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„Informator” ukazywał się przez 16 lat i był rozpowszechniany podobnie jak jego 
poprzednik „Biuletyn” w całej sieci ośrodków i bibliotek wojskowych WP.

Przez szereg lat pracownicy Ośrodka intensywnie uczestniczyli w szkoleniu 
użytkowników informacji naukowej zarówno w ramach przysposobienia 
bibliotecznego, jak i na starszych latach studiów oraz współpracując z kadrą naukowo-
dydaktyczną WAM.

W okresie trzydziestoletniego istnienia Ośrodek przeżył dwie rewolucje naukowo-
techniczne. Pierwszą w 1991 roku za sprawą pojawienia się nowego nośnika informacji 
– CD-ROM-u. Zakupiono wówczas komputer z programem Spirs, czytnik CD-ROM-
ów, wykupiono dzierżawę na bazę MEDLINE, która objęła lata 1966–1991. Dziennie 
pojawiało się wielu użytkowników. Drukarka, wówczas tylko igłowa pracowała 
nieustannie.

Kolejną „rewolucję” zafundował Ośrodkowi internet otwierając niezmierzone 
możliwości pomocy użytkownikowi w rozwiązywaniu jego problemów 
naukowych.

Wraz z postępem naukowo-technicznym i rozwojem sieci komputerowych nastąpiła 
komputeryzacja Biblioteki Głównej. Znaczącą wówczas rolę przy wdrażaniu systemu 
bibliotecznego HORIZON wypełnił Ośrodek Informacji Naukowej w osobie ppłk dr 
n. przyr. inż. Marka Matusiaka.

Ośrodek pomagał także pracownikom naukowym WAM w opracowaniu prac 
naukowych, naukowo-badawczych i doświadczalnych.

Na zakończenie, pragnę wymienić osoby, które wniosły znaczący wkład 
w kształt i obraz trzydziestoletniej historii Ośrodka. Są to: ppłk lek. Bronisław Głuś 
(1972–1977), w tych latach współpracowali z Nim: mgr Andrzej Szczypkowski, 
mgr Krzysztof Kaczmarek, Elżbieta Redłowska, Bożena Wenikajtis, następnie mgr 
Krystyna Breker (1977–2002), Jadwiga Bańkowska (1978–1991), ppłk lek. Henryk 
Górski (1980–1990), ppłk dr n. med. Krzysztof Walczewski (1990–1994), ppłk dr n. 
przyr. inż. Marek Matusiak (1996–2002).
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BIBlIoteKA głóWnA unIWeRSytetu MeDyCznego W łoDzI

Dnia 1 października 2002 roku utworzono Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który 
powstał z połączenia dwóch akademii medycznych: cywilnej Akademii Medycznej 
w Łodzi oraz Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława 
Szareckiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. O szkolnictwie 
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wyższym (Dz.U. nr 65, późn. zmiany). W uniwersytecie istnieje 6 wydziałów: 
Farmaceutyczny, Fizjoterapii, Lekarski z Oddziałem Pielęgniarstwa, Lekarsko-
Dentystyczny, Nauk o Zdrowiu i Wojskowo-Lekarski. W roku akademickim 2002/2003 
studiowało ok. 5 200 osób na studiach dziennych, wieczorowych, magisterskich 
zaocznych, licencjackich oraz doktoranckich, w tym anlogojęzycznych.

W skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Medycznego 
wchodzą: Biblioteka Główna oraz biblioteki Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału 
Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego oraz wkrótce Wydziału 
Fizjoterapii, a także liczne biblioteki klinik, katedr i zakładów.

Biblioteka Główna koordynuje pracę bibliotek systemu. Obecny warsztat pracy 
UM stanowi kontynuację AM i WAM. Dysponuje krajowymi i światowymi bazami 
danych z zakresu nauk biomedycznych. Stara się zapewnić dostęp do pełnotekstowych 
czasopism elektronicznych.

Księgozbiór Biblioteki obejmuje 209 822 vol. druków zwartych oraz 64 213 vol. 
czasopism. Został powiększony o zbiory Biblioteki WAM.

W Bibliotece realizowane są cele i założenia podjęte wcześniej. Opracowywana 
jest również bieżąca Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Planowane jest 
retrospektywne katalogowanie zbiorów wg formatu USMARC w systemie Horizon. 
Skatalogowano 35 648 rekordów bibliograficznych. 

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przysposobienia bibliotecznego dla studentów 
I roku oraz z informacji naukowej dla słuchaczy pielęgniarstwa i doktorantów. W 2003 
roku rozpoczęto szkolenia biblioteczne dla studentów anglojęzycznych.

W Oddziale Informacji Naukowej pragniemy zorganizować pracownię multimedialną 
w celu wspomagania dydaktyki oraz unowocześniania form przeprowadzanych zajęć 
w zakresie przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej. Obecną obsadę 
Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UM stanowią: mgr Ewa Wieczorek, 
kierownik, mgr Barbara Grala, mgr Bogumiła Wiktorowska oraz Urszula Zauder 
i Bożenna Chmielecka-Konieczna. Ogromną pomocą pracownikom i użytkownikom 
służy mgr inż. Witold Kozakiewicz, informatyk.

W najbliższym czasie planujemy uruchomienie dodatkowych stanowisk 
przeznaczonych do korzystania z czasopism elektronicznych oraz modernizację 
sprzętu komputerowego.


