
Irmina Utrata

XXXII Konferencja Problemowa
Bibliotek Medycznych: „Biblioteka i
jej otoczenie w epoce googl’a” :
Warszawa – WUM, 15-17 IX 2014 r.
Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 356-359

2014



356 Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 (14)

SPRaWozdanIa 
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XXXII KONFERENCja PROBLEMOWa 
BiBlioteK MeDyCzNyCh: „BiBlioteKA 

i jej otoCzeNie W ePoCe googl’A”.
WARSzAWA – WuM, 15-17 ix 2014 R. 

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 15 do 17 czerwca 
2014 r. była gospodarzem XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, 
pt. Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a”, honorowy patronat pełnił JM Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prof. dr hab. Marek Kraw-
czyk. Obrady odbywały się w auli im. Prof. Piekarczyka, w Centrum Dydaktycznym 
przy ul. Księcia Trojdena 2. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski, 
dyrektorzy Narodowej Biblioteki Nauk Medycznych w Kijowie oraz przedstawicie-
le firm współpracujących z medycznymi bibliotekami akademickimi i instytutowymi. 
Firmy współpracujące: ABE-IPS, Aleph Polska, BMJ, EBSCO, Elsevier, Ibuk-libra, 
PRESS, ProQuesr, PZWL, REAXYS, Thomson Reuters, Wiley, Wolter Kluwer - pre-
zentowały nowości w oferowanych zasobach, zmiany oraz nowe narzędzia i rozwiąza-
nia technologiczno-informatyczne. 

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z miejscem i rolą biblio-
teki akademickiej w świecie zdecydowanie podążającym ku rzeczywistości wirtualnej, 
zdominowanej przez technologie komputerowe, narzędzia teleinformatyczne i różno-
rodne systemy komunikacji społecznej. Program merytoryczny obejmował trzy bloki 
tematyczne: użytkownik – biblioteka – bibliotekarz. 

Właściwe obrady, rozpoczęły się 15 września o godz. 1200, były poprzedzone spo-
tkaniem Dyrektorów Bibliotek Medycznych, na którym omówiono bieżące zagadnie-
nia  bibliotekarstwa medycznego oraz przeprowadzono wybory nowego przewodni-
czącego Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych. Na 
kolejną kadencję, 2014 – 2018 r., ponownie została wybrana mgr inż. Anna Grygoro-
wicz – dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępcą 
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została mgr Dagmara Budek – dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. Pożegnano mgr Anielę Piotrowicz – dyrektora Biblioteki 
Głównej Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego i podziękowano jej za wieloletnią, 
owocną współpracę. Wybrano gospodarza XXXIII Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych - Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tym samym czasie, pozostali uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia 
Biblioteki Głównej i zapoznania się z jej nową siedzibą, mieszczącą się od dwóch lat 
w Budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Konferencję otworzyła dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego – mgr Irmina Utrata, następnie uczestników powitała prof. dr hab. Renata 
Górska – prorektor ds. kadr, która odczytała list JM Rektora prof. dr hab. Marka Kraw-
czyka skierowany do obradujących gości. Zebranych uczestników kolejno witali, krót-
kimi wystąpieniami, goście specjalni: Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – dr Andrzej 
Sawoni i przewodniczący Rady Bibliotecznej – dr Tomasz Stokłosa.

Gośćmi szczególnymi konferencji byli przedstawiciele Narodowej Biblioteki Nauk 
Medycznych w Kijowie: Raisa Pavlenko i Tatiana Ostapenko. Uczestnicy konferencji 
mieli okazję wysłuchać wystąpienia pani dyrektor Raisy Pavlenko nt. Polski wkład 
w rozwój medycyny na Ukrainie (druga połowa XIX – początek XX wieku).

W konferencji uczestniczył również przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bi-
bliotek Akademickich Szkół Polskich – Dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
– mgr Marek Górski.

Sesjom plenarnym, poszczególnych bloków tematycznych, przewodniczyli: 
15.09.2014 r. Sesja I – mgr Aniela Piotrowicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), dr 
Ryszard Żmuda (Uniwersytet Medyczny w Łodzi); Sesja II – mgr Dagmara Budek (Po-
morski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), mgr Marek Górski (Politechnika Kra-
kowska); Sesja III dr Jolanta Przyłuska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi), mgr Anna 
Uryga (Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum) ; 16.09.2014 r. Sesja I – mgr 
Renata Sławińska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), mgr Danuta Dąbrowska-
Charytroniuk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku); Sesja II – mgr Ewa Nowak 
(Śląski Uniwersytet Medyczny), dr Krzysztof Nierzwicki (Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu - Collegium Medicum w Bydgoszczy); 17.09.2014 r. Sesja I,II – 
mgr Roma Hajduk (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), mgr inż. Anna Grygorowicz 
(Uniwersytet Medyczny w Gdańsku).

W pierwszym bloku tematycznym - Użytkownik, wygłaszane referaty dotyczyły 
m.in.: potrzeb informacyjnych użytkowników w dostępie do informacji naukowej, po-
trzeb w zakresie korzystania ze źródeł informacji o lekach, w zakresie funkcjonowania 
biblioteki: jej oferty,  jakości usług, form działalności, oczekiwań wobec pracowników. 
Omawiano problem adaptacji studentów English Division, reprezentujących odmienne 
kultury i style komunikacji i ich funkcjonowanie na polskich uczelniach. Prezentowa-
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no wyniki badań satysfakcji użytkowników z dostępu do zasobów organizacji przestrzeni 
bibliotecznej, czy sposobów korzystania z biblioteki. 

W drugim bloku tematycznym – Biblioteka, w referatach omówiono m.in.: kierunki 
jakie obecnie obowiązują w organizowaniu przestrzeni bibliotecznej oraz sposoby świad-
czenia usług w bibliotekach. Zwrócono uwagę na rolę stron www bibliotek, jako ważnego 
narzędzia komunikacji z użytkownikiem. Omówiono znaczącą rolę dotacji, jako źródła fi-
nansowania rozwoju infrastruktury zarówno lokalowej jak i  sieciowej bibliotek. Poruszano 
zagadnienia dotyczące zmian w bibliometrii jakie zaszły na skutek pojawienia się nowych 
możliwości wyszukiwania i przetwarzania danych, a także nowych typów dokumentów. 
Zwrócono uwagę na konieczność stałego modyfikowania i poszerzania definicji dokumen-
tu, uzmysłowiono wagę i  potrzebę stałego poszerzania oferty digitalizatów.

Referaty wygłoszone w trzecim bloku tematycznym – Bibliotekarz, dotyczyły m.in.  
konieczności ustawicznego doszkalania bibliotekarzy, wynikającego z  rozwoju świadczo-
nych usług, zmieniających się narzędzi i technologii informatycznych. Zwrócono uwagę 
na dużą rolę, funkcjonujących na rynku, wygodnych i łatwo dostępnych szkoleń online dla 
bibliotekarzy.  

Podsumowując wystąpienia w poszczególnych blokach tematycznych należy stwier-
dzić, że sprawne funkcjonowanie dzisiejszych bibliotek jest mocno skorelowane z techniką, 
stale zmieniające się możliwości techniczne niejako wymuszają bieżące ich monitorowanie 
i możliwie szybkie wdrażanie ich na potrzeby bibliotek, dotyczy to wszystkich prezentowa-
nych bloków tematycznych użytkownik – biblioteka – bibliotekarz.

W pierwszym dniu konferencji dr Krzysztofa Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Toruniu, otworzył wystawę – Andreas Vesalius Traktakt o budowie ciała ludz-
kiego – De humani corporis fabrica.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpienia pań: Ewy Kobier-
skiej- Maciuszko oraz Iwony Wiśniewskiej, nt. „Informacja centralna o zbiorach bibliotek 
specjalistycznych”, z Centrum NUKAT-u. Panie referowały - co się aktualnie wokół ka-
talogu dzieje, wymieniały korzyści wynikające ze współpracy, zachęcały biblioteki, które 
jeszcze nie rozpoczęły pracy z NUKAT-em, do jak najszybszego podjęcia takiej decyzji. 

W czasie wolnym od obrad uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Fryderyka Cho-
pina,  pospacerować po malowniczym Starym Mieście i Polach Mokotowskich.

Konferencje problemowe Bibliotek Medycznych są najważniejszym wydarzeniem roku 
w środowisku bibliotek medycznych a coroczne spotkania pracowników bibliotek służą 
wypracowaniu wspólnych stanowisk. Efektem tegorocznych obrad są ustalenia:

Przeprowadzić badanie pilotażowe dotyczące potrzeb i zachowań studentów 1. 
zagranicznych w bibliotekach polskich uczelni medycznych.
Przygotować wniosek dotyczący środowiskowego projektu mającego na celu 2. 
doskonalenie kompetencji i umiejętności informacyjnych polskich użytkowni-
ków naukowej informacji medycznej.
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