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Wielce Szanowni Państwo!
Serdecznie witam w Łodzi naszych dostojnych Gości, hojnych Sponsorów i drogich
Uczestników ogólnopolskiej Konferencji poświęconej „Informacji naukowej bibliotek
medycznych w Polsce”, z udziałem sponsorów zagranicznych.
Otwarcie konferencji uświetnił swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. Andrzej Lewiński. Witamy Pana
Rektora. W towarzystwie Magnificencji przybyło wielu pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych naszej Uczelni, w tym gronie m. in.: prof. dr hab.
Michał Karasek – przewodniczący Rady Bibliotecznej, prof. dr hab. Ryszard Glinka
– prorektor ds. budżetu i finansów, prof. dr hab. Jerzy Supady – kierownik Katedry
Historii Medycyny i Farmacji oraz pracownicy innych jednostek organizacyjnych
uniwersytetu.
Witam serdecznie: prof. dr hab. Hannę Tadeusiewicz – kierownika Katedry
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, mgr Ewę
Dobrzyńską-Lankosz – dyrektora Biblioteki Akademii Górniczo–Hutniczej
w Krakowie, przewodniczącą Rady Wykonawczej Dyrektorów Bibliotek Szkół
Wyższych w Polsce, mgr Piotra Latawca – dyrektora Biblioteki Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mgr Anielę Piotrowicz, dyrektora
Biblioteki Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
przewodniczącą Kolegium Dyrektorów Bibliotek Medycznych w Polsce.
Witam gorąco naszych VIP-ów: mgr Danutę Jaworską ze Szczecina i ppłk dra
Krzysztofa Walczewskiego z Łodzi oraz Seniora bibliotekarstwa medycznego
w Polsce mgr Bolesława Howorkę z Poznania.
Z wielką radością witam byłych i obecnych dyrektorów (mgr Jadwigę Piotrowską,
Łódź AM; mgr Barbarę Czajkę, Łódź WiMBP) i kierowników bibliotek naukowych
z Łodzi i regionu oraz studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
z Uniwersytetu Łódzkiego.
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Pragnę Państwa poinformować, że dzięki ogromnej życzliwości i poparciu
finansowemu władz Uczelni Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
jest na poziomie europejskim. Za ten fakt składam podziękowanie wszystkim osobom,
które się do tego przyczyniły.
Podejmując się zorganizowania Konferencji pragnąłem:
1. zaakcentować w środowisku bibliotekarskim utworzenie w 2002 roku,
pierwszego w Polsce, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który powstał
z połączenia akademii medycznych: cywilnej – AM i wojskowej – WAM.
2. umożliwić nowym dyrektorom i kierownikom bibliotek uczelnianych,
instytutów naukowo-badawczych i innych książnic naukowych, wystąpienie
z referatem lub komunikatem.
3. spowodować opracowanie publikacji poświęconej działalności informacyjnej
bibliotek medycznych w Polsce.
Sądzę, że prezentacja na Konferencji w Łodzi, a planowana później na łamach
Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie – zarysu dziejów, stanu
obecnego i perspektyw dalszego rozwoju informacji naukowej – na miarę potrzeb
XXI wieku, powinna być pomocna organizatorom konsorcjum, następnie fundacji,
bibliotek resortu zdrowia w Polsce, przed przystąpieniem naszego kraju do Unii
Europejskiej.
Udało się nam zaprosić znanych i cenionych prelegentów, spoza środowiska
medycznego: mgr Marię Burchard, z Uniwersytetu Warszawskiego, która o Nukacie
wie wszystko, albo jeszcze więcej; dra Tomasza Wolniewicza, z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, który zaprezentuje nową wersję katalogu Karo; mgr Reginę
Rohleder z Politechniki Wrocławskiej, która przybliży nam problematykę biblioteki
wirtualnej; mgr inż. Błażeja Fereta i mgr inż. Piotra Szeflińskiego z Politechniki
Łódzkiej, którzy będą mówić o Interenecie i Konsorcjum bibliotek naukowych.
Bardzo ważną częścią naszej Konferencji będą wypowiedzi i prezentacje
sponsorów: dra Zdzisława Piotra Szkutnika, dziekana, Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych w Poznaniu; mgr Wiesława Szczurka i dra Dariusza Kuźmińskiego,
Warszawa – Info Technology Supply; mgr inż. Grzegorza Pietruszewskiego i mgr Jacka
Głębockiego, Poznań – Splendor; mgr inż. Grażyny Masadyńskiej i mgr inż. Leszka
Masadyńskiego, Poznań – Sokrates; mgr Barbary Gębki, Warszawa – International
Publishing Service; mgr Wojciecha Przybylskiego – Warszawa ABE Marketing, mgr
Marcina Szczypkę, Kraków – CopPol i mgr Piotra Krzyżaniaka z Poznania.
Dla organizatorów wielką radość stanowi tak liczny udział Państwa w obradach
naszej Konferencji, w tym wielu młodych pracowników bibliotek i studentów oraz
fakt, że ogólnopolską konferencją zainteresowały się również trzy firmy zagraniczne
– Ebsco z Holandii (mgr Teresa Górecka-Kleijs – Aalsmeer), Ovid Technologies
z Niemiec (dr Reiner Klimesch – Berlin), The East European Project (mgr Hanna
Greene – Londyn).
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Na zakończenie mojej wypowiedzi, krótki nadzwyczajny apel. Drodzy Państwo.
Pogoda nam sprzyja. Istnieje więc okazja i możliwość dla tych osób i instytucji,
które pragną trwalej upamiętnić swój pobyt w pierwszym w Polsce Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi, mieście czterech kultur, do sponsorowania i zasadzenia iglaka
przed gmachem naszej biblioteki uczelnianej. Preferowana jest thuja occidentalis
shmaragd i kosodrzewina. Efekty tego typu akcji prezentujemy na naszej stronie
internetowe (http://www.bg.umed.lodz.pl)

Mgr inż. Błażej Feret
Łódź – PŁ
Internet jako źródło informacji naukowej
– wybrane aspekty
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