy za, no właśnie za co? Jako
naoczny świadek zaświadczyłem, że portier akurat musiał się odwrócić do telefonu
i nie mógł niczego widzieć. Nie wiem, czy podczas tego dyżuru pomogłem któremuś
z powierzonych mi chorych. Portierowi pomogłem na pewno”3.
W maju 1952 roku ożenił się z Krystyną Lecińską. W tym samym roku w lipcu
został powołany do wojska. Po zakończeniu szkolenia i promocji oficerskiej otrzymał przydział do 118 Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Koszalinie jako młodszy asystent Oddziału Chirurgicznego. „Do Koszalina przyjechaliśmy z ciężarną żoną
Krystyną w noc poprzedzającą wigilię Bożego Narodzenia 1952 r. z jedną walizką
i torbą jako całym naszym majątkiem. Rano ujrzeliśmy „miasto”: żałosna kupa gruzu
ze smętnie sterczącą w niebo wieżą kościoła mariackiego (obecnie katedry) i ze snującymi się wśród tego smutku okutanymi postaciami... Jedynym kursującym autobusem dojechaliśmy do szpitala, położonego pod lasem w kierunku Gdańska”4. 24 lutego
1955 uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 118 Wojskowym Szpitalu
Garnizonowym przepracował do stycznia 1957 roku.
W styczniu 1957 roku wojskowy szpital rozwiązano, a dr Leonowi Koniecznemu
udało się „porzucić zaszczytną służbę wojskową”5 i rozpocząć pracę w Szpitalu Miejskim (od 1961 r. – wojewódzkim) w Koszalinie na etacie asystenta Oddziału Chirurgii
Ogólnej. W 1959 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chorób chirurgicznych i awans na
stanowisko zastępcy ordynatora. 1 kwietnia 1964 roku w wyniku konkursu objął stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 30 lat. „Był lekarzem bardzo sumiennym, bez
reszty oddanym sprawie niesienia pomocy chirurgicznej potrzebującym. Przyjeżdżał
do szpitala na każde wezwanie dyżurujących chirurgów w Koszalinie, ale także do
wszystkich szpitali w zasięgu całego województwa Koszalińskiego Niezliczoną ilość

Tamże s. 100
Tamże s. 101
5
Tamże s. 102
3
4
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razy zmuszony był przyjeżdżać nawet
kilka razy w ciągu jednej nocy”6.
W czasie swojej długoletniej pracy
dał się poznać jako wspaniały chirurg
o wielkich zdolnościach manualnych,
potrafiący przekazać swoją wiedzę
i umiejętności młodym chirurgom. Każdemu z nich starał się zaszczepić zapał,
chęć do pracy, potrzebę niesienia pomocy innym, odpowiedzialność za swoje
czyny i ludzkie życie. Za jego kadencji
poziom chirurgii w Koszalinie podniósł
się do standardów ogólnopolskich.
29 listopada 1976 roku uzyskał tytuł
doktora nauk medycznych broniąc rozprawy „Urazy na terenie miasta i powiatu koszalińskiego w latach 1957-1971”
na Wydziale Lekarskim Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie (promotor doc. dr med. Stanisław Świca, III
Klinika Chirurgiczna AM w Gdańsku).
Będąc ordynatorem, mobilizował
swoich asystentów do zdobywania speDr Leon Konieczny z dr Markiem Janusem
cjalizacji, ciągłego pogłębiania wiedzy.
Sam był autorem ,albo współautorem około 50 publikacji ogłoszonych w piśmiennictwie medycznym. Tematyka zainteresowań naukowych dotyczyła: chirurgii urazowej,
chirurgii układu trawiennego, leczenia operacyjnego nowotworów, chirurgii naczyniowej. Za jego ordynatury ponad 30 chirurgów uzyskało specjalizację I i II stopnia.
Trzech jego wychowanków, obroniło prace doktorskie. „Jeśli chodzi o chirurgów to
chyba nie ma w Koszalinie lekarza tej specjalności, który nie byłby uczniem doktora
Koniecznego”7, powiedział w 1999 r. dr Marek Janus na jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej doktora Koniecznego.
Dr Leon Konieczny był człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej. Zawsze przestrzegał zasad dobrego wychowania. „Po wejściu do sali odpraw za każdym razem
witał się przez podanie ręki każdej obecnej na odprawie osobie. Zdarzyło się kilkakrotnie że na wstępie powitał nas słowami salvete pueri – witajcie uczniowie. Odpowia-

6
7

T. Ma r sz a ł e k : Wspomnienie pośmiertne. Biul. Okr. Izby Lek. w Koszalinie 2009 nr 5 s. 25
M. Sk o l i m o wsk a : Nauczyciel chirurgów. Głos Pomorza 1999 nr 285 s. 1
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Dr Leon Konieczny z Pielęgniarką Oddziałową Bloku Operacyjnego

daliśmy salve magister noster - witaj nasz nauczycielu”8. Łacinę znał doskonale. Dbał
o poprawność jej składni. Znając niechęć wielu lekarzy do tego języka, na łamach Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej wydawał cykl „Powtórka z łaciny”. Każdy odcinek,
oprócz gramatyki, przykładów rozpoznań zespołów chorobowych, zawierał także loci
et facetiae (żarty i opowieści) i proverbia et sententiae (przysłowia i myśl)”9. Zamierzał
w formie książkowej wydać zbiór rozpoznań chorobowych po łacinie. Niestety zamiaru tego nie zrealizował, ponieważ język łaciński wycofano z zakładów medycznych.
Rozumiejąc potrzebę dotarcia do najnowszej literatury medycznej (Koszalin nie był
medycznym ośrodkiem akademickim, a najbliższa fachowa biblioteka była oddalona
o 250 km) wystąpił wraz z innymi lekarzami z inicjatywą zorganizowania na terenie
Szpitala biblioteki lekarskiej. Ówczesny dyrektor Szpitala Józef Szantyr „ułatwił Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie zorganizowanie przy Szpitalu Wojewódzkim
swojej filii”10 przyznając lokal o powierzchni 48 m2 na parterze w budynku głównym
z dogodnym wejściem. Od października 1960 r tj. od momentu utworzenia biblioteki
dr Leon Konieczny był kierownikiem tej placówki, tworząc ją od podstaw. W owym
T. Ma r sz a ł e k : Wspomnienia pośmiertne. Biul. Okr. Izby Lek. 2009 nr 5 s. 25
M. B o g o b o wi c z : Wspomnienia pośmiertne. Biul. Okr. Izby Lek. 2009 nr 5 s. 25
10
Józef Sz a n t y r : Moje dwudziestolecie w Koszalinie [1945 – 1965]. Pamiętnik [Wspomnienia], [Maszynopis] Wrzesień 1965
8
9
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„Powtórka z łaciny” Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie

czasie napływały już książki i czasopisma z Głównej Biblioteki Lekarskiej. Efektem
utworzenia biblioteki lekarskiej było to ,że „instytucja ta stała się dużą pomocą w pracy naukowej. W związku z tym lekarze Szpitala Wojewódzkiego otworzyli przewody
doktorskie w Akademiach Medycznych”11.
Dr Leon Konieczny zrezygnował z funkcji kierownika biblioteki pod koniec lutego 1964 r. z powodu coraz to liczniejszych obowiązków zawodowych, przekazując
to stanowisko dr Romanie Rembezie. Nie tracił jednak kontaktu z biblioteką. Przez
kolejne lata był aktywnym czytelnikiem, wiedząc, że w bibliotece zawsze można znaleźć najnowsze informacje z interesującej go dziedziny. Zachęcał też swoich stażystów
i asystentów do korzystania z jej zbiorów. Będąc na emeryturze nadal korzystał z zasobów biblioteki, w poszukiwaniu śladów medycyny dawnej. W autorskim i egzemplarzu swojej ostatniej książki podarowanej bibliotece napisał „Pracownikom GBLOddziału w Koszalinie... z podziękowaniem za pomoc w zbieraniu materiałów, także
do tej książki – Leon Konieczny „Oprócz pracy w Szpitalu Wojewódzkim dr Leon Konieczny pełnił wiele funkcji. Był zaangażowanym członkiem Towarzystwa Chirurgów
Polskich i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Od 1975 został powołany na stanowisko specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie
chirurgii ogólnej. Funkcję tę pełnił do emerytury. Przez wiele lat współpracował jako
biegły z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. Był znany z bardzo wnikliwych i bezstronnych opinii na temat błędów lekarskich. Dodatkowo pracował od 1963 do 2000 r. jako chirurg w Poradni Chirurgicznej
Józef Sz a n t y r : Moje dwudziestolecie w Koszalinie [1945 – 1965]. Pamiętnik [Wspomnienia], [Maszynopis] Wrzesień 1965
11
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Książki dr Leona Koniecznego wydane przez Okręgową Izbę Lekarska w Koszalinie

Rejonowej Przychodni Lekarskiej PKP w Koszalinie. Służył też przez 16 lat (19852001) lekarską pomocą jako wolontariusz chorym w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilkowie. Aktywnie działa w Klubie Inteligenci Katolickiej.
Po przejściu na emeryturę 30 kwietnia 1994 r poświęcił się swojej drugiej pasji:
historii medycyny na Pomorzu i historii chrześcijaństwa. Owocem tych zainteresowań
było kilkadziesiąt publikacji ,wiele odczytów i wykładów. Między innymi w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w dziale „Z historii medycyny” przez kilka lat ukazywał się cykl „Ochrona zdrowia w dawnym Koszalinie” jego autorstwa. W „Farmacji
Pomorza Środkowego” publikował artykuły o pierwszych klasztorach na Pomorzu.
Był współautorem wydanej w 1999 r. przez Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie pracy zbiorowej pod red. biskupa seniora Ignacego Jeża ”Kołobrzeg
w 1000 lecie diecezji”. W pracy tej omawiał „Tradycje historyczne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. W wydanej rok później pracy „W Tysiąclecie powstania biskupstwa w Kołobrzegu” przedstawił losy biskupów w rozdziale „Od Reinberna do Ignacego”. Przy pomocy Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie w 2003 roku, wydał
książkę „Tropy medyczne w dziejach miasta Koszalina”. Publikacja omawia dzieje
medycyny na tle rozwoju regionu i miasta Koszalina. Zaczyna się od czasów słowiańskich, a kończy na pierwszych dniach powojennej rzeczywistości 1945 r. „Dr Leon
524
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Konieczny jest mistrzem w tropieniu i wydobywaniu na światło dzienne obrazów przeszłości. Zarazem potrafi je w fascynujący sposób przedstawić w swoich opowieściach,
opartych na materiałach źródłowych, tworzy malarską wizję pewnych zdarzeń… Ma
bowiem bardzo sugestywny i plastyczny język, a tematyka historyczna obfituje w interesujące fakty”12.
W 2006 r. ukazuje się druga i ostatnia książka dr Leona Koniecznego „Wizerunki
Lekarzy Pomorskich”. W książce tej w bardzo interesujący sposób przedstawił biografie ludzi związanych z medycyną, żyjących w różnych czasach od 14 do 20 wieku. ”Dzięki temu autor stworzył sugestywną panoramę dziejów medycyny w oparciu
o jednostkowe losy kilkunastu lekarzy. Zbudowana w ten sposób konstrukcja książki
posiada ogromny walor literacki. Żywa, barwna akcja różnorodność postaci i sytuacjiwciąga czytelnika. Stale trzyma uwagę w napięciu oferując plastyczną wizję zdarzeń
i ludzi w rozległej panoramie dziejów13.
Cały czas ogromnym wsparciem we wszelkich działaniach dr Leona Koniecznego
była jego rodzina, żona Krystyna i trójka dzieci: Aleksandra, Krzysztof i Tomasz. Dzięki niej mógł z tak wielkim zaangażowaniem poświęcić się medycynie, swojemu zawodowi i pasjom. Z żoną przeżyli razem 57 lat. Doczekali się 4 wnuków i 1 wnuczki.
Ponad rok walczył z chorobą. Zmarł 7 października 2009 r.
Wyrazem jego miłości do medycyny i do zawodu lekarskiego, była niezwykła prośba, z jaką zwrócił się do rodziny w ostatnim okresie życia- poprosił, by pochowano go
z lekarskim kitlem.
Nie wiem, czy ten artykuł „ocali od zapomnienia” postać dr. Leona Konecznego, ale
może chociaż przybliży nam wszystkim prawego człowieka, którego pasją było przede
wszystkim leczenie ludzi i temu poświęcił całe swoje życie.

12
J. B r z e z i ń sk a : Tropy medyczne w dziejach miasta Koszalina [recenzja]. Farm. Pom. Środ. 2004 nr
5 s. 46
13
J. B r z e z i ń sk a : Wizerunki lekarzy pomorskich [recenzja]. Kwart. Hist. Nauki i Tech. 2007 nr 2 s.
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Pamięci dr Adama Parlińskiego (1906-1980)
Abstract
This article presents the life and the work of MD Adam Parlińki- the pulmonologist and creator of
post-war medical librarianship in Katowice. His work in both these fields deserves to be remembered, appreciated and respected. The data, used in this study, was obtained from the analysis of archival materials
and publications quoted in the bibliography attached to this article
Streszczenie
Artykuł prezentuje życie i działalność dr n. med. Adama Parlińkiego – lekarza ftyzjatry oraz twórcy
powojennego bibliotekarstwa medycznego w Katowicach. Jego praca na obu tych polach zasługuje na
pamięć, uznanie i szacunek.
Wykorzystane w opracowaniu dane uzyskano na podstawie analizy materiałów archiwalnych i publikacji cytowanych w bibliografii załączonej do niniejszego artykułu.

Dr Adam Parliński był postacią popularną w śląskim środowisku lekarskim. Doświadczony ftyzjatra, z głęboką wiedzą o istocie, przebiegu i leczeniu chorób płuc,
zasłużył się dodatkowo zorganizowaniem i wieloletnim prowadzeniem katowickiej biblioteki lekarskiej. Jego dokonania na obu tych polach zasługują na pamięć. Dr Krzysztof Brożek [18] - znany katowicki historyk medycyny - wspominając dr Adama Parlińskiego mówi: był to przede wszystkim prawy człowiek, niesłychanie skromny, pracowity,
uczciwy, życzliwy i opiekuńczy kolega. Wyprzedzał epokę, stosując w praktyce modną
dziś edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Wielki znawca i miłośnik książki.
Urodził się 24 grudnia 1906 roku w Gnieźnie, a więc pod zaborem pruskim. Ojciec,
Antoni, z zawodu był szewcem. Posiadał prywatny warsztat, działający aż do wybuchu
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II wojny światowej. Matka, Władysława
z Radwańskich, zajmowała się prowadzeniem domu. Miał czworo rodzeństwa, trzech
braci: Kazimierza, Włodzimierza i Stanisława oraz siostrę – Marię. Swoje pochodzenie
określał jako drobnomieszczańskie.
Młody Adam rozpoczął edukację w siedmioklasowej Szkole Powszechnej w Gnieźnie. Następnie, naukę kontynuował w Gimnazjum klasycznym1, również w Gnieźnie.
Ukończył je w wieku 21 lat, uzyskując
świadectwo dojrzałości 20 kwietnia 1927 r.
W październiku tegoż roku podjął studia na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom (nr L.168) i tytuł lekarza
otrzymał 16 czerwca 1933 r. z rąk ówczesnego Dziekana Wydziału Lekarskiego UP
– prof. Leona Padlewskiego2. Obowiązkowy rok praktyki szpitalnej odbył częściowo w Lecznicy Brackiej w Mysłowicach3,
a częściowo w Klinice Kobiet w Chorzowie [17].
Zaświadczenie (nr 123) o uprawnieniu do wykonywania praktyki lekarskiej wystawione przez Wojewodę Śląskiego – Michała Grażyńskiego, otrzymał 6 sierpnia 1934 r.
Warto zaznaczyć, że to, co współczesnym lekarzom znane jest jako prawo wykonywania zawodu istniało w okresie przedwojennym jako zaświadczenie rejestracyjne.
Wydawał je – opatrzone pieczęcią wojewody z godłem państwowym - urząd wojewódzki, na podstawie przedłożonego poświadczenia obywatelstwa polskiego oraz dyplomu lekarskiego z adnotacją jest uprawniony do wykonywania praktyki lekarskiej na
W dwudziestoleciu międzywojennym w strukturze systemu oświaty na poziomie szkolnictwa średniego funkcjonowały głównie ośmioklasowe gimnazja klasyczne, które miały charakter ogólnokształcący
i przygotowywały uczniów do studiów uniwersyteckich. Kładziono w nich szczególny nacisk na nauczanie
języków starożytnych (łaciny i greki), a także na studiowanie filozofii klasycznej, w której dopatrywano
się szczególnej wartości dla ogólnego kształcenia umysłu i wychowania. Reforma z 1932 r. wprowadziła
opartą na 6 klasach szkoły powszechnej – szkołę średnią, składającą się z 4-letniego gimnazjum i 2-letniego liceum. W 1948 r. gimnazja zostały zastąpione szkołami stopnia licealnego.
2
Leon Padlewski (1870-1943), pierwszy profesor bakteriologii w Poznaniu, twórca własnej metody
izolowania bakterii z grupy durowej
3
Spółka Bracka w okresie międzywojennym była największą instytucją społeczną w Polsce. Lecznica Spółki Brackiej w Mysłowicach została wybudowana w latach 1907-1915. Zachowała się do dzisiaj
i obecnie funkcjonuje jako Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, przy ul. Bytomskiej 41
1.
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obszarze Rzeczpospolitej Polskiej4. Wymagane poświadczenie obywatelstwa polskiego
Adamowi Parlińskiemu podpisał Prezydent miasta Gniezna 29 lipca 1933 r. - nr 2503.
Działalność lekarska
Karierę zawodową związał z Chorzowem Starym5. Zapowiadała się świetnie. Już
15 września 1934 r. otrzymał angaż na stanowisko starszego asystenta w Szpitalu
Miejskim w Chorzowie na Oddziale Ogólnym i na Oddziale Chirurgicznym. Było to
zatrudnienie zgodne z jego oczekiwaniami. Jak sam podawał w życiorysach dział chorób wewnętrznych był zawsze treścią mych zainteresowań. Ówczesny lekarz naczelny
Szpitala Miasta Chorzowa - dr Feliks Urbanowicz6 - w opinii z dnia 14 października
1937 r. pisał: Pana Parlińskiego cenię jako wartościowego lekarza. Na stanowisku
obecnym pracuje zupełnie samodzielnie, ku mojemu zadowoleniu. Poza tym, w razie
mojej nieobecności posługuję się nim jako zastępcą w moich czynnościach ordynatora,
tak na oddziale chirurgicznym, jak i na oddziale wewnętrznym [2].
Szybko awansował. Po dwóch latach pracy asystenckiej powierzono mu 16 września
1936 r. stanowisko ordynatora w nowym Pododdziale Szpitala Zakaźnego dla Płucnochorych w Chorzowie III (Starym). Zakres jego działalności obejmował wówczas
pacjentów przeważnie z Ogólnomiejskiej Kasy Chorych i Opieki Społecznej w Chorzowie. 1 kwietnia 1937 r., czyli po ośmiu miesiącach sprawowania funkcji ordynatora, powołano go na stanowisko kierownika Przychodni Przeciwgruźliczej, Stacji Odm
i Pracowni Rentgenologicznej w Ośrodku Zdrowia w Chorzowie. Pracę tę wykonywał
w wymiarze dwu godzin dziennie.
Znalazł też czas na doskonalenie zawodowe. Z początkiem 1938 roku odbył trzymiesięczny kurs uzupełniający dla lekarzy z zakresu gruźlicy i jej zwalczania. Kurs
prowadził prof. Witold Orłowski7 w Warszawie. Kolejny sukces odnotował rok później
Zaświadczenie wydawano na zasadzie postanowień art.6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz.U.R.P. Nr 81 poz.712) oraz § 4
rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1934 r. (Dz.U.R.P. Nr 11 poz.96).
5
Chorzów Stary – najstarsza, istniejąca już w XIII w. i największa obszarem dzielnica Chorzowa, obejmująca północną część miasta. Pierwotnie, oficjalną nazwą dzielnicy była nazwa Chorzów III. W jej składzie znajdował się zarówno Chorzów Stary, jak i pobliskie Maciejkowice. W 1991 r. nazwę Chorzów III
zamieniono ostatecznie na Chorzów Stary obejmujący obecnie także Maciejkowice.
6
Dr Feliks Urbanowicz (1897-1960) lekarz chirurg, uczestnik powstań śląskich, w latach 1937-1939
działacz PCK, od 1937 r. Przewodniczący Związku Gospodarczego Lekarzy Polaków Województwa Śląskiego, a latach 1945-1949 Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy Województwa Śląskiego
(później Śląsko-Dąbrowskiego).
7
Witold Eugeniusz Orłowski (1874-1966) profesor zwyczajny – lekarz internista. Profesor Uniwersytetu w Kazaniu (1907-1918) i Tomsku (1918-1919). W roku 1920 powołany został na katedrę medycyny
wewnętrznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykładał do 1925, po czym przeniósł się do Warszawy,
gdzie był profesorem i dyr. II Kliniki Wewnętrznej. W Warszawie pracował przez 22 lata, od 1925 do
1947. Był pionierem fizjopatologii i biochemii w tej klinice. Wydał wiele rozpraw naukowycho charakte4.
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– 22 kwietnia. W tym dniu uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie rozprawy o leczeniu chorób paciorkowcowych para-aminobenzenosulfamidem. Promotorem
jego pracy doktorskiej był prof. Henryk Lubieniecki8 z Uniwersytetu Poznańskiego [27,
35]. Równie doniosłe wydarzenie miało miejsce w jego życiu prywatnym. 6 czerwca
1939 r. ożenił się z Łucją Gertrudą Czarnecką pochodzącą z Mysłowic, pracującą wówczas jako prokurent firmy budowlanej. Żonę swą, młodszą o 4 lata nazywał Lucyną.
W niespełna trzy miesiące po ślubie wybuchła wojna.
Tragedia II wojny światowej wycisnęła swe piętno na całej rodzinie Parlińskich.
Siostra Maria oraz bracia Włodzimierz i Stanisław zostali wywiezieni do Niemiec na
przymusowe roboty, a Kazimierza osadzono w obozie jenieckim. Ojciec zmuszony
był zlikwidować prywatny warsztat, by w czasie okupacji pracować pokątnie w domu.
Natomiast dr Parliński już trzeciego dnia wojny został powołany do służby sanitarnej
i wraz ze Śląskim PCK opuścił nocą Szpital w Chorzowie. Pełniąc funkcję lekarza
PCK w Działoszycach9 niósł pierwszą pomoc zarówno rannym żołnierzom, jak i ludności cywilnej. W miarę potrzeb także operował.
Z tułaczki wojennej powrócił do Chorzowa 18 października 1939 r. Jak większość
emigrantów, uświadamiał sobie niebezpieczeństwo powrotu na Śląsk, grożące represjami niemieckimi. Nie mylił się. Zastał tam splądrowane mieszkanie, ograbione z nowych mebli. Niemcy odmówili mu wstępu do szpitala, z miejsca zwalniając go jako
Polaka10, i ze Szpitala, i z Przychodni. Na domiar złego, w listopadzie 1939 r. zabrano
mu dwa pokoje, oddając je w użytkowanie siostrom z NSV (Narodowosocjalistycznej
Ludowej Opieki Społecznej). O tym krytycznym momencie życia pisał ze zgrozą: pozostałem bez pieniędzy, bez posady, bez mebli, a moja żona spodziewała się potomstwa
[1]. Z jego słów przebija dojmujące poczucie beznadziei, bezsilności i lęku o los rodziny, lęku przed dalszymi szykanami, lęku o życie zagrożone obozem koncentracyjnym
rze doświadczalno-klinicznym z zakresu przemiany materii przewodu pokarmowego. W czasie okupacji
uczestnik tajnego nauczania medycyny. Wykształcił wielu przyszłych lekarzy. W 1951 r. został członkiem
PAN. Utworzył kierunki patofizjologii i biochemii w klinice chorób wewnętrznych. Był redaktorem naczelnym Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej (1928-1948). W 1959 roku został laureatem nagrody państwowej I stopnia. Otrzymał liczne doktoraty honoris causa m. in. Akademii Medycznej w Łodzi
(1958) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964). Był autorem przeszło 200 prac naukowych, szczególnie
z zakresu kardiologii.
8
Jan Henryk Lubieniecki (1877-1947), profesor zwyczajny, kierownik Katedry Farmakologii i Kliniki
Diagnostycznej Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Poznańskiego, od 1944 r. dyrektor Kliniki Chorób
Wewnętrznych Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
9
Działoszyce – miasto w woj. kieleckim, nad Nidzicą
10.
Cierpienia Polaków na ziemiach przyłączonych do Rzeszy były szczególnie tragiczne. Musieli znosić
prześladowania narodowościowe, poniżenie, znieważenia cielesne, zakaz porozumiewania się po polsku,
pod groźbą kary śmierci i hańbę (Volksdeutsche), przy ustawicznym zagrożeniu życia. Gnębiono ich też
ekonomicznie: konfiskowano majątki, wysiedlano, przydzielano najgorsze prace fizyczne. Lekarzom Polakom cofano prawo praktyki, a zatrudnionym płacono kwartalnie, tylko drobne zaliczki.
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lub wyrokiem śmierci, po nieznośnych katuszach. Jedynym sposobem na odwleczenie
aresztowania i zapewnienie jako takiego bytu rodzinie wydawało się wówczas podjęcie
pracy w niemieckiej kasie chorych, co nie było łatwe [12, 22, 23]. Dopiero w lutym
1940 r. otrzymał zezwolenie KVD (Zrzeszenie Lekarzy Kas Chorych Niemiec) na leczenie członków kas chorych i natychmiast podjął pracę jako praktyk ogólny w Chorzowie, przy Placu Piastowskim.
20 marca 1940 r. urodził się pierworodny syn, Krzysztof11. W niecałe dwa miesiące
później, w maju 1940 r. został aresztowany „zapobiegawczo”, bez specjalnych powodów i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sosnowcu, gdzie znalazło się w tym
czasie aż 45 lekarzy śląskich.
Obóz ten, Niemcy założyli w styczniu 1940 roku, w dawnej fabryce Schöna. Początkowo przeznaczony był tylko dla Żydów, później i dla Polaków. Współwięzień
- dr Edward Hanke12 w książce „Trudy i oczekiwania” określa to miejsce samym dnem
„Piekła” Dantego [16].
Więźniów głodzono. Codzienną rację wyżywienia stanowiło pół litra namiastkowej
kawy oraz 50 g suchego, czarnego chleba. Zabroniono rozmów, na umycie i uczesanie
się osadzeni mieli trzy minuty, o goleniu nie było mowy. Wyrafinowaną katorgą było
kilkunastogodzinne leżenie bez ruchu, gęsto, jeden przy drugim, twarzą do ziemi, na
cementowej posadzce, zwilżonej wodą. Bestialsko bito. Dr Hanke tak opisuje bezładną masakrę urządzaną każdemu nowemu transportowi aresztantów: siepacz przekłada
przez tzw. kozła i wali bez litości. Bije trzech tęgich drabów, jednocześnie po siedzeniu,
plecach i głowie, potem rzucają obitego na ziemię, kopią go i depczą, w końcu walą po
twarzy (s.329). Zdarza się, że posiniaczonym, z ogromnymi obrzękami twarzy współczują nawet sami policjanci. Na stronie 340 książki Hankego czytamy: Dr Parliński,
który był w pobliżu, słyszał, jak po moim odejściu strażnicy oburzali się na tych, którzy
Prof. Krzysztof Parliński, fizyk - specjalista teoretycznej fizyki ciała stałego, profesor Instytutu Fizyki
Jądrowej PAN, laureat Nagrody Naukowej PAN im. Marii Skłodowskiej - Curie za rok 2005 w dziedzinie
fizyki. W 1962 r. ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, tamże uzyskał stopień doktora (1966)
oraz doktora habilitowanego (1974). W 1986 r. otrzymał tytuł profesorski. Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Jądrowej (pierwotnie PAA, obecnie PAN) w Krakowie. Założyciel
i kierownik (w latach 1996-2011) Zakładu Komputerowych Badań Materiałów w tymże instytucie. Autor
ponad 240 publikacji naukowych z zakresu fizyki - głównie fizyki fazy skondensowanej, ale także fizyki
jądrowej. Fundator organów do kościoła św. Stanisława w Koninie.
12
Dr Edward Hanke (1895-1975), syn Maksymiliana, śląskiego lekarza i działacza narodowego. Autor
wielu publikacji z zakresu chorób wewnętrznych, chorób zawodowych, reumatologii, medycyny pracy,
historii medycyny, i działalności niepodległościowej. Uczestnik II i III Powstania Śląskiego. Efektem jego
działalności w Chorzowie było m.in. powstanie Poradni Przeciwreumatycznej (1950), następnie Oddziału
Reumatologicznego w Szpitalu Miejskim (1956), którym kierował do przejścia na emeryturę w 1971 r.
Honorowy obywatel miasta Chorzowa, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Poświęcono mu rozprawę doktorską, obronioną w 2000 r. na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
11
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mnie tak urządzili. I dalej nadszedł wreszcie piątek 24 maja 1940 r. (…) dzielą nas na
grupy według miejsc zamieszkania podlegających tej samej komendzie Gestapo. Nie
wiadomo dlaczego oddzielają dra Leksa, dra Parlińskiego i mnie. Ustawieni w szeregu
oczekujemy dalszej decyzji; dręczy nas przykra niepewność. Następnego dnia, 25 maja,
zostajemy zwolnieni, z bezwzględnym zakazem opowiadania o tym, co widzieliśmy
(s.343). Jak się później okazało za kulisami ich zwolnienia stała interwencja Niemieckiej Izby Lekarskiej i KVD, której praca uległa kompletnemu sparaliżowaniu wskutek
nagłego aresztowania tak wielkiej liczby lekarzy. Powodem ich aresztowań zaś, był
nakaz Heinricha Himmlera w ramach akcji niszczenia polskiej inteligencji [7,14].
Po powrocie z obozu, znękany fizycznie i moralnie, nie załamał się. Nadal pracował jako lekarz rejonowy w Chorzowie, a ponad trzy lata później – 19 września 1943
r. – urodził mu się drugi syn, Andrzej 13. Względny spokój nie trwał jednak długo, bowiem już 19 kwietnia 1944 r. został wraz z rodziną – pod bezpośrednią groźbą i eskortą
SD14 - przesiedlony z Chorzowa do Piotrowic na ulicę Piernackiego 229 (późniejsza
ul. Obrońców Stalingradu, obecnie Armii Krajowej). Opuszczone mieszkanie w Chorzowie przejął Niemiec – Illing. W nowym miejscu, Piotrowicach, praktykował jako
lekarz rejonowy jeszcze po wyzwoleniu, aż do lutego 1949 r. Stefan Gierlotka w monografii „Piotrowice Śląskie” omawiając ówczesne lecznictwo pisze: w gminie Piotrowice przed II wojną rozpoczął praktykę dr Juliusz Kussy, a później dr Zygmunt Pressler
i dr Stanisław Mazurek. Przed wyzwoleniem i zaraz po wojnie leczyli również: Alfred
Pająk oraz Adam Parliński. Wszyscy praktykowali i przyjmowali chorych w swoim
domu15 [15].
11 maja 1946 r. urodził się w Piotrowicach trzeci syn, Grzegorz.
Bezpośrednio po wojnie starał się odnaleźć w nowych warunkach. Bardzo osłabiony
po operacji kamicy nerkowej przebytej w 1948 roku, niezwykle mocno zaangażował
się w pracę społeczną. Piastował funkcję zastępcy przewodniczącego i członka Komisji Rozjemczej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Katowicach.
Został też biegłym (16 III 1948 r.) przy Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych,
także w Katowicach. Ponadto, był pierwszym i długoletnim sekretarzem katowickiego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego [4].
Do pracy ftyzjatrycznej powrócił w lutym 1949 r. Taka była potrzeba owych czasów, ponieważ zaraz po wyzwoleniu społeczeństwo spłacało „kontrybucję wojenną”
w postaci wzmożonej gruźlicy i plagi chorób zakaźnych. Pełen energii przyjął 15 luteDr Andrzej Parliński, syn Adama, poszedł w ślady ojca. Jest lekarzem, internistą; był wieloletnim kierownikiem Przychodni Rejonowej w Katowicach-Ligocie; obecnie jest zatrudniony w Zakładzie Opieki
Długoterminowej NZOZ EPIONE w Katowicach, przy ul. Szopienickiej 59.
14
SD - Służba Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst).
15.
W roku 1951 w związku z przyłączeniem Piotrowic do miasta Katowice przystosowano budynek przy
ul. Jankego (obok kina) na miejską przychodnię lekarską. Nowo wybudowaną przychodnię na ul. Fredry
otwarto 1.09.1988 r. Zatrudniała 73 pracowników.
13
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go 1949 r. funkcję zastępcy dyrektora i ordynatora oddziału dla dorosłych Centralnej
Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej w Katowicach, przy ul. Dworcowej 17. Wykonywał tam wszystkie zabiegi przy leczeniu odmą opłucnową, zewnątrz opłucnową
i brzuszną. Zajmował się też kwalifikacją wniosków sanatoryjno-pasowych i streptomycynowych. Aktywnie uczestniczył ponadto w komisjach społeczno-lekarskich.
Przede wszystkim jednak, udzielał konsultacji specjalistycznych wszystkim poradniom
i zakładom przeciwgruźliczym z terenu województwa katowickiego oraz województwa opolskiego.
Dodatkową, półetatową pracę podjął już 1 listopada 1949 r. na Oddziale Chirurgiczno-Gruźliczym w Szpitalu Miejskim nr 4 w Katowicach, w charakterze konsultanta
- ftyzjologa. Na tym stanowisku pozostał do emerytury. Jako rzeczoznawca zajmował
się wszystkimi przypadkami płucnymi, nie tylko gruźliczymi.
Najintensywniej pracował w latach 50-tych. Jak sam podaje od 12-stu do 14-stu
godzin dziennie z dojazdami [1]. Oprócz pracy zawodowej dużo czasu pochłaniała mu
działalność naukowa, społeczna i dydaktyczna. Jako dydaktyk prowadził zajęcia z interny i chorób zakaźnych w Szkołach Felczerskich w Siemianowicach i w Katowicach.
Przygotowywał też pielęgniarki do Państwowego Egzaminu na rocznych kursach dokształcających, wykładając tam patologię i choroby wewnętrzne. Pielęgniarkom pracującym w poradniach przeciwgruźliczych w całym województwie katowickim i opolskim przybliżał zagadnienia ftyzjatrii na odprawach miesięcznych. Prowadził też kursy
dokształcające dla lekarzy poradni przeciwgruźliczych z Opola w zakresie diagnostyki
rtg chorób płucnych. Problemy te, omawiał również na kursach dla lekarzy wojskowych.
Wielkie zasługi położył na polu profilaktyki, oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
propagując akcje zwalczania gruźlicy w ramach cyklicznych pogadanek wygłaszanych
na Wszechnicy Radiowej przy Centralnej Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej
w Katowicach.
Problemami naukowymi związanymi ze zwalczaniem gruźlicy zajmował się głównie podczas pracy w Polskim Towarzystwie Ftyzjopneumonologicznym, w Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Lekarskim Kole Naukowym działającym przy Szpitalu Nr 4 w Katowicach, którego był przewodniczącym. Jako ekspert
brał również udział w licznych seminariach, dyskusjach i ogólnopolskich konferencjach [13].
Jego dokonania, zasób wiedzy i doświadczenie lekarskie były zauważane i doceniane w środowisku medycznym. Został uhonorowany przez Ministerstwo Zdrowia
odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, otrzymał też dyplom „Za wzorową
pracę zawodową i społeczną” oraz Medal Dziesięciolecia Polski Ludowej w dniu 17 I
1955 roku.
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Działalność biblioteczna
1 listopada 1955 r. dr Adam Parliński podjął się prowadzenia katowickiego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie (GBL) jako kierownik merytoryczny,
tzw. specjalista przedmiotowy. Od tego czasu życie swe na dobre związał z książką.
Nie było to jedynie uboczne, półetatowe zajęcie - raczej misja. Z jednej strony chciał
kontynuować głęboko zakorzenioną na Śląsku tradycję bibliotekarstwa medycznego,
z drugiej zaś, dążył do zorganizowania nowoczesnej biblioteki naukowej, z rozbudowanymi zbiorami i aparatem informacyjnym, takiej, która sprosta współczesnym wyzwaniom i oczekiwaniom dużej medycznej społeczności lokalnej. Wizję tę, starał się
urzeczywistnić z podziwu godną wytrwałością i konsekwencją w okresie 18 - letniej
pracy bibliotecznej.
W ramach swych bibliofilskich zamiłowań już w 1951 roku, czyli na cztery lata
przed formalnym powołaniem Oddziału GBL w Katowicach, zainicjował akcję scalania książek i czasopism rozproszonych w różnych miejscowych zakładach leczniczych.
Gromadzony w ten sposób księgozbiór składował w Poradni Przeciwgruźliczej, w której pracował. Najwięcej zbiorów przekazały mu wówczas Wojewódzkie Przychodnie:
Przeciwreumatyczna, Sportowo-Lekarska i Zdrowia Psychicznego, a także Instytut
Medycyny Pracy oraz Szpital Miejski Nr 1 w Bogucicach. Do akcji przyłączyła się też
ogromna rzesza prywatnych ofiarodawców [21]. Ponadto, nie bez znaczenia okazały
się pozostałości zasobów trzech regionalnych bibliotek lekarskich. Były to zachowane
szczątki zbiorów dwu bibliotek działających w okresie międzywojennym, tj: w Katowicach - Biblioteka im. dr Józefa Rostka16 [3, 6], zatrudniająca etatowego bibliotekarza, dr Maksymiliana Wilimowskiego17 [8] oraz w Sosnowcu - Biblioteka Towarzystwa
Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego. Trzecią, powojenną placówką, była Biblioteka
Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, która istniała krótko, od powołania do rozwiązania Izby w latach 1946-1951 [5, 19].
Inicjatywa dr Adama Parlińskiego spotkała się z aktywnym poparciem członków
Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) w Katowicach,

16
Dr Józef Rostek (1859-1929) lekarz pochodzący z Raciborza, najwybitniejszy działacz społeczny i narodowy na Górnym Śląsku, inicjator założenia polskiej księgarni w Raciborzu, pierwszy Prezes Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku (TLP) założonego w 1908 r. w Bytomiu. Od 1922 r. naczelnik Wydziału
Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Jego imieniem nazwano plac w Katowicach,
wiele ulic w miastach śląskich oraz szpitale w Chorzowie i Raciborzu. Oddział PTL w Katowicach ustanowił Medal Dra Józefa Rostka dla zasłużonych lekarzy.
17
Dr Maksymilian Wilimowski (1886-1951) lekarz chirurg, uczestnik powstań śląskich i plebiscytu
na Górnym Śląsku, działacz Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, PCK, Prezes Towarzystwa Lekarzy
Polaków na Śląsku, Wiceprezes Śląskiej Izby Lekarskiej, zastępca członka Senatu RP w IV kadencji. Po
wojnie prezes Śląskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach, członek SD. W 1990 r. jedną z ulic
Katowic nazwano jego imieniem.
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z dr Romualdem Guttem18 na czele [20, 28]. PTL zdawało sobie sprawę z potrzeby założenia biblioteki medycznej w śląskim terenie, w którym pracowało przeszło 2 tysiące
lekarzy [26].
Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł prof. Stanisław Konopka – dyrektor GBL
w Warszawie, dążący do przekształcenia warszawskiej biblioteki lekarskiej w narodowe centrum medycyny, z rozbudowaną - na wzór amerykański - siecią oddziałów
terenowych w różnych miastach Polski, poszerzając tym samym zasięg przestrzennego
oddziaływania biblioteki centralnej [29]. Podstawy prawne do urzeczywistnienia tego
zamysłu stworzyło Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 1955 r., powołujące Oddział GBL w Katowicach wraz z czterema innymi bibliotekami terenowymi
w: Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie19.
Utworzenie Oddziału GBL w Katowicach przyjęte zostało przez miejscowe środowisko medyczne z uznaniem i wdzięcznością. Jednak prace organizacyjne trwały
jeszcze długo – do 4 grudnia 1955 r. Dopiero dwa miesiące po powołaniu Oddziału
GBL, czyli 1 czerwca 1955 r., Maciej Nawara20 i Paweł Pielok zostali oddelegowani z miejscowego Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej do
pracy przygotowawczej w bibliotece. Jeszcze później, bo 25 lipca 1955 r., Wydział
Kwaterunkowy Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach21 przydzielił bibliotece lokal
o pow. 137 m2. Pierwsza partia książek licząca 368 woluminów napłynęła z Warszawy
26 listopada 1955 roku.
Dr Adam Parliński będący zaradnym organizatorem, od pierwszych chwil zatrudnienia widział potrzebę rozbudowy i modernizacji przyznanego lokalu, który uważał
za niefunkcjonalny i zbyt ciasny. Jedynie lokalizację biblioteki oceniał pozytywnie pisząc: siedziba biblioteki położona jest w samym śródmieściu Katowic, blisko dworca
i przystanku tramwajowego, w oficynie domu komunalnego przy ul. Warszawskiej 6,
na pierwszym piętrze i składa się z małej sali przeznaczonej na czytelnię, trzech pokoi
stanowiących częściowo magazyn i z długiego korytarza wewnątrz biblioteki, w którym
ustawiono dwa rzędy regałów. Po czym dodawał: główną trudność w rozwijaniu się biblioteki stanowi szczupłość lokalu. Trzykrotne petycje skierowane wspólnie z przewodniczącym Wojewódzkiego Oddziału PTL do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach o nowy, obszerny lokal dla biblioteki skończyły się jedynie obietnicami [1].
Prof. Romuald Wiesław Gutt (1921-1988), lekarz hematolog, historyk medycyny, uczestnik kampanii
wrześniowej, żołnierz WP, inwalida wojenny. Do 1955 r. pracował w Szpitalu Miejskim w Bogucicach.
Napisał m.in. Historia patologii w XX w. (1972), Dzieje nauki o krwi (1975), Propedeutyka medycyny
(1982).
19
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1955 nr 8 poz.47 §1 ust.1
20
Maciej Nawara otrzymał 5 czerwca 1955 r. angaż z GBL w Warszawie na stanowisko kierownika
administracyjnego Oddziału GBL w Katowicach. Była to umowa na czas określony do 30 października
1955 r.
21
Przydział Nr KW. II. Rej. VI-1/368/55.
18
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Dzięki jego wytrwałym staraniom i niezłomnej postawie już 9 kwietnia 1957 r.,
czyli po upływie dwu lat od uruchomienia Oddziału, uzyskał powiększenie lokalu
2
o dalsze 95 m otrzymując dwa pomieszczenia sąsiadujące z biblioteką, które zwolnił
Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego. Przyłączenie kolejnego pokoju o pow.
2
30 m , przyległego do lokalu biblioteki, a zwolnionego przez lokatora (Ernesta Bajera)
nastąpiło 15 stycznia 1970 r.22, jednakże załatwienie tej sprawy szło bardzo opornie [1].
Nowo przydzielony lokal przeznaczony został na magazyn czasopism. W powiększo2
nej siedzibie, liczącej już 262 m biblioteka działała przez dalsze 13 lat, do 1983 roku.
Dr Adam Parliński nie ustawał jednak w ciągłym prezentowaniu władzom lokalnym
szeroko zakrojonych planów unowocześnienia biblioteki. Dzięki temu nowa siedziba
Oddziału GBL została uwzględniona w planach budowy „Domu Lekarza” w Katowicach23. Urzeczywistnienia swej wizji jednak już nie doczekał. Obiekt został oddany do
użytku dopiero w 1983 roku, w trzy lata po jego śmierci.
Z innych dokonań doktora na uwagę zasługuje jego umiejętny dobór pracowników.
Angażował ambitne, zamiłowane w swym zawodzie bibliotekarki. Zdołał pozyskać
wysoko kwalifikowaną, ustabilizowaną i doświadczoną kadrę. Zatrudniał cztery pracownice z wykształceniem fachowym. Dwie z nich posiadały wykształcenie wyższe
bibliotekoznawcze (mgr Maria Krawiec i mgr Irena Ratman), a pozostałe dwie – średnie bibliotekarskie. Wszystkie legitymowały się wieloletnim stażem pracy w GBL. Zapewne sympatię współpracowników zjednywały doktorowi jego wysoka kultura osobista i nieustanne zabiegi o zwiększenie zarówno stanu zatrudnienia, jak i podwyższenia
bardzo niskich uposażeń personelu. Domagał się tego w licznych pismach kierowanych do Dyrekcji GBL w Warszawie. W ostatnim, z 1972 roku pisał: wydaje się, że nie
ma instytucji w kraju, w której wynagradzano by pracowników z długoletnim stażem
i wysokimi kwalifikacjami pensją w takiej wysokości za cały etat miesięcznie (...) nadto,
obsada jest bardzo skromna jeśli wziąć pod uwagę narastające wciąż obowiązki Oddziału. Konieczne jest zatrudnienie jeszcze jednej bibliotekarki. Uzasadnienie: - wzrost
zbiorów w ciągu ostatnich lat, wymagających opracowania; - nowe dodatkowe zadania związane z rozwojem informacji naukowo-medycznej; - wzmożony ruch czytelniczy, wynikający z przeniesienia Śląskiej Akademii Medycznej do Katowic i powstania
szeregu nowych klinik w Katowicach; - przerzucenie przez GBL w Warszawie prac
administracyjnych i biurowych na Oddziały w związku ze zmianami organizacyjnymi
[1]. Jednak więcej etatów nie uzyskał. Od początku istnienia biblioteki zespół tworzyło
Decyzja Wydziału Spraw Lokalowych MRN w Katowicach Nr SL-LO/309/69.
W nowoczesnej siedzibie Oddział GBL otrzymał pomieszczenia specjalnie projektowane na cele bi2
2
blioteczne o łącznej powierzchni 481 m . Obejmowały one cały niski parter (350 m ) oraz magazyn zloka2
lizowany w piwnicy obiektu (131m ), połączony z wyższą kondygnacją windą towarową. W konsekwencji prywatyzacji obiektu w 1995 r. biblioteka nie została obciążona czynszem, ale w zamian drastycznie
2
zmniejszono jej powierzchnię. Aktualnie zajmuje 263 m , z których pomieszczenia dla użytkowników
2
2
liczą 132 m , a magazyny 131 m powierzchni.
22
23
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Mgr Maria Krawiec

Mgr Irena Ratman

pięć osób działalności podstawowej i etatowa woźna. Po odejściu dr Adama Parlińskiego na emeryturę jego wychowanki prowadziły bibliotekę kolejno przez sześć lat.
Najpierw kierownikiem została mgr Maria Krawiec w latach 1974 – 1978 (zatrudniona
w GBL od 1 VI 1958), a następnie funkcję tę pełniła mgr Irena Ratman w okresie 1978
– 1980 (zatrudniona w GBL od 1 II 1967).
W połowie lat 60-tych XX w. dr Adam Parliński zrezygnował z przyjmowania darowizn lekarzy i szpitali z powodu szczupłości lokalu. Materiały archiwalne przekazał
GBL w Warszawie, zyskując w ten sposób miejsce na wydawnictwa bieżące, odpowiadające potrzebom środowiska. Potrzeby te tak charakteryzował: Studenci domagają się
tych podręczników medycznych, z których muszą uczyć się do egzaminów. Życzeniem
lekarzy klinicznych jest większa liczba czasopism zagranicznych z biochemii, pediatrii,
kardiologii, pulmonologii, laryngologii i onkologii (…) w głównych językach europejskich [1]. Spełniając przez wiele lat życzenia czytelników osiągnął imponujące zaopatrzenie biblioteki w literaturę medyczną, co ilustruje wykres 1.
Dane przedstawione w tabeli 1 dokładniej uwidaczniają przyrost zbiorów w poszczególnych latach, z których największym dynamizmem wyróżnił się rok 1966.
Natomiast pokazane wskaźniki struktury prenumerowanych czasopism szczegółowo
obrazują udział periodyków polskich i zagranicznych w ogólnej liczbie prenumerowanych tytułów wydawnictw ciągłych.
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Wykres 1. Rodzaje zbiorów zgromadzonych w latach 1963-1973

Tytuły czasopism bieżących
Rok

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Książki

9578
9843
10117
10398
10608
10868
11187
11416
11701
11974
12270

Czasopisma
(roczniki)

1886
2017
2150
2298
2417
2540
2666
2789
2921
3068
3223

w
Ogółem

102
131
133
148
119
123
126
123
132
134
155

tym

polskich

zagranicznych

%
zagranicznych

39
46
49
51
52
54
57
60
59
67
71

63
85
84
97
67
69
69
63
73
67
84

61,8
64,9
63,2
65,5
56,3
56,1
54,8
51,2
55,3
50,0
54,2

Tabela 1. Dynamika wzrostu księgozbioru w latach 1963-1973
Źródło: opracowanie autorskie na podstawie zachowanych sprawozdań GUS
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Z analizy powyższych danych wynika, że obcojęzyczne periodyki stanowiły ponad 50% wszystkich prenumerowanych czasopism, a w niektórych latach nawet ponad
60%, co uwidacznia wykres 2. W strukturze wydawnictw zwartych także przeważały
dzieła zagraniczne, np. w 1961 roku Oddział posiadał 1.192 książki polskie i, prawie
dwukrotnie więcej zagranicznych, tj. 2.126 vol., a ponadto broszur polskich - 333 jedn.,
natomiast obcych – 400 woluminów.

Wykres 2. Udział czasopism polskich i zagranicznych w prenumeracie z 1966 roku

Stopień zaspokojenia preferencji użytkowników dr Adam Parliński oceniał następująco: czytelnicy bardzo zadowoleni są, że Oddział nasz dysponuje tyloma pożytecznymi czasopismami zagranicznymi, z których najpopularniejsze są: The New England
Journal, AJC, BHJ, Journal of Endocrinology, Journal of Urology, Circulation, Cancer
Chemotherapy, Canncer Research oraz Index Medicus, Excerpta Medica i pozostałe
bibliografie międzynarodowe. Poza nami nie posiada ich żadna biblioteka w województwie.
Obraz dokonań dr Adama Parlińskiego byłby niepełny gdyby pominąć jego zasługi w dziedzinie upowszechniania czytelnictwa. Osiągnięcia na tym polu przedstawia
tabela 2.
Tak dobre wskaźniki czytelnictwa były w dużej mierze efektem dbałości doktora
o łatwą dostępność biblioteki dla użytkowników. Od chwili uroczystego otwarcia Oddziału GBL w Katowicach 4 grudnia 1955 roku, czytelnia była czynna codziennie do
godziny 2030, podczas gdy inne biblioteki w mieście kończyły urzędowanie znacznie
wcześniej. Co więcej: (...) głosy, aby przedłużyć godziny czytelni do 2200 są w częstych
538
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Czytelnictwo w latach 1963 – 1973
Źródło:opracowanie autorskie w oparciu o sprawozdania GUS

przypadkach respektowane przez bibliotekarki. Starzy bywalcy biblioteki mają wolny dostęp do półek, co bardzo im odpowiada. Z czytelni korzystają lekarze i studenci
z całego regionu. Biblioteka nasza ma wśród czytelników takich, którzy przychodzą tu
od pierwszego dnia jej istnienia. Są stali bywalcy, korzystający z niej kilka razy w tygodniu. Dla nich biblioteka stała się naturalną potrzebą kontaktu z bieżącą literaturą.
Bibliotekę swą nazywają „świetlicą lekarską” stwarzającą dodatkowo warunki do koleżeńskich spotkań [1].
W ostatnich latach życia powaliła go ciężka choroba, z którą zmagał się dzielnie do
końca. Zmarł w wieku 74 lat w Katowicach-Piotrowicach, 11 sierpnia 1980 roku.
Dr Adam Parliński należał do odchodzącego już pokolenia twórców powojennego
bibliotekarstwa medycznego. Wpisał się na trwale w historię katowickiej biblioteki
lekarskiej jako znakomity znawca książki medycznej i niezastąpiony w tej dziedzinie
ekspert. Miał w sobie wiedzę i ciepło, subtelność i spontaniczność. Fascynował otoczenie szerokimi zainteresowaniami i erudycją. Pozostawił nam, niejako w spadku, swoją
chęć do działania. Praca dr Adama Parlińskiego zasługuje na wdzięczność, uznanie
i pamięć.
Kalendarium życia Adama Parlińskiego
1906
Urodził się 24 grudnia w Gnieźnie, w rodzinie Antoniego i Władysławy z Radwańskich.
1913
We wrześniu rozpoczął naukę w siedmioklasowej Szkole Powszechnej w Gnieźnie.
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1918
Pod koniec grudnia powstańcy wielkopolscy wyzwolili Gniezno spod panowania
pruskiego.
1920
Kontynuował naukę w Gnieźnie, w Gimnazjum o profilu klasycznym.
1927
20 kwietnia uzyskał świadectwo dojrzałości.
W październiku zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego.
1933
16 czerwca ukończył studia uzyskując dyplom i tytuł lekarza.
W lipcu rozpoczął roczną praktykę w Lecznicy Spółki Brackiej w Mysłowicach
i w Klinice Kobiet w Chorzowie.
1934
6 sierpnia otrzymał zezwolenie na wykonywanie praktyki lekarskiej.
15 września podjął pracę jako starszy asystent etatowy w Szpitalu Miejskim w Chorzowie na oddziale ogólnym i równocześnie na oddziale chirurgicznym.
Został członkiem Lekarskiego Związku Zawodowego Województwa Śląskiego.
1935
Prowadził kursy sanitarne w Polskim Czerwonym Krzyżu w Chorzowie.
1936
16 września przyjął posadę ordynatora Pododdziału Zakaźnego dla Płucnochorych,
utworzonego w Szpitalu Miejskim w Chorzowie Starym.
Rozpoczął pracę nad rozprawą doktorską na podstawie badań przypadków płonicy
leczonych sulfamidami w szpitalu.
1937
1 kwietnia objął dodatkowe stanowisko kierownika Przychodni Przeciwgruźliczej
w Ośrodku Zdrowia w Chorzowie – w niepełnym wymiarze godzin.
1938
26 stycznia – 16 marca uczestniczył w XIII kursie uzupełniającym dla lekarzy prowadzonym przez prof. dr Witolda Orłowskiego w Warszawie pt. „Gruźlica i jej zwalczanie”.
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1939
22 kwietnia uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego uzyskał stopień naukowy doktora medycyny, przyznany na podstawie rozprawy pt. „Uwagi o leczeniu para-aminobenzenosulfamidem schorzeń paciorkowcowych a w szczególności w płonicy”, której promotorem był prof. Henryk Lubieniecki.
6 czerwca zawarł związek małżeński z Łucją, Gertrudą Czarnecką pochodzącą
z Mysłowic, urodzoną 6.11.1910 r.
W sierpniu wystąpił z podaniem do Śląskiej Izby Lekarskiej o przyznanie tytułu
specjalisty chorób wewnętrznych i gruźlicy płuc.
3 września został powołany do służby sanitarnej i wraz ze Śląskim PCK opuścił Szpital
w Chorzowie. Pełnił funkcję lekarza PCK w Działoszycach.
18 października wrócił do splądrowanego mieszkania w Chorzowie Starym. Natychmiast, bez wypowiedzenia, został usunięty z poprzednich stanowisk, jako Polak.
1 listopada Niemcy zajęli dwa największe pokoje, z trój-izbowego mieszkania prywatnego, oddając je do użytku pielęgniarkom z NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt-Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna).
W listopadzie rozpoczął pracę jako praktyk ogólny w rejonie Chorzów Stary.
1940
W lutym uzyskał z KVD prawo leczenia członków Kas Chorych.
20 marca urodził się syn Krzysztof.
18 maja został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego, zorganizowanego przez Niemców styczniu, w fabryce Schöna w Sosnowcu. Po sześciu dniach
(24 maja), został zwolniony wraz z dr Edwardem Hanke i dr Antonim Leksem.
1943
19 września urodził się drugi syn, Andrzej.
1944
19 kwietnia został przymusowo przesiedlony z Chorzowa do Piotrowic (obecnie
dzielnica Katowic), na ul. Piernackiego 229 - pod eskortą SD (Służba Bezpieczeństwa/
Sicherheitsdienst). Mieszkanie w Chorzowie Starym przejął Niemiec - Illig.
20 kwietnia został zatrudniony w Ubezpieczalni Społecznej w Katowicach na stanowisku lekarza rejonowego w Piotrowicach.
1945
1 lutego podjął pracę w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach
w charakterze lekarza rejonowego w Piotrowicach.
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1946
11 maja urodził się trzeci syn, Grzegorz.
1948
16 marca został zaprzysiężony jako lekarz biegły przy Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach.
Przyjął funkcję zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników
Służby Zdrowia w Katowicach.
We wrześniu poddał się operacji kamicy nerkowej. Komplikacje pooperacyjne
zmusiły do zaprzestania pracy w rejonie wiejskim z okolicy Piotrowic.
1949
15 lutego objął funkcję zastępcy dyrektora i ordynatora Oddziału dla Dorosłych
Centralnej Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej w Katowicach, przy ul. Dworcowej 17, gdzie pracował przez 7 lat, cztery godziny dziennie od 1130-1530.
1 listopada otrzymał dodatkowe stanowisko konsultanta w zakresie ftyzjatrii w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Katowicach, przy ul. Francuskiej 20/24.Wymiar czasu pracy wynosił 4 godziny codziennie.
Rozpoczął pracę wykładowcy na Wszechnicy Radiowej przy Centralnej Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej w Katowicach.
1951
W styczniu wygłosił cykl wykładów dla lekarzy na temat wskazań i przeciwwskazań do leczenia zabiegowego w gruźlicy płuc.
1 lutego przyjął funkcję przewodniczącego Lekarskiego Koła Naukowego działającego przy Szpitalu Miejskim Nr 4 w Katowicach.
3 września rozpoczął prelekcje w Lekarskim Kole Naukowym o patogenezie cholecystopatii.
1 października został wykładowcą chorób zakaźnych w Szkole Felczerskiej w Siemianowicach. Prowadził tam zajęcia dwa razy w tygodniu.
Zainicjował akcję scalania literatury medycznej rozproszonej w różnych zakładach
leczniczych Katowic.
1952
W styczniu został aktywnym członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego w Katowicach.
3 marca prowadził wykład w Lekarskim Kole Naukowym przy Szpitalu Miejskim
Nr 4 w Katowicach o komórce jako układzie energetycznym.
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19 maja miał wykład w Lekarskim Kole Naukowym przy Szpitalu Miejskim Nr 4
w Katowicach pt. „Nerwizm – podstawowym rozdziałem patologii ludzkiej”.
21 czerwca omawiał w Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach problem przebiegu i podstaw orzecznictwa krzemicy płuc oraz krzemico- gruźlicy płuc.
W październiku rozpoczął prowadzenie wykładów z interny w Szkole Felczerskiej
w Katowicach.
Został członkiem zarządu Rady Zakładowej przy Szpitalu Miejskim nr 4 w Katowicach.
Prowadził kurs dokształcający dla pielęgniarek z patologii w Szpitalu Miejskim nr
4 w Katowicach
1953
Był wykładowcą na rocznych kursach przygotowawczych do Państwowego Egzaminu dla pielęgniarek z patologii i chorób wewnętrznych. Zajęcia dydaktyczne kontynuował także w 1954 roku.
29 maja uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu ftyzjatrii.
19 października miał wykład w Lekarskim Kole Naukowym przy Szpitalu Miejskim Nr 4 w Katowicach na temat psychiki w ujęciu Pawłowizmu.
1954
Zainicjował i prowadził cykliczne wykłady z zakresu ftyzjatrii na odprawach miesięcznych pielęgniarek pracujących w poradniach przeciwgruźliczych województwa
śląskiego i opolskiego.
Był wykładowcą ftyzjatrii na kursie doskonalącym dla lekarzy wojskowych.
Podjął się wkładów w zakresie rtg - diagnostyki schorzeń płucnych na kursie dokształcającym dla lekarzy Poradni Przeciwgruźliczych w Opolu.
1 grudnia zatrudnił się w charakterze lekarza specjalisty w Poradni Przeciwgruźliczej dla Szkół Wyższych w Katowicach, w wymiarze trzech godzin dziennie.
1955
17 stycznia został odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
1 listopada otrzymał dodatkowe, półetatowe stanowisko kierownika Oddziału
Głównej Biblioteki Lekarskiej w Katowicach.
4 grudnia dokonał uroczystego otwarcia Oddziału GBL w Katowicach.
1956
1 sierpnia przeszedł do pracy w II Miejskiej Przychodni Przeciwgruźliczej w Katowicach, którą sam zorganizował. Działał w niej do przejścia na emeryturę.
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1957
9 kwietnia powiększył o 95 m lokal katowickiego Oddziału GBL w Warszawie pozyskując pomieszczenie zwolnione przez Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 6.
2

1967
9 lutego zmarła żona, Łucja w wieku 57 lat. Pochowana została na cmentarzu Parafialnym w Piotrowicach, wraz z synem Grzegorzem (11.5.1946-7.04.2009) oraz synową, Bożeną (12.11.1950-22.11.2002), żoną Grzegorza [Sektor KE, nr 141].
1970
15 stycznia przyłączył do lokalu bibliotecznego kolejne pomieszczenie o powierzchni 30 m2. Dzięki temu siedziba Oddziału GBL w Katowicach zwiększyła się
do 262 m2.
1973
Sprawozdania z działalności biblioteki lekarskiej zarejestrowały jego poważne
osiągnięcia i to zarówno w zakresie pomnażania zbiorów, jak i stałego zwiększania
liczby czytelników, udostępnionych im dokumentów oraz wprowadzania nowych form
i metod pracy.
1974
W styczniu przeszedł na emeryturę.
1980
Zmarł 11 sierpnia w Piotrowicach, w wieku 74 lat. Pochowany został na Cmentarzu
Parafialnym w Piotrowicach, przy ul. Armii Krajowej [sektor KA, nr 39].
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Gdańsk, 15 września 2014 r.
Tak zatem poznacie ich po ich owocach.
Mt 7,20

Droga Nelu,
Gratulując wspaniałych owoców Twojej wieloletniej pracy, wykonywanej
z entuzjazmem, oddaniem i pasją na niwie poznańskiego i polskiego bibliotekarstwa
medycznego, pragniemy Ci najgoręcej podziękować za twórczy ferment, jaki
wnosiłaś w nasze środowisko. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za prowadzenie nas
pewną ręką ku dynamicznemu rozwojowi, za nowatorskie pomysły, które dzięki
Twojej konsekwencji wcielaliśmy w życie, za umiejętność mobilizacji całego
środowiska do wspólnego działania, za Twój niezmordowany upór w trudnych
negocjacjach.
Jednakże przede wszystkim dziękujemy za bycie razem, za wspólnie
przepracowane lata, kiedy to mieliśmy możliwość czerpania z ogromu Twojej
wiedzy i doświadczenia zawodowego.
Na nowy czas, który za jakiś moment nadejdzie i zaoferuje nieodgadnione
perspektywy, nieoczekiwane wyzwania i niespodziewane możliwości, życzymy:
pogodnych myśli,
wyjątkowych chwil z najbliższymi,
wiernych przyjaciół i pomocnych dłoni w potrzebie,
nieśpiesznych poranków i bajecznych zachodów słońca,
pasjonujących lektur,
udanych wypraw w znane i nieznane,
a do tego niezawodnego zdrowia, kuferka pełnego pieniędzy i wszelakiego dobra.

Koleżanki i Koledzy
z Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych
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RECENZJA

Prof. dr hab. Bożena Koredczuk
Wrocław – UWr.
forum bibliotek medycznych
2014 R. 7 nr 2 (14)

Forum Bibliotek Medycznych wychodzi od 2008 i dzięki temu iż ukazuje się dwóch
wersjach: papierowej i cyfrowej zyskało zarówno uznane grono autorów jak i szeroki przekrój odbiorców. Tom 14 otwiera przedmowa Rektora Akademii Medycznej
w Łodzi prof. Marka P a w l i k o w s k i e g o , który podkreślił znaczącą rolę bibliotek
medycznych w kształceniu przyszłych lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. W dobie cyfryzacji istotną rolę odgrywa informacja naukowa przyczyniająca się do postępu
w medycynie, szczególnie w ostatnich latach. Słowo wstępne do czytelników skierował też redaktor naczelny czasopisma dr Ryszard Ż m u d a , prezentując w sposób
syntetyczny zawartość tego numeru.
Zasadniczą część czasopisma otwiera dział „Nauka” z interesującym artykułem
autorki ukraińskiej – Raisy P a w l e n k o . W oparciu o zbiory Narodowej Naukowej
Medycznej Biblioteki Ukrainy w Kijowie podjęto badania biograficzne w ramach programu „Documentary Recollections of Ukraine” prezentujące wkład lekarzy polskich
w rozwój medycyny od końca XVII aż po XIX wiek. Zamieszczone portrety wybranych lekarzy oraz okładki prezentowanych w artykule publikacji właściwie dopełniają
ten tekst. Ewa R o z k o s z podjęła się omówienia i porównania serwisów społecznościowych: ResearchGate i Academia edu, w kontekście komunikacji naukowej. Merytoryczna ocena publikacji jest podstawą do tworzenia przez naukowców sieci kontaktów naukowych oraz informacji o pracach badawczych osób uprawiających nauki
ścisłe i nauki humanistyczne. Wnikliwa analiza tych dwóch serwisów jest przyczynkiem do podejmowania szerszych badań dotyczących użyteczności i funkcjonalności
SSN. Współcześnie, czego dowodzi artykuł E. R o z k o s z , coraz więcej ludzi nauki
wykorzystuje nowoczesne środki komunikowania, to jednak zbyt mało jest badań nad
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ich skutecznością informacyjną. W kręgu szerszych zagadnień związanych z nauką
sytuuje się praca Jolanty P r z y ł u s k i e j o wymownym tytule Jak dzielić się wiedzą
– dotacje na innowacje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, w której zostały podjęte bardzo istotne sprawy dla współczesnych instytucji naukowych, w tym bibliotek,
jakimi są możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach różnych programów ministerialnych, rządowych i unijnych. Dzięki nim można wdrożyć nowoczesne
narzędzia do zarządzania wiedzą oraz komunikacji pracowników, czego dobrym przykładem jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Pozwalają one na integrację informacji
wytwarzanej w instytucji naukowej poprzez prowadzenie rejestracji i analiz dorobku
naukowego pracowników, jej archiwizacji i monitorowania. Podobną problematykę –
jak wcześniejsze Autorki – poruszył Bartłomiej S i e k szeroko omawiając nieograniczoność zasobów Internetu dzięki wyszukiwarce Google. Autor artykułu pokazuje,
na konkretnych przykładach, że wykorzystanie zasobów Google Scholar może być
przydatne w wypadku nauk humanistycznych i społecznych, szczególnie przy analizie
cytowań.
W najobszerniejszej części omawianego numeru zatytułowanej „Biblioteki” znalazły się dwa interesujące artykuły w języku angielskim autorów zagranicznych – Jozefa
D z i v á k a z Bratysławy i Szabolcsa D a n c s a z Budapesztu. J. D z i v á k dostrzega
zmiany zachodzące w bibliotekach naukowych. Podkreśla, że jedynie dostosowywanie
się bibliotek do współczesnych potrzeb informacyjnych, wykorzystujących nowe technologie cyfrowe, dające nieograniczone możliwości wyszukiwania i tworzenia „własnych książek” aż po produkcję „książek na żądanie” dla określonej grupy użytkowników pozwoli na ich dalszy rozwój, a przede wszystkim finansowanie. W przeciwnym
wypadku będzie dochodziło do likwidacji bibliotek naukowych i przejmowania ich zadań przez inne instytucje. Z kolei Sz. Dancs omawia międzynarodowe formaty wymiany danych wykorzystywane przez biblioteki (typu MARC i jemu pokrewne krajowe
formaty standardowe czy ONIX), które pozwalają na swobodę i optymalizację przepływu informacji, nie tylko bibliograficznych, ale także prawnych czy handlowych. Bibliotekarze muszą nabywać nowe umiejętności pozwalające opanować im nowoczesne
technologie w celu wsparcia gospodarki, edukacji i badań. O użytkowniku w bibliotece
uczelni. Wybrane aspekty prawne mówi w ujęciu historycznym i współczesnym Bolesław H o w o r k a , niestrudzony krzewiciel wiedzy prawniczej wśród bibliotekarzy.
Funkcjonowanie biblioteki głównej uczelni zależy od jednostki macierzystej, w tym
zarówno od uchwał Senatu i statutu uczelni jak i od ustaw dotyczących szkolnictwa
wyższego i ustawy o bibliotekach oraz od przepisów dotyczących np. ochrony danych
osobowych. Nieco odmienny problem porusza artykuł Wioletty L e d z i o n i Alicji
P o r t a c h y Organizacja przestrzeni i usług w bibliotece akademickiej. Systematycznie zmniejsza się w Polsce liczba studentów, co związane jest w znacznym stopniu
z niżem demograficznym i otwarciem uczelni europejskich na młodzież z naszego kra594
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ju, stąd też spada liczba użytkowników bibliotek naukowych. Pokolenie urodzone po
1989 roku żyje w świecie technologii cyfrowej i Internetu, stąd poszukują informacji
w bibliotekach dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań, opartej na zasobach cyfrowych. Autorki artykułu szeroko prezentują zmieniający się model bibliotek uczelnianych, który wymusza zmiany w budownictwie bibliotecznym i wyposażeniu bibliotek.
Iwona W i ś n i e w s k a podjęła bardzo ważny temat Informacji centralnej o zbiorach
bibliotek specjalistycznych. Dzięki zastosowaniu komputerów i nowoczesnych technologii tworzenie baz centralnych (NUKAT), szczególnie w zakresie nauk medycznych
(MEDLINE), pozwala na szybkie dotarcie do właściwej, zmieniającej się informacji
i gromadzonych w nich danych. Natomiast Ewa M ą k a na przykładzie Biblioteki
Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie zaprezentowała
Wizję nowoczesnej biblioteki instytutowej a zakres kompetencji bibliotekarza, a Piotr
K r a j e w s k i zwrócił uwagę na bardzo istotny problem współczesnych bibliotek czyli na prowadzenie statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych. Na przykładzie
projektu COUNTER przedstawił strukturę powstałych w wyniku działalności tego
projektu raportów wykorzystania e-czasopism i e-książek. Uzyskane dane powinny
w znaczący sposób wpływać na politykę gromadzenia e-zasobów oraz na planowanie budżetu biblioteki, a w przyszłości mogą być zastosowane w bibliometrii poprzez
obliczania „pobieralności” poszczególnych tytułów lub konkretnych artykułów. Kolejne prace omawiają powstanie, realizacje i rozwój bibliotek cyfrowych, w: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (E. R y ś , J. C i e ś l a , L. S t a l m a c h ,
A. U r y g a , Cyfrowa Biblioteka Medyczna UJ CM ) i w Instytucie Medycyny Pracy
w Łodzi (J. P r z y ł u s k a , J. O r t m a n , A. R a d o m s k a , Kolekcja Instytutu Medycyny Pracy w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA). Z pracą bibliotek nierozerwalnie wiąże się badanie potrzeb użytkowników informacji, zarówno studentów
krajowych jak i zagranicznych oraz pracowników uczelni czy doktorantów. Temu problemowi poświęcono kilka interesujących artykułów, w których ich autorzy dzielą się
doświadczeniami i metodami wykorzystywanymi w badaniach, m.in. (S. B a r a n , K.
B i k o w s k a , Umiędzynarodowienie biblioteki – badania satysfakcji studentów medycyny English Division Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; A. Ś m i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a , M. Z a j ą c , R. B i r s k a , E. D r o ż d ż , „Jak nas widzą
tak nas piszą…” – opinie użytkowników na temat Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie – badania pilotażowe; R. H a j d u k , M. K u c z k o w s k a , M.
H a r e m z a , Użytkownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i jego potrzeby na podstawie badania ankietowego; E. Z y g a d ł o - K o z a c z u k , Badanie potrzeb informacyjnych wśród lekarzy – doktorantów
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie informacji o lekach). Również
strony www bibliotek naukowych stają się dla czytelnika podstawowym i najczęściej
wykorzystywanym kanałem informacji o bibliotece, stąd tak ważne jest właściwe ich
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redagowanie (K. M a ć k i e w i c z , Strona WWW Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji z użytkownikiem). W tym samym kręgu zagadnień sytuuje
się artykuł A. T r o j a n o w s k i e j Bariery informacyjne obcokrajowców w dostępie
do informacji naukowej na przykładzie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Uzupełnieniem działań bibliotek są badania dotyczące innych sfer życia, związanych
np. z adaptacją w nowym środowisku i akulturacją studentów zagranicznych. Problem
ten omówiły m.in. K. B ł a s z k o w s k a , A. M i l e w s k a w artykule Szok kulturowy wśród studentów English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – fakt
czy mit? Ciekawą propozycją badawczą jest artykuł W. G i e r m a z i a k a i H. B o n a t o w s k i e j Początki samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych a Główna
Biblioteka Lekarska Oddział w Radomiu jako źródło podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w którym, na tle historycznym, omówiono bibliotekę jako zaplecze dydaktyczne
dla kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
W bloku poświęconym bibliotekom, znalazła się praca T. K u d r o n i a Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie – dziedzictwo i nowa lokalizacja, stricte
niezwiązana z problematyką medyczną, ale niewątpliwe cenna ze względu na zawarte
w niej odniesienia historyczne jak i stan współczesny dotyczący omawianej książnicy
i jej zbiorów. Ostatni artykuł w tej części U. A. W o j t a s i k Biblioteka elektroniczna przyszłości – optymalny model organizowania dostępu do książek elektronicznych,
w którym m.in. na przykładzie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej, omówione zostały różne modele biznesowe organizacji dostępu do książek elektronicznych.
Dział „Dydaktyka” został w znacznym stopniu poświęcony nowym formom szkolenia na odległość, korzystającym z sieci komputerowych i Internetu czyli e-learningowi.
O kursach prowadzonych przez biblioteki naukowe z wykorzystaniem tej techniki,
głównie platformy Moodle, traktują m.in. artykuły: D. B u d e k , E. R o g o w s k i e j
Tworzenie kursów e-learningowych – wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza
uczelnianego; A. U r y g i , M. N i e w a l d y , M. S t a c h u r y - C h a t ł a s , Ocena
szkoleń użytkowników i analiza wykorzystania zasobów medycznej informacji naukowej punktem wyjścia dla nowego portalu biblioteki; E. R o g o w s k i e j , D. B u d e k ,
E-learning dla bibliotekarzy – sposób na poszerzenie kompetencji zawodowych; D.
G ó r s k i e j , E-learning jako narzędzie wspomagające proces uczenia; M. Z a j ą c ,
Projektowanie modułu sprawdzającego na platformie e-learningowej Moodle – prezentacja doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wskazano, jakie umiejętności nabyli uczestnicy podczas takich szkoleń oraz jakie uzyskano efekty
kształcenia. Natomiast nowoczesne narzędzia edukacji i komunikacji oraz sposoby
ich wykorzystywania, szczególnie platformę dla lekarzy MEDtube omówił W. D o ł k o w s k i . Kompetencje klinicznego bibliotekarza przedstawiła E. Z y g a d ł o - K o z a c z u k w artykule Kształcenie kompetencji bibliotekarzy – rola i rozwój kompetencji
596
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bibliotekarzy klinicznych na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bibliotekarz kliniczny zajmuje inne stanowisko niż bibliotekarz medyczny, a przede wszystkim posiada bardziej specjalistyczną
wiedzę i musi legitymować się dodatkowymi kwalifikacjami i są to niewątpliwie nowe
specjalności na rynku pracy.
Dział „Sprawozdania” zawiera informacje o czterech konferencjach naukowych
jakie odbyły się w drugiej połowie 2014 roku, w kraju, a także jedno sprawozdanie
z wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus-Mundus stanowiąc ważną
dokumentację środowiska medycznego. Obszerny, zajmujący przeszło sto stron dział
„Biografie-Wspomnienia-Refleksje” poświęcony został w większej części Nestorce polskiego bibliotekarstwa medycznego Stelli F r o n c z a k , która obchodziła 85
rocznicę urodzin i 60-lecie pracy zawodowej. Z tej okazji zorganizowano konferencję
prezentującą sylwetkę Jubilatki (R. Ż m u d a ) oraz jej dokonania zawodowe i życie
osobiste (E. R o w i ń s k a - Z a k r z e w s k a , Z. Z w o l s k a , H. W i l c z y ń s k a , K.
K r ó l i k o w s k i ). Biografie zasłużonych bibliotekarzy są świadectwem kształtowania i rozwoju bibliotekarstwa polskiego ściśle powiązanego z sytuacją kraju, dlatego
tak ważne jest ich dokumentowanie w postaci artykułów, wspomnień i fotografii.
Cały omawiany numer Forum Bibliotek Medycznych jest bogato ilustrowany, co
znacznie ułatwia a także uprzyjemnia lekturę poszczególnych artykułów, a znajdzie
niewątpliwie dużo czytelników, dzięki różnorodności i aktualności poruszonych zagadnień.
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SUMMARY

Mgr Anna Wiśniewska
Łódź – UM
SUMMARY OF MEDICAL LIBRARY FORUM

The seventh annual Medical Library Forum is honoured by the preface written by
Prof. Marek P a w l i k o w s k i , Rector and Doctor honoris causa of the Medical University of Lodz and of the University of Silesia in Katowice, as well as the Director
of the Institute of Endocrinology of the Medical Academy / the Medical University of
Lodz.
Medical Library Forum no. ISSN 1899-5829 has been edited since 2008 by the
Medical University of Lodz.
Prof. Marek M i r o w s k i (Medical University of Lodz) is the Chairman of the
Programme Council and Prof. Maria C h o s i a (Pomeranian Medical University in
Szczecin), Prof. Gerard D r e w a (Collegium Medicum at the Nicolaus Copernicus
University in Bydgoszcz) are its members along with Directors of scientific libraries
from Slovakia (Josef D z i v á k , MEng – Bratislava), Ukraine (Dr Raisa P a v l e n k o
– Kiev) and Hungary (Agnes K o r e n y – Budapest) who joined the Council in 2014.
The Editorial Board consists of the Directors of Medical Universities and other academic lecturers / certified library custodians.
Dr Ryszard Ż m u d a , Director of the Library of the Medical University of Lodz
and the Editor of Kronikarz is the Editor-in-chief of Medical Library Forum. In December 2014, the periodical was again included into the list of journals of the Ministry
of Science and Higher Education gaining 3 points, although it should obtain 5 points,
similarly to some other comparable humanistic periodicals.
This edition presents the articles on general as well as specific issues concerning
science, library science, education and biographical writing. Moreover, the periodical includes reports on scientific conferences and photographic documentation of the
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XXXII Conference of Medical Libraries organized by the Main Library of the Medical
University of Warsaw on 15-17 September, 2014.
The Science Section includes the articles on the contribution of the Polish doctors
to the development of medicine in Ukraine (Dr Raisa P a v l e n k o , Kiev – National Scientific Medical Library of Ukraine), social networks for researchers (Ewa A.
R o z k o s z , MA – University of Lower Silesia in Wroclaw), innovations in the Nofer
Institute of Occupational Medicine in Lodz (Dr Jolanta P r z y ł u s k a – Nofer Institute
of Occupational Medicine in Lodz) and bibliometry (Dr Bartłomiej S i e k – Medical
University of Gdansk).
Various aspects of the library science as well as activities of particular libraries have
been presented by: Josef D z i v á k , MEng (Slovak University of Technology in Bratislava), Szabolcs D a n c s , MA (National Szechenyi Library in Budapest), Bolesław
H o w o r k a , MA (Poznan University of Medical Sciences), Wioletta L e d z i o n , MA,
Alicja P o r t a c h a , MA (Warsaw University of Technology), Iwona W i ś n i e w s k a ,
MA (University of Warsaw), Dr Ewa M ą k a (National Institute of Public Health –
National Institute of Hygiene in Warsaw), Piotr K r a j e w s k i , MA (Medical University of Gdansk), Dr Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a , Małgorzata Z a j ą c , MA, Renata B i r s k a , MA, Elżbieta D r o ż d ż (Medical University of Lublin),
Dr Jolanta P r z y ł u s k a , Justyna O r t m a n , MA, Anna R a d o m s k a , MA (Nofer
Institute of Occupational Medicine in Lodz), Dr Katarzyna M a ć k i e w i c z , MEng,
Dr Scholastyka B a r a n , Katarzyna B i k o w s k a , MA (University of Warmia and
Mazury in Olsztyn), Roma H a j d u k , MA, Maria K u c z k o w s k a , MA, Maria H a r e m z a , MA (Poznan University of Medical Sciences), Dr Wojciech G i e r m a z i a k
(Central Medical Library in Warsaw), Halina B o n a t o w s k a , MA (Department of
the Central Medical Library in Radom), Father Dr Tomasz K u d r o ń (Higher Seminary in Tarnów), Urszula Anna W o j t a s i k , MEng (Wroclaw University of Technology). Dr Jolanta P r z y ł u s k a , (CYBRA) (Nofer Institute of Occupational Medicine
in Lodz), Elżbieta R y ś , MA, Jolanta C i e ś l a , MA, Lucjan S t a l m a c h , MEng, and
Anna U r y g a , MA (Digital Medical Library, Collegium Medicum of the Jagiellonian
University in Krakow).
Materials from the Education Section deal with e-learning courses: Dagmara B u d e k , MA, Edyta R o g o w s k a , MA (Pomeranian Medical University in Szczecin);
trainings, scientific information resources, university library portal: Anna U r y g a , MA,
Monika N i e w a l d a , MA, Maria S t a c h u r a - C h a t ł a s , MA (Collegium Medicum, Jagiellonian University in Krakow); trainings of librarians: Edyta R o g o w s k a ,
MA, Dagmara B u d e k , MA (Pomeranian Medical University in Szczecin); foreign
students: Katarzyna B ł a s z k o w s k a , MA, Agnieszka M i l e w s k a , MA (Medical
University of Gdansk); tools enhancing the learning process: Danuta G ó r s k a , MEng
(Pontificat University of John Paul II in Krakow); PhD students: Ewa Z y g a d ł o Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)
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K o z a c z u k , MA, (Wroclaw Medical University); medical students of the Military
Medical Academy: Prof. Czesław J e ś m a n (Medical University of Lodz); foreigners:
Agata T r o j a n o w s k a , MA (Medical University of Warsaw); and the Moodle platform: Małgorzata Z a j ą c , MA (Medical University of Lublin).
Reports concern scientific conferences organized in 2014 in Warsaw (Irmina U t r a t a , MA, Medical University of Warsaw), in Łodz (Dr Jolanta P r z y ł u s k a , Nofer
Institute of Occupational Medicine in Lodz), Lublin (Barbara M i k u l s k a , MA, Medical University of Lodz) and in Wroclaw (Ewa R u d n i c k a , MA, Emilia C z e r n i e j e w s k a , MA, Marek D u b i ń s k i , MA – Wroclaw University of Technology)
as well as the report from the trip to Kathmandu in Nepal (Jolanta W r ó b e l , MA,
Wroclaw University of Technology).
Biography Section comprises articles, reminiscences, addresses, dedications and
iconographic materials devoted to Stella F r o n c z a k on the occasion of the conference celebrating the 85th anniversary of her birth and 60 years of work in the Library of
the Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw (Prof. Zofia Z w o l s k a ,
Prof. Ewa R o w i ń s k a - Z a k r z e w s k a , Halina W i l c z y ń s k a , MA, Krzysztof
K r ó l i k o w s k i , MD, Dr Ryszard Ż m u d a ), which shed more light on our modest
heroine. Zofia K u c ó w n a read poems during the ceremony. Moreover, Janina F e t l i ń s k a , Leon K o n i e c z n y and Adam P e r l i ń s k i (Dr Wojciech G i e r m a z i a k , from the Central Medical Library, Beata P o s t o ł o w i c z , MA – Department
of the Central Medical Library in Ciechanów, Alicja W o ź n i a k o w s k a , MA – Department of the Central Medical Library in Koszalin, Danuta K o r z o n , MA – Department of the Central Medical Library in Katowice) are presented in Biography Section.
The seventh annual Medical Library Forum 2014 No. 2 (14) has been reviewed
by Prof. Bożena K o r e d c z u k , Director of the Institute of Library and Information
Science of the University of Wroclaw.
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