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UWagI O FUNKCjONOWaNIU CENTRaLNEgO KaTaLOgU 
CZaSOPISM ZagRaNICZNYCH W POLSKICH BIBLIOTEKaCH 

MeDyCznyCh W lAtACh 2002-2003

 Geneza, funkcjonowanie i wykorzystanie CKCZ były już wyczerpująco 
omawiane w poprzednich latach na konferencjach problemowych bibliotek 
medycznych i innych. Nie ma więc potrzeby powtarzania tych zagadnień, tym bardziej 
że zostały one opublikowane1. Ograniczę się więc do zasygnalizowania kilku spraw 
związanych z funkcjonowaniem Katalogu w ostatnich dwóch latach.

1. Mimo upływu wielu lat i powstawania różnorodnych zautomatyzowanych 
katalogów czasopism: regionalnych, zbiorczych itp., CKCZ jest nadal 
jednym z nielicznych nowoczesnych katalogów o takim zasięgu, potencjale 
informacyjnym i tempie aktualizacji.

2. W ostatnich latach rozszerzył się krąg  użytkowników CKCZ, zarówno 
w środowiskach pracowników ochrony zdrowia jak i w środowiskach 
pozamedycznych. Oprócz bibliotek akademii medycznych i instytutów 
z Katalogu korzystają poszczególne kliniki, szpitale, portale i serwisy 
medyczne, instytuty PAN, akademie wychowania fizycznego, inne uczelnie 
i instytuty, a także gazety. Do bazy CKCZ sięgają indywidualni użytkownicy. 
Odnotowaliśmy również odwiedziny wielu osób z zagranicy, najwięcej 
z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Republiki Słowackiej i Kanady.

3. Aktualnie baza CKCZ liczy 4339 tytułów i 1260 tytułów dodatków. Wydaje 
się jednak, że w przyszłości liczba ta nie będzie wzrastać. Niektóre biblioteki 
ograniczają, a niektóre nawet rezygnują z prenumeraty czasopism tradycyjnych 
na rzecz dostępu do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych. Te ostatnie 
biblioteki do Katalogu włączają tylko tytuły uzyskiwane z wymiany i darów.

4. CKCZ opracowuje 56 naukowych bibliotek medycznych. Liczba ta jednak 
się zmniejsza wskutek łączenia się instytutów, a nawet niektórych uczelni 
medycznych. Zmiana struktury rozmieszczenia czasopism musi oczywiście 
znaleźć odzwierciedlenie w Katalogu.

1 Edward P i g o ń : Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych 
1993-1998. Biul. GBL 1999 nr 361 s.46-53; Tenże: Rozbudowa funkcji Centralnego Katalogu 
Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych usprawniających udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych. Tamże 2001 nr 365 s.51-58
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5. Zasięg chronologiczny Katalogu w zasadzie obejmuje lata 1990-2003. Należy  
jednak dodać, że kilka bibliotek wprowadziło zasoby za lata wcześniejsze, 
nawet od 1960 r. Nie zalecamy tego dla pozostałych bibliotek ze względu na 
duże obciążenie serwera GBL.

6. Współpraca z bibliotekami układa się dobrze. 41 bibliotek wprowadza dane 
za pośrednictwem Internetu, 12 bibliotek przesyła je do GBL na formularzach, 
a tylko 3 małe placówki nie aktualizują danych.

7. W związku z wykorzystywaniem przez coraz większą liczbę bibliotek  
pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych powstaje potrzeba utworzenia 
zbiorczego wykazu tytułów czasopism dostępnych online w bibliotekach 
medycznych, które w CKCZ nie są wykazywane.
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