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WyStąPIenIe jego MAgnIFICenCjI
ReKtoRA AKADeMII MeDyCznej W BIAłyMStoKu

Pani Przewodnicząca, Szanowni Zebrani,

 Biblioteki naukowe są miejscem gromadzenia i przechowywania wiedzy, 
są sercem każdej Uczelni. Wydaje się, że istnieją, w różnych formach, odkąd 
człowiek nauczył posługiwać się pismem. Nawet tym najprostszym. Jak choćby 
najstarsze biblioteki starożytności zwierające gliniane tabliczki z pismem klinowym 
czy też biblioteki klasztorne. Techniki informatyczne zmieniły całkowicie sposób 
funkcjonowania bibliotek, poszerzyły nieprawdopodobnie dostęp do ich zasobów 
na całym świecie. Rozrósł się ogromnie zakres ich działań. Czego nigdy nie 
było, dzisiaj zasoby bibliotek stały się dostępne przez 24 godziny na dobę i przez 
wszystkie dni roku. Można też korzystać z nich bez konieczności udawania się do 
biblioteki. Większość z tych rozwiązań dostępna jest już w naszym Kraju a także 
w Bibliotece AMB. Kierowany przez Panią Dyrektor Danutę Dąbrowską-Charytoniuk 
zespół pracowników naszej Biblioteki dokonał, w ciągu ostatnich kilku lat, 
autentycznej rewolucji. Dzisiaj udostępnia się w sieci akademickiej bazy pełno-
tekstowe, bibliograficzne i faktograficzne, wdrożono nową wersję zintegrowanego 
systemu bibliotecznego ALEPH 500, system elektronicznego przesyłania artykułów 
doc@med., uruchomiono pracownię multimedialna, trwa remont pomieszczeń  
i magazynów. Biblioteka przez udział w konsorcjach udostępnia ze wszystkich 
komputerów sieci akademickiej kilka tysięcy czasopism w wersji on-line. Prowadzona 
jest rekonwersja katalogów kartkowych. To ogromna praca. Korzystając z okazji, 
pragnę złożyć Pani Dyrektor Dąbrowskiej i wszystkim Jej Współpracownikom 
wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za wprowadzenie naszej Biblioteki we 
współczesność. Pomocy merytorycznej udzielali nam pracownicy innych Bibliotek 
i za tą pomoc chciałbym również bardzo serdecznie podziękować.

Szanowni Zebrani,

 Jak powiedziała Pani Dyrektor, informatyzacji bibliotek towarzyszą różne 
ważne i trudne problemy. Wyrażam nadzieję, że obecna Konferencja przyczyni 
się znacząco do ich rozwiązania. Życzę Państwu owocnych obrad, i przyjemnego 
spędzenia czasu wolnego. Zapraszam ponownie do naszej Uczelni. Dziękuję za 
uwagę.


