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Z informacji naukowej w Bibliotece Naukowej Instytutu Reumatologicznego 
korzystają głównie lekarze i pracownicy naukowi Instytutu. Czytelnicy, którzy 
przychodzą spoza IR, przeważnie posiadają gotowe zestawy bibliograficzne, 
przygotowane osobiście z darmowych wersji MEDLINE, albo opracowane wydruki 
z GBL, lub bibliotek akademickich. W Bibliotece Naukowej I.R. poszukują 
pełnych tekstów z czasopism, które ze względu na specyfikę kierunku zbiorów 
są prenumerowane tylko przez IR. W roku bieżącym prenumerujemy 30 tytułów 
czasopism zagranicznych, w tym 27 dostępnych on-line. Posiadamy 2 stare komputery 
(1994, 1998, 1999), w tym jeden z dostępem do internetu przez stałe łącze. 

Biblioteka Naukowa Instytutu Reumatologicznego tak ewoluowała w kierunku 
unowocześnienia informacji naukowej, jak na to pozwalały finanse Instytutu 
i zrozumienie wagi sprawy wśród dyrektorów.
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DzIAłAlność InFoRMACyjnA BIBlIoteKI nAuKoWej 
INSTYTUTU MaTKI I DZIECKa W WaRSZaWIE

Biblioteka Naukowa Instytutu powstała w maju 1959 roku, czyli jedenaście lat po 
utworzeniu samego Instytutu. Początkowo do zadań biblioteki należało zgromadzenie 
i opracowanie jak największej ilości książek i czasopism zgodnych z profilem 
prowadzonych tutaj badań naukowych.

Pierwszymi działaniami czysto informacyjnymi był tak zwany „Express 
Informacyjny” zapoczątkowany w latach osiemdziesiątych. Były to spisy treści 
bieżących numerów zagranicznych periodyków naukowych prenumerowanych przez 
Główną Bibliotekę Lekarską. Spisy te trafiały do kierowników klinik i zakładów 
Instytutu. W roku 1987 biblioteka otrzymała komputer i sporządziła bibliografię 
pracowników Instytutu za lata 1948-1998.

Rok 1990 to początek pracy z komputerową bazą danych Medline (początkowo na 
płytach CD-Rom) i pierwsze zestawienia tematyczne wykonywane dla pracowników 
naukowych. 

Obecnie działalność informacyjna Biblioteki to wyszukiwanie informacji 
w internecie – Polska Bibliografia Lekarska, katalogi on-line GBL-u, bibliotek 
akademii medycznych i innych bibliotek ze zbiorami z zakresu medycyny i nauk 
pokrewnych, kwerendy z baz danych Medline, darmowe bazy pełnotekstowe (np. 
freemedicaljournals.com). A od niedawna posiadamy dostęp do komercyjnej bazy 
ProQuest Medical Library.
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Generalnie Biblioteka nasza idzie w kierunku przekształcenia się bardziej w punkt 
informacji naukowej właśnie. Po ostatniej selekcji księgozbiór skurczył do około pięciu 
tysięcy woluminów, i jest to w tej chwili bardziej księgozbiór podręczny. Naszym 
głównym działaniem jest obecnie wyszukiwanie informacji i ściąganie artykułów 
z innych bibliotek. 

Planuje się również stworzenie czytelni multimedialnej, to jest pokoju z kilkoma 
komputerami podłączonymi do sieci internet. 

Bacznie też przyglądamy się projektowi stworzenia konsorcjum bibliotek 
medycznych i wszelkim ruchom dotyczącym tego projektu. A już przystąpiliśmy do 
konsorcjum użytkowników bazy PQ ML.
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DzIAłAlność InFoRMACyjnA BIBlIoteKI nAuKoWej 
WOjSKOWEgO INSTYTUTU MEDYCZNEgO W WaRSZaWIE

Wojskowy Instytut Medyczny, jednostka badawczo-rozwojowa, został utworzony 
Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 201, poz. 1699, 1700).

Przedmiotem działalności Instytutu jest:
1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk 

medycznych  z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym medycyny pola walki i medycyny stanów nagłych, medycyny 
morskiej i tropikalnej oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania 
w praktyce,

2. upowszechnianie wyników prac,
3. opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów diagnostyczno-leczniczych 

mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

4. kształcenie przeddyplomowe, podyplomowe oraz ustawiczne,
5. uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia, udzielanie świadczeń zdrowotnych 

i promocja zdrowia na zasadach określonych dla publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej i o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wojskowy Instytut Medyczny przejął prawa i obowiązki dotychczasowego 
Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Posiada 


