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Strony internetowe jako element marketingu biblioteki
Internet jest kanałem informacji w coraz większym stopniu wypierającym 

tradycyjne media komunikacyjne. To już nie jest wirtualny świat, do którego zagląda 
się od czasu do czasu – to świat aktywnych użytkowników, korzystających każdego 
dnia z wielu serwisów, poszukujących informacji, produktów i usług. Internet daje 
możliwość utworzenia określonej przestrzeni informacyjnej dla instytucji jaką jest 
biblioteka w globalnej sieci. Internet zapewnia coraz lepsze narzędzia i rozwiązania 
do komunikowania się ze środowiskiem zewnętrznym biblioteki.

Według zasad marketingu jednym ze sposobów dotarcia do klienta jest strona 
internetowa firmy. Reguły marketingowe można stosować również w usługach 
bibliotecznych. Strategię wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom użytkowników 
bibliotek odzwierciedlają ich portale WWW. Tworzą one wizerunek biblioteki, 
pozwalają na budowanie pozytywnego obrazu, umożliwiają przedstawienie metod 
współpracy z potencjalnym czytelnikiem oraz realizację kluczowych zadań. 
Witryna biblioteki akademickiej powinna być miejscem zapewniającym wiarygodną 
informację, nowoczesne narzędzia i usługi, jej oferta nie może być kojarzona głównie 
z wypożyczaniem książek. Świadoma strategia marketingowa zastosowana przy 
budowaniu stron internetowych wpływa na wzrost widzialności usług bibliotecznych, 
przyciąga użytkowników i zachęca ich do dalszego i częstszego odwiedzania tego 
miejsca w Internecie [1]. Strona internetowa biblioteki nie może więc być statycznym 
narzędziem do jednostronnej komunikacji (książki elektroniczne, e-czasopisma, 
poradniki, instruktaże, słowniki, indeksy A-Z). Powinna odzwierciedlać gotowość 
biblioteki do dynamicznej, interaktywnej współpracy z czytelnikiem, dawać 
użytkownikowi możliwość wpływu na współkształtowanie zasobów i usług (e-mail, 
komunikatory, newsletter, blogi, fora dyskusyjne, e-learning, bezpośrednie przesyłanie 
zapytań) [2].

Grupę docelową [3], do której kierowana jest oferta informacyjna bibliotek 
medycznych stanowią:
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● użytkownicy zasobów, w tym:
– studenci, doktoranci, pracownicy naukowi uczelni/instytutu, 
– określone grupy zawodowe (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, toksykolodzy, 

nauczyciele, dziennikarze, bibliotekarze, itp.), 
– określone grupy społeczne (pacjenci, konsumenci, uczniowie, itp.)

● pracownicy biblioteki głównej i bibliotek filialnych, uczelni/instytutu, 
● dostawcy książek, czasopism, baz danych, materiałów informacyjnych
● społeczności terytorialne (lokalna społeczność uczelni, osiedla studenckiego, 

miasta, kraju, regionu, świata)
● instytucje współfinansujące
● potencjalni konkurenci na rynku usług bibliotecznych. 
Użytkownicy ci oczekują od serwisu bibliotecznego, aby stosował takie narzędzia, 

jakie powszechnie są wykorzystywane w usługach internetowych, był szybki 
i łatwy w nawigacji. Nowoczesne elementy podnoszą standard usług, rozszerzają 
ofertę, zmieniają oblicze bibliotek i są wprowadzeniem do biblioteki wirtualnej 
udostępniającej swoje zasoby na żądanie użytkownika z dowolnego miejsca 
i o dowolnej godzinie. 

Sposobem na budowanie wizerunku biblioteki poprzez strony WWW jest 
personalizacja serwisu – identyfikowanie biblioteki dzięki indywidualizacji stron 
z wykorzystaniem odpowiednich elementów graficznych czy kolorystyki. Zabiegi te 
mają na celu stworzenie poczucia, że jest to niepowtarzalna strona, tworzona przez 
daną bibliotekę, odróżniającą ją od innych [4]. Oryginalne elementy multimedialne 
zachęcają użytkownika do ponownego korzystania z tej strony, a interaktywne 
narzędzia internetowe użyte do budowania portalu bibliotecznego zmieniają 
użytkownika z biernego odbiorcy treści na aktywnego uczestnika kreującego zawartość 
serwisu na miarę swoich potrzeb.

Biblioteki uczelni medycznych
W systemie polskiego medycznego szkolnictwa wyższego funkcjonuje jedenaście 

uczelni akademickich kształcących w zakresie uzyskania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu medycznego na poziomie magisterskim i licencjackim na następujących 
kierunkach studiów: 

● lekarski 
● stomatologia 
● analityka medyczna 
● farmacja 
● pielęgniarstwo 
● fizjoterapia 
● zdrowie publiczne 
● położnictwo
● ratownictwo medyczne
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● medycyna laboratoryjna
● dietetyka.
Każda z tych instytucji posiada własną bibliotekę (tab. 1), która stanowi zaplecze 

edukacyjne uczelni dla studentów i pracowników naukowych. Zgromadzone zasoby 
wiedzy, udostępnianie i rozpowszechnianie ich stanowią podstawę funkcjonowania 
bibliotek akademickich. Istotne znaczenie mają też wartości generowane w sposób 
pośredni jako efekt wsparcia intelektualnego dla danego środowiska poszukującego 
wiedzy medycznej. Nowoczesne narzędzia internetowe umożliwiają włączenie się 
bibliotek akademickich w sferę Nauki 2.0, a punktem wyjścia jest właśnie strona 
internetowa.

Tab. 1. Biblioteki uczelni medycznych:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku 

ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
bibamb@umwb.edu.pl 

http://biblioteka.umwb.edu.pl

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum
w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 

Bydgoszcz
sekret.biblio@cm.umk.pl

http://biblio.cm.umk.pl/

Biblioteka Główna Akademii Medycznej
w Gdańsku

ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
biblsekr@amg.gda.pl http://www.biblioteka.amg.gda.pl/

Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
biblio@sum.edu.pl

http://www.slam.katowice.pl/page.php?216
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Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków
sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl

http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie 

ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin
sekretariat@bg.umlub.pl http://bg.umlub.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź
biblio@bg.umed.lodz.pl http://www.bg.umed.lodz.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu

ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
bg@ump.edu.pl http://www.bg.ump.edu.pl/

Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

bgpam@sci.pam.szczecin.pl http://www.ams.edu.pl/biblioteka
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Biblioteka Główna Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa
library@bibl.amwaw.edu.pl

http://www.wum.edu.pl/

Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Parkowa 1/3, 51-616 Wrocław

biuro@bg.am.wroc.pl

http://www.bg.am.wroc.pl/

główna Biblioteka lekarska
Dostęp do zasobów wiedzy dla pracowników naukowych w dziedzinie medycyny 

i nauk pokrewnych, pracowników ochrony zdrowia z wykształceniem wyższym 
(medycyna, farmacja, pielęgniarstwo), średniego personelu medycznego, zapewnia 
Główna Biblioteka Lekarska wraz z szesnastoma oddziałami terenowymi (tab. 
2). Strona internetowa GBL skierowana jest do szerokiej grupy indywidualnych 
odbiorców w całym kraju poszerzających i uzupełniających swoje wykształcenie 
medyczne lub prowadzących badania naukowe. Z oferty tej mogą korzystać pozostałe 
biblioteki kierując zamówienia bezpośrednio do GBL lub do najbliższego oddziału w 
danym regionie. Oprócz typowych funkcji bibliotecznych w portalu tym prezentowane 
są bazy integrujące dostęp do zasobów rozproszonej informacji medycznej w kraju 
takie jak Polska Bibliografia Lekarska (PBL) rejestrująca polską literaturę z dziedziny 
medycyny, Tez–MeSH, czyli polska wersja języka informacyjo-wyszukiwawczego 
amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH) i Centralny Katalog 
Czasopism Zagranicznych (CKCZ) obejmujący zasoby czasopism 56 bibliotek 
medycznych w kraju. Nowością jest dostęp do podstawowych informacji o GBL za 
pomocą telefonu komórkowego wyposażonego w przeglądarkę Wireless Aplication 
Protocol (WAP) (http://wap.gbl.waw.pl).

Tab. 2. Główna Biblioteka Lekarska i oddziały terenowe GBL

Główna Biblioteka Lekarska
im. Stanisława Konopki w Warszawie
ul. Chocimska 22, 00-791 Warszawa

gbl@gbl.waw.pl
http://www.gbl.waw.pl/
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Oddziały terenowe GBL

Oddział Bełchatów, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów,                gbl-belchatow@tlen.pl

Oddział Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała,        odz-bbia@gbl.waw.pl

Oddział Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów,         odzciech@gbl.waw.pl

Oddział Częstochowa, ul. Bialska 104, 42-200 Częstochowa,                 gbl.czestochowa@wp.pl

Oddział Elbląg, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg,                              odz-elb@gbl.waw.pl

Oddział Gorzów Wielkopolski, ul. Estkowskiego 13, 
66-400 Gorzów Wielkopolski,                                                                  odz-gorz@gbl.waw.pl

Oddział Katowice, ul. Grażyńskiego 49 A, 40-126 Katowice,                 odz_kat@interia.pl

Oddział Kielce, ul. Artwińskiego 3, skr. poczt. 21 25-602 Kielce,           odzkiel@poczta.onet.pl

Oddział Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin,                       gblk@swk.med.pl

Oddział Olsztyn, ul. Żołnierska 14 c ,10-561 Olsztyn,                              odz-olsz@gbl.waw.pl

Oddział Opole, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole,                                 odz-opol@gbl.waw.pl

Oddział Radom, ul. Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom,                         bl-jozefow@wss.com.pl
 

Oddział Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79 A,  35-040 Rzeszów,                 gbl.rzeszow@interia.pl

Oddział Słupsk, ul. Jana Pawła II, 1, 76-200 Słupsk,                               odz-slup@gbl.waw.pl

Oddział Toruń, ul. Chopina 20, 87-100 Toruń,                     krystyna.rychlicka@hipokrates.org

Oddział Zielona Góra, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,                      odz-zgor@gbl.waw.pl
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Biblioteki instytutowe
W polskiej nauce i edukacji działają też jednostki badawczo-rozwojowe i oddziały 

Polskiej Akademii Nauk (PAN) związane z medycyną. Posiadają one biblioteki 
naukowe (tab. 3) specjalizujące się w określonej dziedzinie wiedzy biomedycznej, 
wspomagające prowadzone badania naukowe i dalszą edukację medyczną. Charakter 
ich usług i działań związany jest z tematyką i zakresem badań instytucji, do której należą. 
Dobrze dobrany i w miarę możliwości kompleksowy księgozbiór specjalistyczny oraz 
zapewnienie dostępu do fachowych źródeł zewnętrznych sprawiają, że małe biblioteki 
instytutowe stają się cennym zapleczem wysoce specjalistycznej wiedzy. Biblioteki 
instytutowe powinny posiadać możliwie pełną ofertę w wytyczonym zakresie 
specjalizacji a strony internetowe mogą być sposobem na przedstawienie tej oferty 
i otwarciem drogi dla osób poszukujących specyficznej wiedzy tematycznej.

Tab. 3. Medyczne biblioteki instytutowe

 Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego

Biblioteka
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa

bib_cmkp@cmkp.edu.pl
http://www.cmkp.edu.pl/biblioteka.htm

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Biblioteka

ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 
Warszawa

biblioteka@ifps.org.pl
http://www.biblioteka.ifps.org.pl

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Biblioteka Naukowa 

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa 
s.fronczak@igichp.edu.pl 

http://www.igichp.edu.pl/

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Biblioteka Naukowa 

ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa 
biblioteka@ihit.waw.pl 

http://www.ihit.waw.pl/
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Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Biblioteka Naukowa 
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

biblioteka@ikard.pl http://www.ikard.waw.pl/biblioteka-naukowa.
html

Instytut Matki i Dziecka
Biblioteka Naukowa 

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
biblioteka@imid.med.pl 

http://www.imid.med.pl

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Biblioteka 

ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin 
imw@galen.imw.lublin.pl http://www.imw.lublin.pl/biblioteka.html

Instytut Medycyny Pracy
 im. prof. dr Jerzego Nofera

Biblioteka Naukowa 
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 

Łódź 
library@imp.lodz.pl

http://www.imp.lodz.pl/biblioteka

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia 
Środowiskowego

Biblioteka 
ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec 

biblioteka@imp.sosnowiec.pl http://www.imp.sosnowiec.pl

Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Biblioteka 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 

mpn@coi.waw.pl
http://www.coi.waw.pl
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Instytut Psychiatrii i Neurologii
Biblioteka 

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa 
bibliot@ipin.edu.pl 

http://www.ipin.edu.pl/

Instytut Żywności i Żywienia
im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła

Biblioteka 
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa

izz.biblioteka@izz.waw.pl http://www.izz.waw.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
Państwowego Zakładu Higieny

Biblioteka 
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

biblioteka@pzh.gov.pl
http://www.pzh.gov.pl

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Biblioteka Naukowa 

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
biblioteka@czd.pl http://www.czd.pl/index1.php?id=27

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Biblioteka Naukowa 

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
czmplibr@uni.lodz.pl

http://www.iczmp.edu.pl/biblio/index.html

Narodowy Instytut Leków
Biblioteka Naukowa 

ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
biblio@il.waw.pl

http://www.nizp.edu.pl/bibl.html
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Wojskowy Instytut Medyczny
Biblioteka Naukowa

ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
medbn@wim.mil.pl

http://www.biblioteka.wim.mil.pl

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Biblioteka

ul. Krasińskiego 54, 01-755 Warszawa
biblioteka@wiml.waw.pl

http://www.wiml.waw.pl/

Instytut Biologii Medycznej PAN
Biblioteka Naukowa

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź
aobidowska@cbm.pan.pl

http://www.cbm.pan.pl

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN

Biblioteka Naukowa  
ul. Rudolfa Weigla 12, 58-114 Wrocław 

bibwyp@iitd.pan .wroc.pl http://surfer.iitd.pan.wroc.pl/library.html

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN

Biblioteka
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

liber@ibib.waw.pl http://www.ibib.waw.pl/library4.php

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

Biblioteka
ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

library@cmdik.pan.pl http://www.cmdik.pan.pl/library/index.html
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Instytut Farmakologii PAN
Biblioteka

ul. Smętna 4, 31-343 Kraków
kafel@if-pan.krakow.pl http://www.if-an.krakow.pl/ifpan/info/library.

html

nowoczesne narzędzia w witrynach bibliotek medycznych
Witryny internetowe polskich bibliotek medycznych oferują typowe usługi 

do komunikacji jednostronnej, jak dostęp do katalogów, baz danych, czasopism, 
wydawnictw elektronicznych, narzędzi bibliometrycznych. Zawierają aktualności, 
ogłoszenia, informują o interesujących medycznych zasobach internetowych,  
wyszukiwarkach. Często oferują zdalny dostęp do zasobów elektronicznych 
z komputerów umieszczonych poza uczelnią. Biblioteki medyczne włączają się 
w tworzenie bibliotek cyfrowych, polecają w formie elektronicznej skrypty dla 
studentów i materiały dydaktyczne z zakresu szkoleń bibliotecznych.

Nowe usługi nastawione na aktywny udział użytkownika są dopiero wdrażane 
w niektórych bibliotekach. Są pierwsze próby komunikowania się poprzez forum 
biblioteczne w Gdańsku i forum kartoteki MeSH.pl (http://www.mesh.pl/forum/), 
forum studentów przy Bibliotece Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium 
Medium UJ. Instalowane są czytniki kanałów RSS. Do komunikacji z biblioteką 
wykorzystywana jest najczęściej poczta e-mail, funkcja „wyślij wiadomość” lub 
„zapytaj bibliotekarza”, w jednej z bibliotek zainstalowany jest komunikator Gadu-
Gadu (GG). W bibliotece łódzkiej jest newsletter rozsyłający informacje o nowościach 
pojawiających się na stronach biblioteki. W Szczecinie zapowiadana jest wirtualna 
podróż po nowej bibliotece. Ciekawostką są wystawy tematyczne i „Lekarski 
Poradnik Językowy” (http://lpj.pl) prezentowane w serwisie biblioteki akademickiej 
w Warszawie. Niektóre biblioteki wykorzystują e-learning do szkoleń bibliotecznych. 
Zdalne korzystanie z szerokich zasobów wiedzy medycznej dla danego województwa 
oferowane jest przez Regionalne Centrum Informacji Medycznej (http://rcim.umk.pl) 
w Bydgoszczy. Na stronach biblioteki Instytutu Zdrowia Publicznego w Krakowie 
jest też ciekawy blog (http://www.bibliotekaizp.blogspot.com), na którym można 
poczytać o HealthInfo Island w Second Life i o MIGHEALTHNET – interaktywnym 
serwisie Wiki, dotyczącym zdrowia migrantów w Europie (http://www.mighealth.
net). W Katowicach umieszczono adresy interaktywnych materiałów medycznych 
i przykłady innych serwisów Wiki dotyczących medycyny na świecie. W Lublinie jest 
internetowa wizytówka pracownika (http://ewabusse.wizytowka.pl). Zamieszczenie 
zdjęcia i informacji o danej osobie, publikacji i zainteresowań sprawia, że bibliotekarz 
nie jest anonimowym członkiem wirtualnej społeczności. 

Wśród działań integrujących dostęp do wiedzy i znacząco podnoszących standard 
obsługi online użytkownika jest doc@med                –                system elektronicznego dostarczania 
dokumentów w formie kopii artykułów z czasopism zgromadzonych w siedmiu 
bibliotekach akademickich (http://www.docmed.pl) nadzorowany przez bibliotekę 
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w Poznaniu. Medyczne biblioteki akademickie oferują także dostęp do słownika 
terminów medycznych opartego na polskiej wersji kartoteki haseł przedmiotowych 
MeSH (http://slownik.mesh.pl). Szczegółowe zasady katalogowania zalecane przez 
amerykańską National Library of Medicine i zasady pracy nad kartoteką MeSH 
zamieszczono na stronach biblioteki w Krakowie. 

Natomiast oferta internetowa bibliotek instytutowych prawie nie zawiera nowych 
narzędzi. Niektóre z nich nie posiadają stron lub prezentują tylko krótką informację 
na stronach instytucji macierzystej, a jedynym sposobem dotarcia do ich zbiorów 
jest adres pocztowy, telefon i adres poczty elektronicznej. Biblioteki instytutowe 
nastawione są głównie na tradycyjną współpracę ze środowiskiem wewnętrznym 
swojej instytucji i ich możliwości promowania wiedzy tematycznej na zewnątrz za 
pomocą Internetu nie są wykorzystywane w pełni. Uaktywnienie niszowych zasobów 
tych bibliotek i uruchomienie usług dla zewnętrznych odbiorców poprawi wizerunek 
danej instytucji i włączy ją w globalny obieg informacji medycznej. W przypadku 
małych bibliotek instytutowych zapowiedzią zmian są strony instytucji macierzystych 
tworzone za pomocą systemów zarządzania treścią (Content Management System – 
CMS) np. w Instytucie Medycyny Pracy (IMP) w Łodzi. Biblioteka instytutowa staje 
się wówczas jednym z elementów portalu i dodatkowe informacje dla pacjentów, 
specjalistów, naukowców, firm widziane są z poziomu serwisu instytutu. Podobną 
funkcję zastosowano przy tworzeniu stron Instytutu Kardiologii w Warszawie. 
Uzupełnianie stron biblioteki odbywa się poprzez stopniowe dodawanie kolejnych 
zakładek bez naruszania układu stron. W rozbudowywanym serwisie biblioteki 
IMP można już skorzystać z funkcji „zapytaj bibliotekarza”, można znaleźć oprócz 
typowych informacji cotygodniowy przegląd publikacji WHO z zakresu zdrowia 
i środowiska (The Virtual Library Desk at WHO European Library on Health and 
Environment), link do Repozytorium ECNIS - archiwum dokumentów cyfrowych 
o tematyce związanej ze środowiskowym narażeniem na raka (Environmental Cancer 
Risk, Nutrition and Individual Susceptibility), tworzonego na zasadach Open Access 
przez bibliotekę IMP (http://ecnis.openrepository.com/).

Przedstawione funkcje są dopiero zwiastunami tego, co może być wprowadzane 
w polskich bibliotekach medycznych. Przegląd stron WWW pokazuje stan z listopada 
2008 r. Niektóre biblioteki planują utworzenie nowych portali, inne są w trakcie 
tworzenia swojego serwisu lub wprowadzają nowe funkcje w miarę technicznych 
i finansowych możliwości. Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i standardów tworzenia stron internetowych 
udaje się jednak tylko nielicznym bibliotekom – II nagroda w konkursie SBP za 
najlepszą witrynę dla biblioteki medycznej w Gdańsku wg kryteriów z 2004 r. [5]. 
Żadna z bibliotek nie oferuje dostępu do redagowanych przez siebie informacji 
o zdrowiu, czy materiałów edukacyjnych dla pacjentów i nie prowadzi promocji 
zdrowia za pośrednictwem stron WWW [6,7,8]. W zakresie edukacji pacjentów 
umieszczane są w większości bibliotek tylko adresy wartościowych źródeł informacji 
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internetowej. Mogą one być w przyszłości przekształcone w samodzielne witryny 
internetowe służące przedstawieniu informacji dla pacjentów [9]. W Krakowie 
podłączono zewnętrzne linki do multimedialnej platformy dla lekarzy np. TVN Med 
(http://www.tvnmed.pl). Zamieszczanie informacji o zdrowiu wymaga współpracy 
ze specjalistami, którzy zagwarantują rzetelność dostarczanej wiedzy i pozwolą na 
zastosowanie certyfikacji portalu zgodnie z kodeksem postępowania „Helath On the 
Net Foundation” (HONcode) przeznaczonym dla stron z zakresu medycyny i zdrowia 
[10]. 

Świadoma strategia marketingowa poprzez profesjonalne zarządzanie serwisem 
internetowym biblioteki wiąże się z powołaniem osoby odpowiedzialnej za portal, 
przeznaczeniem środków finansowych na utrzymanie i zarządzanie. Jeśli to zadanie 
ma być wykonywane przez biblioteki, to obciąża ono i tak ich skąpe budżety. Na razie 
nowości wprowadzane są przez bibliotekarzy pasjonatów, a powinny być realizowane 
przez profesjonalistów (tylko kto ich doceni), wówczas skala nowych narzędzi 
i poziom serwisów bibliotecznych spełnią oczekiwania użytkowników.
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załącznik - Strony internetowe bibliotek
Zaprezentowano 35 witryn internetowych (dostęp z 7 XI 2008 r.), w tym 10 

bibliotek uczelnianych i 25 instytutów naukowych. 

Witryny internetowe bibliotek uczelnianych.
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Witryny internetowe bibliotek naukowych.
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