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potraktować jako usługę na rzecz tegoż środowiska, ale przede wszystkim jako usługę 
to środowisko integrującą.

Podejmowane są również próby wspomagania inicjatyw integrujących szeroko 
rozumiane krajowe środowisko medyczne, o których mówiono we wcześniejszych 
wystąpieniach. Nasze obawy budzi jednak brak jasnego określenia stopnia 
zintegrowania środowisk medycznych. Jakie miejsce wśród tych bibliotek widzi dla 
siebie Główna Biblioteka Lekarska, jakie miejsce biblioteki instytutów naukowych 
i wreszcie jaki jest stopień wzajemnej współpracy bibliotek akademii medycznych. 
Uważamy, że bez dokładnego określenia się tych wszystkich podmiotów, określenia 
wzajemnych więzów i wspólnych celów działania, trudno będzie mówić o realizacji 
zintegrowanych usług medycznych, a jeszcze trudniej podejmować kolejne działania 
i decyzje.

Mgr inż. Anna Grygorowicz
Mgr Małgorzata Gorczewska
Gdańsk – AM

KIlKA uWAg o oRgAnIzACjI WyPoŻyCzeń DlA StuDentóW 
z PoCzątKIeM noWego RoKu AKADeMICKIego

Z początkiem każdego roku akademickiego biblioteki naukowe stają wobec proble-
mu sprawnego wypożyczania podręczników.

Personel biblioteczny jest zmuszony obsłużyć w bardzo krótkim czasie znaczą 
liczbę studentów, udostępniając setki woluminów dziennie. Okres ten wymaga 
sprawnej organizacji i pełnej mobilizacji całego personelu biblioteki. Jak pokazuje 
doświadczenie, mimo przedsięwzięcia takich środków praca innych agend biblioteki 
jest w tym czasie utrudniona.

Nasilające się problemy z udostępnianiem podręczników na początku każdego 
roku akademickiego zmusiły nas do szukania rozwiązań, które by zminimalizowały 
kolejki oczekujących i zniecierpliwionych studentów. Niebagatelnym aspektem tego 
problemu była też konieczność zapewnienia bezpieczeństwa całej instytucji, a także 
jej pracownikom i użytkownikom.

W wyniku analiz opracowano w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdań-
sku harmonogram wypożyczeń we wrześniu i pierwszych dniach października.

Studentów podzielono na grupy -– każdego dnia obsługujemy inną grupę studentów 
w zależności od kierunku i roku studiów oraz od litery rozpoczynającej nazwisko 
wypożyczającego. 
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Informacje dla studentów od II do VI r. Wydz. lek. i Wydz. Farm. oraz I r. oddz. 
Pielęg. o terminie wypożyczania podręczników na rok akademicki 2002/2003

5.09. (czwartek) I
Rok

Oddz. Pielęgniarstwa
Studia zaoczne

9.09. (poniedziałek) II i V
Rok

Wydz. Farm.
Oddz. Med. Labor.
nazwiska od A do Ł

10.09. (wtorek) II i V 
Rok

Wydz. Farm. 
Oddz. Med. Labor. nazwiska od 

M do Ż

11.09. (środa) III i IV
Rok

Wydz. Farm.
nazwiska od A do Ł

12.09. (czwartek) III i IV
Rok

Wydz. Farm. 
nazwiska od M do Ż

13.09. (piątek) II, III, IV
Rok

Oddz. Pielęgniarstwa
studia zaoczne

16.09. (poniedziałek) II
Rok

Wydz. Lek., 
Oddz. Stomat.

Wydz. Biotechnologii
nazwiska od A do Ł

17.09. (wtorek) II
rok

Wydz. Lek.
Oddz. Stomat.

Wydz. Biotechnologii
nazwiska od M do Ż

18.09. (środa) II
rok

Oddz. Zdrowia Publicznego
Wydz. Nauk o Zdrowiu

nazwiska od A do Ż

19.09. (czwartek) III i IV
rok

Wydz. Lek.,
Oddz. Stomat.

nazwiska od A do H

20.09 (piątek) III i IV
rok

Wydz. Lek,
Oddz. Stomat.

nazwiska od J do O

23.09 (poniedziałek) III i IV
rok

Wydz. Lek.
Oddz. Stomat.

nazwiska od P do Ż

24.09 (wtorek) V i VI
rok

Wydz. Lek.
Oddz. Stomat.

nazwiska od A do Ł

25.09 (środa) V i VI
rok

Wydz. Lek,
Oddz. Stomat.

nazwiska od M do Ż
26.09. (czwartek) Wypożyczalnia czynna dla wszystkich studentów od II do VI roku

27.09. (piątek Wypożyczalnia czynna dla wszystkich studentów od II do VI roku

Harmonogram uwzględnia specyfikę programu nauczania i w związku z tym, 
konieczność korzystania z tych samych podręczników przez studentów  różnych 
lat (np. III i IV rok wydziału lekarskiego wykorzystuje te same tytuły z zakresu 
patomorfologii).
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Szczegółowy plan wypożyczeń jest opracowywany i rozpowszechniany w maju 
tak, by wszyscy zainteresowani mogli odpowiednio wcześniej się z nim zapoznać. 
Informacja o nim jest dostępna w gmachu biblioteki, we wszystkich dziekanatach 
i na naszej stronie internetowej.

Studenci są zobligowani do przestrzegania harmonogramu. Osoby, które nie 
pojawiły się w wyznaczonym dniu w bibliotece, mogą wypożyczyć podręczniki 
w późniejszym terminie tj. w ostatnich dniach września lub w październiku, po 
zakończeniu obsługiwania pierwszego roku.

Aby zapewnić wszystkim studentom sprawiedliwy dostęp do naszych zbiorów, 
pracownicy magazynu dzielą ilość egzemplarzy poszczególnych skryptów 
i podręczników przez liczbę dni, w których będą one wypożyczane.

Informacja dla studentów I roku o terminie wypożyczania podręczników 
w roku akademickim 2002/2003

poniedziałek
30.09.02

10.00-14.00 Oddz. Stomat. nazwiska 
od A do Ż

15.00-18.00 Wydz. Lek. nazwiska 
od A do H

wtorek
1.10.02 10.00-18.00 Wydz. Lek. nazwiska 

od J do Ż
środa

2.10.02 10.00-15.00 Wydz. Farm. 
Oddz. Analityki Med.

nazwiska 
od A do Ż

czwartek
3.10.02 10.00-15.00 Wydz. Nauk o Zdrowiu

Oddz. Zdrowie Publiczne
nazwiska 
od A do Ż

Analogicznie zorganizowane jest udostępnianie książek dla studentów I roku, 
uwzględniając zasadę, iż szkolenie biblioteczne poprzedza możliwość korzystania 
z innych usług bibliotecznych.

Przedstawiony system został wdrożony w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej 
w Gdańsku w 1997 roku i jest pozytywnie postrzegany zarówno przez personel, jak 
i zainteresowanych użytkowników.

 Dzięki niemu sprawnie wypożyczamy w miesiącu wrześniu ponad 7 tysięcy 
woluminów 2200 studentom, tj. dziennie około 400 pozycji 120 osobom.

Szczegółowe statystyki wypożyczeń i odwiedzin we wrześniu i październiku 
ilustrują poniższe wykresy. 
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zestawienie liczby wypożyczonych woluminów we wrześniu 2002 r.

liczba odwiedzin czytelników w wypożyczalni we wrześniu 2002 r.
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zestawienie liczby wypożyczonych woluminów w październiku 2002 r.

liczba odwiedzin czytelników w wypożyczalni w październiku 2002 r.


