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Umożliwia nam to dopiero, co otwarta Pracownia Multimedialna wyposażona w 10 
komputerów.

 Wydaje się, że położenie nacisku na szkolenia użytkowników Informacji jest 
właściwym kierunkiem działania w powstającym społeczeństwie informacyjnym.

 Tak Czytelnia Informacji Naukowej jak i Pracownia Multimedialna są szeroko 
dostępne dla czytelników: od godziny 9.00 rano do 19.45 w dni powszednie, w soboty 
od 9.00 do 15.00 oraz w niedziele od 10.00 do 13.30. Jeszcze w 2001 roku Czytelnia 
Informacji Naukowej była nieczynna w niedziele. Obecnie przy tak dużej liczbie 
studentów byłoby to nie do pomyślenia. Średnia ilość wizyt w Czytelni Informacji 
Naukowej to 30 osób, natomiast w Pracowni Multimedialnej 60.

 Prawo do korzystania z obu Czytelni mają pracownicy i studenci AMG 
oraz innych uczelni naukowych Trójmiasta, a także lekarze z całego regionu 
gdańskiego.

 Za szkolenia oraz wykonywanie kwerend nie pobieramy opłat. Taka jest 
decyzja władz Uczelni.

 Dyżury w Pracowni Multimedialnej obsadzane są na zmianę z pracownikami 
Czytelni Czasopism, obok której Pracownia się znajduje.
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Biblioteka ŚAM powstała równocześnie z Uczelnią w 1948 roku w Rokitnicy. 
W następnych latach szybko rozwijająca się Akademia powoływała nowe wydziały 
na terenie województwa katowickiego: w Zabrzu, Katowicach i Sosnowcu. 
W 1964 r powołano Bibliotekę w Katowicach i zlokalizowano ją w budynku przy 
ul. Poniatowskiego 15. Biblioteka w Katowicach pełniła od początku funkcję 
Biblioteki Głównej ŚAM. W nowej strukturze Biblioteki zorganizowano m.in. Dział 
Bibliograficzno-Informacyjny, którego działalność zaspokajała potrzeby informacji 
naukowej katowickiego środowiska akademickiego i medycznego.

Od roku 1975 Dział Informacyjno-Bibliograficzny skupiał się przede wszystkim 
na wydawaniu bieżącej Bibliografii Pracowników SAM oraz retrospektywnym 
uzupełnieniem wydawnictwa za lata 1948-1975.

Informację naukową prowadzono przy wykorzystaniu drukowanych medycznych 
żródeł bibliograficznych (np.Index Medicus, Current Contens, Excerpta Medica, 
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Polska Bibliografia Lekarska itd.), wykonując na zamówienia zestawienia tematyczne. 
Pośredniczono również w zamawianiu pierwszych zestawień tematycznych 
wykonywanych komputerowo przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie.

Zakup i wdrażanie przez własną bibliotekę programów komputerowych pozwoliło 
usprawnić opracowanie Bibliografii, a wprowadzenie baz danych na CD-rom’ach 
(Medline), umożliwiło wykonywanie komputerowych zestawień tematycznych 
z piśmiennictwa światowego w naszej bibliotece, tym samym podniosła się jakość  
i szybkość usług informacyjnych.

Kolejnym krokiem ułatwiającym dostęp do informacji było założenie w uczelni 
internetu. W roku 1996 z Działu Informacyjno-Bibliograficznego wyodrębniona 
została Sekcja Informacji Naukowej z Czytelnią Komputerową, w której zainstalowano 
8 komputerów dla użytkowników. Większość prenumerowanych przez Bibliotekę baz 
rozpoczęto udostępniać sieciowo. Równocześnie prowadzono intensywne szkolenia 
z obsługi baz medycznych oraz sprawnego korzystania z internetu medycznego dla 
studentów i lekarzy. 

W roku 2002 Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia do których przeniesiony 
został m.in. Dział Informacyjno-Bibliograficzny z Czytelnią Komputerową.

W związku z powiększeniem powierzchni użytkowej możliwe stało się urządzenie 
sali szkoleniowej z sześcioma stanowiskami komputerowymi. Warunki szkolenia 
użytkowników uległy znacznej poprawie. Jednorazowo możemy bowiem przeszkolić 
większą niż dotychczas liczbę osób, nie utrudniając czytelnikom pracy przy 
komputerach w czytelni.

Szkolenia w zakresie korzystania z baz danych posiadanych przez Bibliotekę 
oraz korzystania z różnych możliwości jakie daje dzisiaj biblioteka wirtualna 
i internet przeprowadzane są nieodpłatnie dla kilkuosobowych grup lub osób 
indywidualnych.

Coraz większa ilość zadań jakie stawia Uczenia przed Biblioteką a związanych 
z oceną bibliometryczną pracowników naukowych sprawiła, że w roku 2003 Dział 
Informacyjno-Bibliograficzny został podzielony na Dział Bibliografii i Bibliometrii 
oraz Dział Informacji Naukowej.

Obecnie w Dziale Informacji Biblioteki Głównej ŚAM w ramach podstawowej 
działalności wykonywane są zestawienia tematyczne dla pracowników naukowych 
ŚAM , lekarzy i studentów naszej uczelni oraz spoza niej. Rocznie wykonywanych 
jest ok. 2000 zestawień z piśmiennictwa polskiego( Baza BIBLIO) oraz światowego 
(bazy: Medline, Embase i in.).

Dotarcie do źródeł, czyli pełnych tekstów artykułów, ułatwia umieszczona 
w bazach informacja o lokalizacji poszczególnych pozycji tzw. medical library holding, 
opracowywany i wprowadzany od kilku lat przez pracowników Działu.

W zakres obowiązków wchodzi również tworzenie strony domowej Biblioteki 
oraz jej aktualizacja.
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Strona umożliwia korzystanie z baz danych prenumerowanych przez Bibliotekę 
Główną oraz z elektronicznego katalogu zbiorów ALEPH. Na stronie zamieszczono 
również, między innymi, Bibliografię Pracowników ŚAM, opracowane przez 
pracowników Działu elektroniczne wersje Biuletynu Informacyjnego ŚAM 
i Wiadomości Lekarskich, materiały niezbędne do parametryzacji i bibliometrii.

Od trzech lat na stronie internetowej Biblioteki istnieje utworzony i opracowany 
w Dziale Informacji Naukowej Katalog Czasopism Elektronicznych zawierający około 
1800 tytułów o różnym stopniu dostępności do pełnych tekstów. Katalog ułożony jest 
w porządku alfabetycznym i przedmiotowym oraz według wydawców. Jest on stale 
uzupełniany o nowe tytuły czasopism medycznych i nauk pokrewnych, dodawane są 
także elektroniczne wersje tytułów od lat istniejących w wersji drukowanej. Strona 
ta cieszy się dużą popularnością o czym świadczy ilość odwiedzin.

Dzięki rozwojowi internetu dostęp do informacji staje się coraz łatwiejszy, a ilość 
użytkowników naukowej informacji medycznej wzrasta. Przed Działem Informacji 
Naukowej stają nowe zadania – zarządzanie informacją naukową dostępną poprzez 
internet czyli tworzenie biblioteki wirtualnej własnej uczelni oraz intensywne szkolenie 
studentów i lekarzy chcących racjonalnie wykorzystywać oferowane możliwości. 
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