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znacznie więcej zamówień użytkowników, gdyby nie powtarzające się problemy 
z serwerem pocztowym, spowodowanym brakiem informatyka.

Ze względu na zmniejszające się co roku środki finansowe, BG stara się zapewnić 
użytkownikom dostęp on-line do możliwie największej liczby czasopism. W roku 
bieżącym ze strony domowej biblioteki jest dostęp on-line do 108 tytułów czasopism 
zagranicznych prenumerowanych przez BG (za pośrednictwem firmy ABE Marketing) 
dla użytkowników AM po adresach IP.

Mimo wielu trudności BG stara się wypełniać swoja misję, jak najlepiej, by dotrzeć 
do użytkowników z pełną informacją.

Biblioteka Główna stale pracuje nad udoskonalaniem warsztatu pracy 
poszczególnych Oddziałów, co zwiększyłoby efektywność i jakość obsługi 
informacyjnej. W tym celu został powołany specjalny zespół (w składzie Agnieszka 
Czarnecka, Anna Portacha, Edyta Szczypińska), w celu opracowania strategii 
promocyjnej BG i jej usług.

Kampania ma na celu dotarcie z informacją o usługach, jakie świadczy Biblioteka, 
do jak najszerszego grona odbiorców i zakorzenienie w świadomości pracowników 
i studentów Uczelni jako placówki realizującej potrzeby informacyjne całej 
społeczności akademickiej.

Promocja obejmuje:
1. szkolenia pracowników biblioteki,
2. modernizację i bieżące uaktualnianie strony www biblioteki,
3. mailing,
4. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w formie drukowanej 

(ulotki, plakaty, informacje mocowane na skrzynkach komputerowych 
w pracowniach).
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Biblioteka CMKP z roku na rok stara się, w miarę finansowych możliwości, 
zapewnić swoim użytkownikom coraz szybszy i pełniejszy dostęp do szeroko pojętej 
informacji naukowej.
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Przełomowym rokiem w naszej działalności był rok 1992, kiedy to Biblioteka 
otrzymała dwa komputery. Jeden służył do obsługi bazy MEDLINE; drugi stał się 
podstawą do stworzenia własnej bazy bibliotecznej w oparciu o system SOWA.

Kolejny etap to środki finansowe przeznaczone na realizację projektu „Klubu 
Internetowego dla Lekarzy” z Fundacji im. Stefana Batorego. Uzyskane w ten sposób 
fundusze, pozwoliły na zakup sześciu komputerów, a CMKP zapewniło dostęp 
światłowodowy do Internetu. Przez 2 lata prowadzone były  w „Klubie” nieodpłatne 
kursy z zakresu obsługi komputerów i baz medycznych dla lekarzy z całej polski. 
Kursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem; zostało przeszkolonych ponad 3000 
uczestników.

Biblioteka głównie świadczy usługi dla pracowników Centrum. Kilka lat temu 
największym powodzeniem  cieszyły się zestawienia tematyczne, sporządzane 
w oparciu o bazę MEDLINE. Z roku na rok ilość zamówień spada. Taka sytuacja 
została spowodowana łatwym dostępem do sieci Internet i możliwością samodzielnej 
pracy w bazie MEDLINE.

Pracownicy biblioteki często wykorzystują w swojej pracy Polską Bibliografię 
Lekarską, dostępną na stronie Głównej Biblioteki Lekarskiej. Baza ta, służy nam 
głównie do wykonywania zestawień tematycznych dla lekarzy piszących prace 
specjalizacyjne I i II stopnia i studentów różnych uczelni.

Dzięki dostępowi do Internetu, Biblioteka ma możliwość sprowadzania drogą 
elektroniczną kopii artykułów z czasopism, których w swoich zbiorach nie posiada. 
Systematycznie korzystamy z usług doc@med i niemieckiej bazy SUBITO.

Zapotrzebowanie na tego typu usługi stale wzrasta. Sami, w miarę możliwości 
realizujemy zamówienia drogą elektroniczną dla innych bibliotek oraz zamówienia 
indywidualnych użytkowników. 

Prenumerujemy 20 tytułów czasopism zagranicznych, których pełna lista znajduje 
się na naszej stronie www oraz w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych. 
Większość czasopism jest dostępna dla naszych Klinik i Zakładów on-line.

W przyszłym roku, planujemy zakupić jedną z wybranych przez naszych 
pracowników, baz zawierających zagraniczne czasopisma pełnotekstowe.

Do roku 1990 „Bibliografia publikacji pracowników CMKP” ukazywała się 
w wersji papierowej i była opracowywana przez pracowników Biblioteki. Obecnie 
ukazuje się ona na stronach www Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
i obejmuje dokumenty od 1992 r. Do 2003. Bibliografię opracowuje Ośrodek Badań 
Naukowych CMKP, który nie wchodzi w skład Biblioteki.


