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jAK KSzTAŁTOWAŁA SIę WSPóŁPRACA 
DYReKTORóW BIBlIOTeK GŁóWNYCh 

aKaDEMII MEDYCZNYCH

Dnia 4 grudnia 1981 roku, w Sali Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku 
zebrali się dyrektorzy bibliotek głównych akademii medycznych i podjęli decyzję 
o nawiązaniu ścisłej współpracy podległych im zakładów. Podstawowym celem 
tej współpracy miało być udoskonalenie dostępu pracowników naukowych 
uczelni medycznych do zasobów wszystkich naukowych bibliotek medycznych 
w naszym kraju, a przede wszystkim pozyskiwanie dla ich potrzeb treści artykułów 
z zagranicznych czasopism naukowych. Sprawa ta była wówczas niezwykle aktualna 
wobec drastycznego ograniczenia środków dewizowych na prenumeratę czasopism 
z zagranicy. Do rozwiązania tego problemu zobowiązała dyrektorów tych bibliotek 
Konferencja Rektorów Akademii Medycznych. Dyrektorzy zdecydowali, że konieczna 
jest bardzo ścisła współpraca między naukowymi bibliotekami medycznymi, a także 
przygotowanie planu prenumeraty czasopism „dewizowych” opracowano w taki 
sposób, aby nie dublować zakupów niektórych tytułów, a w interesie użytkowników 
wymieniać informacje o ich treści między bibliotekami. Szczegóły tej współpracy 
miały być (i były) opracowane w czasie kolejnego spotkania, które odbyło się, przy 
udziale pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za sprawy prenumeraty, 
w Białymstoku. 

Ustalono także na tym spotkaniu, że co roku odbywać się będą spotkania 
dyrektorów, a głównym punktem programu ich narad, konferencji, nazwanych dwa lata 
później – konferencjami problemowymi, będą najistotniejsze, nurtujące bibliotekarzy 
medycznych problemy, a przede wszystkim wymiana doświadczeń. Ponieważ 
wymiana doświadczeń nie powinna odbywać się wyłącznie w gronie dyrektorów, 
uznano, że co dwa lata konferencje te będą odbywać się w poszerzonym składzie, 
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przy udziale nie tylko zainteresowanych pracowników bibliotek głównych, ale także 
osób kierujących naukowymi bibliotekami medycznymi instytutów działających 
w resorcie zdrowia i opieki społecznej oraz Polskiej Akademii Nauk. Takie spotkania 
– konferencje problemowe odbywały się (i odbywają od 1981 r.) w każdym roku, 
a naradom dyrektorów. Ponadto, w czasie między tymi konferencjami organizowane 
były narady dyrektorów (o ile dobrze pamiętam w każdym roku miały miejsce co 
najmniej dwie takie narady: jedna, na której podsumowywano poprzednią konferencję 
i analizowano podjęte na niej wnioski i ustalano sposób ich realizacji oraz druga, 
zwana programową, na której akceptowano program kolejnej konferencji i wstępnie 
akceptowano przygotowywane przez referentów tematy ich wystąpień). Naradom 
odbywającym się w okresie między konferencjami oraz konferencjom przewodniczyli 
dyrektorzy bibliotek – organizatorów konferencji (ich zastępcami byli dyrektorzy 
bibliotek, w których odbyły się poprzednie konferencje). 

Taki stan rzeczy funkcjonował do 1988 r. Konferencje odbywały się nadal, ale 
inaczej ukształtował się zespół osób - organizatorów współpracy bibliotek i konferencji 
problemowych. Na początku 1985 r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej ogłoszone zostało zarządzenie Ministra w sprawie organizacji 
i działalności informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w resorcie zdrowia 
i opieki społecznej. Zarządzenie to stanowiło, że centralnym ośrodkiem informacji 
naukowej w resorcie jest Główna Biblioteka Lekarska i mówiło o zadania tej instytucji. 
W związku z tymi przepisami dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej powołał jako 
swój organ opiniodawczy i doradczy Międzybiblioteczną Komisję Koordynacyjną 
Bibliotek Medycznych [regulamin tej Komisji opublikowany został w numerze 343 
z 1989 r. (s. 137-138) Biuletynu GBL].

Międzybiblioteczna Komisja Koordynacyjna Bibliotek Medycznych została 
rozwiązana po wejściu w życie obowiązującej obecnie ustawy o bibliotekach, 
w 1997 r. W marcu 1998 r. dyrektorzy bibliotek głównych akademii medycznych, na 
naradzie w Bydgoszczy, postanowili, że wobec powołania Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Szkół Wyższych utworzą Konferencję Dyrektorów Bibliotek Medycznych. 
Jednocześnie stwierdzili, że najlepszych sposobem na sformalizowanie działalności 
tego zespołu będzie uznanie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Medycznych za 
Sekcję Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. Opracowano potrzebne 
do podjęcia stosownych działań materiały, z którymi można się zapoznać czytając 
uchwałę z dnia 23 marca 1998 r. i dnia 5 czerwca tego roku. Sprawa ta ponownie 
była przedmiotem obrad dyrektorów bibliotek uczelni medycznych w Poznaniu, 
w dniu 5 czerwca 1998 r. Wniosek w sprawie powołania Sekcji Medycznej Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych z nieznanych nam bliżej powodów nie został 
załatwiony pozytywnie (a szkoda). O ile mi wiadomo, nie przekazano nam nawet 
oficjalnego stanowiska Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych w tej 
sprawie. 

W tej sytuacji organem koordynującym współpracę bibliotek uczelni medycznych 
była (i jest nadal) Konferencja Dyrektorów Bibliotek Uczelni Medycznych. 
Początkowo Konferencja działała w oparciu o ustalenia przyjęte w Poznaniu. Obecnie 
Konferencja pracę swoją opiera o postanowienia regulaminu Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych uchwalonego w październiku 2009 
roku w Warszawie.


