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Współpraca akademickich bibliotek medycznych w Polsce 
 
Streszczenie 
W Polsce istnieje 11 akademickich bibliotek medycznych związanych z akademiami medycznymi. Większość 
z nich powstała w latach pięćdziesiątych. Początkowo kontakty między bibliotekami akademickimi dotyczyły 
wymiany wydawnictw uczelnianych i dubletów oraz wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Od roku 1981 datuje się ścisła współpraca bibliotek realizowana na podstawie wspólnie wypracowywanych 
zasad i uzgodnień: 
- coroczne konferencje problemowe 
- utworzenie zespołu koordynacyjnego (Rada Wykonawcza) 
- współpraca metodologiczna w rozwiązywaniu bieżących problemów 
- organizacja wspólnych szkoleń i seminariów 
- wspólne programy dydaktyki bibliotecznej 
- ujednolicenie zasad wymiany międzybibliotecznej 
- koordynacja w zakresie prenumeraty czasopism 
- współpraca w procesie komputeryzacji usług z zakresu informacji naukowej 
- wymiana informacji o zbiorach za pośrednictwem witryn internetowych (katalogi on-line, wykazy nowych 
nabytków, listy prenumerat itp.) 
- wdrożenie jednolitego oprogramowania komputerowego do tworzenia własnych baz bibliograficznych 
- utworzenie konsorcjum bibliotek medycznych w celu zorganizowania wspólnego dostępu do światowych baz 
danych 
- tworzenie konsorcjalnego dostępu do czasopism elektronicznych 
- tworzenie wspólnych katalogów czasopism 
- wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów bibliotecznych 
- współpraca w tworzeniu i wspólnym użytkowaniu polskiej wersji językowej elektronicznej kartoteki haseł 
wzorcowych MeSH 
- nawiązywanie współpracy z bibliotekami zagranicznymi 
- utworzenie pierwszego polskiego systemu elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów doc@med z zasobów 
akademickich bibliotek medycznych. 
Biblioteki akademickie utrzymują ścisłą współpracę nie tylko między sobą, ale współpracują z Główną 
Biblioteką Lekarską i licznymi bibliotekami instytutów naukowych, które uczestniczą w organizowanych 
konferencjach, szkoleniach i spotkaniach roboczych. 
 
 
Tradycyjne formy współpracy 
 

Zbieżność zadań bibliotek akademickich spowodowała, że bardzo wcześnie zaczęły one 
poszukiwać różnych form współpracy. Początkowo kontakty pomiędzy bibliotekami 
ograniczały się do wymiany wydawnictw uczelnianych i dubletów. Wypracowano w tym 
zakresie pewne zasady, a niektóre ośrodki przesyłają wydawnictwa uczelniane do innych 
bibliotek na zasadzie resortowego egzemplarza obowiązkowego.  

Z czasem rozpowszechniła się wymiana informacji o zbiorach, która usprawniła pracę 
w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, ponieważ tylko sporadycznie istniała 
konieczność wysyłania rewersów okrężnych. Biblioteki przesyłały sobie wykazy nabytków 
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książkowych, dokumentów uzyskanych w formie darów, a Główna Biblioteka Lekarska 
wydawała wykazy tytułów prenumerowanych czasopism zagranicznych. Z czasem biblioteki 
zaczęły wspólnie tworzyć drukowane katalogi czasopism. 
 
Konferencje problemowe 
 

Z upływem lat biblioteki uczelni medycznych zaczęły odczuwać potrzebę pogłębienia 
współpracy i wymiany doświadczeń. Kontakty dwustronne, sporadyczne wizyty w innych 
bibliotekach oraz organizowane w ramach SBP wyjazdy szkoleniowe do lepiej 
zorganizowanych ośrodków rozbudzały zainteresowanie rozwiązaniami organizacyjnymi 
wdrożonymi w innych bibliotekach.  

Na początku lat 80. zrodziła się koncepcja organizowania corocznych konferencji 
bibliotek medycznych, poświęconych analizie i rozwiązywaniu problemów, ujednolicaniu 
procedur i poszukiwaniu nowych form współpracy. 

Pierwsza konferencja, poświęcona wymianie informacji o posiadanych zbiorach, miała 
miejsce 6 grudnia 1981 roku w Gdańsku (8) Następne konferencje organizowane były przez 
kolejne biblioteki uczelniane w różnych ośrodkach akademickich. Poświęcone były takim 
problemom jak wypożyczenia międzybiblioteczne, biblioteki zakładowe, bibliografia, 
naukowa informacja medyczna, biblioteka centralna i biblioteki współpracujące, szkolenie 
biblioteczne studentów, zbiory specjalne, problemy zaopatrywania bibliotek w czasopisma 
oraz zagadnienia czytelnictwa czasopism, automatyzacja bibliotek, wybrane zagadnienia 
gromadzenia zbiorów, specjalizacja zbiorów, współpraca bibliotek w zakresie udostępniania 
zbiorów i informacji naukowej, działalność naukowa bibliotek medycznych, dydaktyczne 
funkcje biblioteki głównej akademii medycznej, konsorcja, możliwości współpracy bibliotek i 
świadczenia usług w oparciu o rozległe sieci komputerowe. W ubiegłym roku w Szczecinie-
Międzyzdrojach odbyła się już XX Jubileuszowa Konferencja Problemowa poświęcona 
elektronicznym systemom przesyłania dokumentów. Problematyka następnej konferencji, 
która odbędzie się w bieżącym roku w Poznaniu (28-29 XI), dotyczyć będzie bibliometrii i 
roli bibliotek w przygotowywaniu dokumentacji do oceny parametrycznej działalności 
naukowej uczelni medycznych. 
 
Utworzenie zespołu koordynacyjnego 
 

Podczas pierwszej konferencji w 1981 roku powołano Porozumienie Dyrektorów 
Bibliotek Głównych Akademii Medycznych, które miało za zadanie przygotowywanie 
corocznych spotkań problemowych. Zespołowi temu przewodniczyli dyrektorzy bibliotek, w 
których organizowane były kolejne konferencje. W roku 1983 w ramach Porozumienia 
powołano zespół prawny.  

W 1988 roku powstała Międzybiblioteczna Komisja Koordynacyjna Bibliotek 
Medycznych. Był to m.in. organ doradczy i opiniodawczy Centralnej Biblioteki Medycyny - 
Głównej Biblioteki Lekarskiej, ale praktycznie istotę jej działania stanowiło organizowanie 
współpracy bibliotek medycznych. Złożona była z przedstawicieli bibliotek 
współpracujących, a więc różnych bibliotek medycznych, w której biblioteki akademickie 
miały 4 swoich przedstawicieli (4). W ramach Komisji powoływane były różne zespoły 
robocze do rozwiązywania określonych problemów. Komisja ta działała do końca 1997 roku, 
ponieważ nowa ustawa o bibliotekach uchyliła przepisy będące podstawa jej działania.  

W 1998 roku powstał projekt utworzenia Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademii 
Medycznych jako sekcji Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, nie został on 
jednak zatwierdzony. W tej sytuacji powołana została Rada Dyrektorów Bibliotek Akademii 
Medycznych oraz 3-osobowy Zespół Wykonawczy.  

 2



Organizacja wspólnych szkoleń i seminariów 
 

Niezależnie od dorocznych konferencji problemowych forum wymiany doświadczeń i 
rozwiązywania bieżących problemów były liczne spotkania zespołów roboczych, seminaria, 
warsztaty i konferencje tematyczne. Spotkania takie organizowane były z inicjatywy Komisji 
Koordynacyjnej albo poszczególnych bibliotek, odczuwających potrzebę dokonania 
uzgodnień w zakresie różnych form współpracy, zapoznania się z nowymi rozwiązaniami 
wprowadzanymi do bibliotek lub skorzystania z doświadczeń bibliotek wdrażających 
technologie komputerowe. W grudniu 1988 roku w Bibliotece Głównej AM w Poznaniu 
zorganizowano seminarium poświęcone elektronicznym nośnikom informacji, w czasie 
którego dokonano prezentacji bazy MEDLINE na CD-ROM. Już po kilku miesiącach baza ta 
udostępniona została użytkownikom dwóch bibliotek w Bydgoszczy i Poznaniu, a w 
niedługim czasie posiadały ją już wszystkie biblioteki uczelniane. W 1992 roku Biblioteka 
AM w Poznaniu wspólnie z firmą Stratus i SilverPlatter zorganizowała konferencję, na której 
zaprezentowane zostało nowatorskie rozwiązanie informatyczne, umożliwiające 
udostępnienie baz z CD-ROM w sieci lokalnej. Biblioteka poznańska prowadziła też 
nieformalne szkolenia dla pracowników innych bibliotek w zakresie metodyki korzystania z 
bazy Medline. W 1990 roku odbyło się spotkanie osób prowadzących wypożyczanie 
międzybiblioteczne. Pomimo iż zasady udostępniania dokumentów drogą wypożyczeń 
międzybibliotecznych uregulowano już w 1982 roku podczas konferencji problemowej w 
Białymstoku, zaistniała potrzeba ponownego rozważenia możliwości współpracy w nowej 
rzeczywistości po przemianach ustrojowych w kraju. Ponieważ skomplikowała się sytuacja w 
zakresie prenumeraty czasopism zagranicznych, przestały się ukazywać centralne wykazy 
prenumerowanych czasopism, biblioteki zobowiązały się do regularnego przesyłania co 
kwartał informacji o uzyskanych z różnych źródeł czasopismach zagranicznych (2). W 1992 
roku przedstawiciele bibliotek AM w Białymstoku i Poznaniu oraz GBL spotkali się w 
Toruniu na naradzie poświęconej automatyzacji prac nad centralnym katalogiem czasopism. 
W 1997 roku ośrodek poznański zorganizował wspólnie z okręgową izbą lekarską 
konferencję poświęconą elektronicznym systemom informacji, podczas której zapoznano się z 
oczekiwaniami różnych grup użytkowników w zakresie naukowej informacji medycznej i 
dokonano oceny możliwości bibliotek w zakresie zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych. 
Biblioteki medyczne aktywnie uczestniczyły w konferencjach Towarzystwa Internetu 
Medycznego, prezentując na nich bogatą ofertę usług z zakresu informacji naukowej dla 
środowiska medycznego. W 2000 roku Biblioteka AM w Poznaniu zorganizowała dla 
zainteresowanych bibliotek szkolenie poświęcone metodyce korzystania z usług systemu 
SUBITO. W ostatnich latach odbyło się kilka spotkań, podczas których dyskutowano problem 
warunków uczestnictwa bibliotek medycznych w NUKAT (Warszawa 2000, Kraków  2001) 
oraz uzgodniono warunki współpracy bibliotek nad kartoteką haseł wzorcowych jhp MeSH w 
języku polskim (Poznań, Kraków 2001). Dwukrotnie w latach 2001-2002 spotykał się w 
Poznaniu zespół, który ustalił zasady współpracy bibliotek w systemie elektronicznej 
dystrybucji dokumentów doc@med.  
 

Wspólne osiągnięcia bibliotek medycznych 
 
Ujednolicenie zasad wypożyczalni międzybibliotecznej 
 

W medycynie dominującą rolę w przepływie informacji odgrywają czasopisma, 
w związku z czym najbardziej poszukiwanymi publikacjami są artykuły z czasopism. 
Z powodów finansowych żadna biblioteka nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb swoich 
użytkowników na bazie własnych zbiorów. Dlatego problem dobrej współpracy wypożyczalni 

 3



międzybibliotecznych był i jest nadal zasadniczym problemem wpływającym na jakość usług 
bibliotecznych.  

Zagadnieniu temu poświęcone zostały dwie konferencje problemowe i kilka spotkań 
roboczych, podczas których ustalono jednolite zasady w zakresie obsługi zamówień 
międzybibliotecznych (weryfikacja bibliograficzna, rodzaj udostępnianych dokumentów, 
przesyłanie dokumentów wtórnych, zniesienie przerwy wakacyjnej, zasady odpłatności, 
wykorzystywanie łączności telekomunikacyjnej itp.)  
 
Koordynacja w zakresie prenumeraty czasopism 
 

W sytuacji ograniczeń finansowanych, decyzje o rezygnacji z części prenumeraty 
podejmowane były po konsultacji z innymi bibliotekami, mając na uwadze zapewnienie 
kontynuacji prenumeraty określonych tytułów przez inne ośrodki. Znaczącą rolę w 
koordynacji prenumeraty odegrała również Międzybiblioteczna Komisja Koordynacyjna. 
Dzięki wspólnym wysiłkom udało się nawet w najtrudniejszych okresach utrzymać w 
prenumeracie podstawowy zasób czasopism. W zakresie koordynacji prenumeraty biblioteki 
medyczne współpracują również z bibliotekami w swoich środowiskach lokalnych. 
 
Wspólne programy dydaktyki bibliotecznej 
 

Dydaktyka biblioteczna w uczelniach medycznych dla studentów przez długi okres 
prowadzona była przez biblioteki w różnym wymiarze i według różnych programów. Z reguły 
były to zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku, ponieważ obszerny 
program studiów medycznych nie stwarza warunków do prowadzenia dydaktyki bibliotecznej 
w szerszym zakresie. Konieczność szkolenia studentów z zakresu informacji naukowej 
dostrzegały biblioteki, na co dzień obserwujące nieporadność studentów i młodszych 
pracowników nauki w poszukiwaniach literaturowych. W roku 1984 dyrektorzy bibliotek 
wystąpili do władz resortowych z inicjatywą przypomnienia pismem okólnym ministra ZiOS 
o obowiązującym zarządzeniu w sprawie obowiązkowego przysposobienia bibliotecznego. 
Pismo w tej sprawie, skierowane przez ministra do władz uczelni, zawierało zalecenia do 
realizacji przysposobienia bibliotecznego w toku studiów medycznych w dwóch etapach (na 
pierwszym roku – krótkie zajęcia praktyczne, na trzecim roku – pogłębione 
kilkunastogodzinne szkolenie z zakresu teorii i praktyki informacji naukowej pod kątem 
potrzeb absolwentów akademii (3). Ale również tą drogą nie udało się ostatecznie rozwiązać 
problemu szkoleń z informacji. Dydaktyce bibliotecznej poświęcono w całości konferencję w 
1998 roku, na której zaproponowano 3-stopniowy program dydaktyki przed- i podyplomowej 
(7). Został on zaakceptowany przez środowisko bibliotekarskie, skierowany do władz 
wszystkich akademii i wprowadzony przez większość bibliotek. 
 
Tworzenie wspólnych katalogów czasopism 
 

Główna Biblioteka Lekarska, będąca przez wiele lat koordynatorem prenumeraty 
zagranicznej, wydawała wykazy tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych przez 
biblioteki resortu zdrowia. Zawierały one jedynie dane ogólne i z tego powodu były mało 
przydatne jako źródło informacji o lokalizacji czasopism w bibliotekach. Biblioteki podjęly 
więc inicjatywę opracowania centralnego katalogu czasopism. Na podstawie szczegółowych 
informacji o zasobach, przygotowanych przez 30 bibliotek medycznych, Biblioteka Główna 
Akademii Medycznej w Białymstoku opracowała dwa tomy Centralnego Katalogu Czasopism 
z krajów kapitalistycznych za lata 1975-1993 i 1984-1986. Niestety, z powodu trudności 
organizacyjnych, katalog ten nie był kontynuowany. 
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Pod koniec lat 80., gdy nastąpiła decentralizacja prenumeraty zagranicznej i przestały 
się ukazywać centralne wykazy prenumerowanych czasopism, biblioteki zostały całkowicie 
pozbawione informacji o stanie posiadania bibliotek. Podjęto wówczas zobowiązanie do 
wzajemnego przesyłania co kwartał przez wszystkie biblioteki uczelniane informacji o 
uzyskanych z różnych źródeł czasopismach zagranicznych (2). Na ich podstawie Biblioteka 
Główna AM w Poznaniu opracowywała w latach 1990-1992 katalog czasopism 
zagranicznych, który stanowił w tych trudnych latach jedynie źródło informacji o zasobach 
czasopism w bibliotekach medycznych, do dziś wykorzystywane przez mniejsze biblioteki nie 
mające dostępu do Internetu. 

Od roku 1993 prace nad katalogiem zostały zautomatyzowane, a dane przeniesiono do 
pakietu Micro CDS/ISIS, tworząc bazę komputerową, zawierającą informacje o zasobach 
czasopism zagranicznych w 59 bibliotekach medycznych, która pozwala lokalizować 
czasopisma na poziomie zeszytu. Początkowo baza czasopism rozprowadzana była na 
dyskietkach, a następnie przeniesiona do systemu PROLIB i udostępniona w Internecie ze 
strony Głównej Biblioteki Lekarskiej (5). 
 

 
 

Ryc. 1. Informacja o zasobach czasopisma Cancer Research w 17 bibliotekach medycznych w 
CKCZ (http://195.187.98.4/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker2/wc_opac.w) 

 
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych  

uaktualniany jest na bieżąco w trybie on-line przez wszystkie biblioteki, mające dostęp do 
Internetu. Biblioteki, które nie mają jeszcze dostępu do sieci, dostarczają dane na 
formularzach do Głównej Biblioteki Lekarskiej, która sprawuje nadzór nad katalogiem i 
administruje bazą. Dzięki ścisłej współpracy bibliotek medycznych dopracowano się 
doskonałego źródła informacji o lokalizacji czasopism zagranicznych w polskich bibliotekach 
medycznych, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych.  
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Współpraca w procesie komputeryzacji usług z zakresu informacji naukowej 
 

Specyfiką naukowego środowiska medycznego jest ogromne zapotrzebowanie na 
najnowszą informację bibliograficzną. Ponieważ postęp w naukach medycznych jest bardzo 
dynamiczny, z roku na rok powiększa się liczba publikacji prezentujących wyniki badań. 
Dlatego komputeryzacja w bibliotekach medycznych rozpoczęła się od wprowadzenia 
elektronicznych systemów informacji naukowej. W początkowym okresie wysiłki 
ukierunkowane były na wyposażenie bibliotek w podstawowe bazy bibliograficzne, w 
elektroniczne katalogi czasopism, tworzenie własnych źródeł informacji, jak np. library 
holdings, bazy bibliograficzne polskiego piśmiennictwa medycznego itp. Po uzyskaniu 
dostępu do Internetu działalność bibliotek ukierunkowana została na stworzenie zdalnego 
dostępu do serwisów informacyjnych i ich rozbudowę. W roku 1996 pojawiła się w Internecie 
pierwsza witryna biblioteki medycznej, a w krótkim czasie wszystkie biblioteki uczelni 
medycznych umieściły w sieci swoje serwisy informacyjne, czerpiąc z doświadczeń innych 
bibliotek w tworzeniu witryn internetowych.  
 
Wymiana informacji o zbiorach za pośrednictwem witryn internetowych 
 

Dostęp do Internetu umożliwił nowe formy wymiany informacji pomiędzy 
bibliotekami. Na swoich stronach www biblioteki udostępniły informacje adresowe, katalogi 
on-line, wykazy nowych nabytków, listy prenumerat, własne bazy bibliograficzne, serwisy 
obejmujące zbiory informacji o dostępnych w sieci czasopismach elektronicznych, 
zdigitalizowanych podręcznikach, atlasach i słownikach, aktualne wiadomości i komunikaty, 
które we współpracy bibliotek są nieocenionym źródłem szybkiej informacji.  
 
Systemu elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów doc@med 
 

Po uruchomieniu witryn internetowych kilka bibliotek rozpoczęło realizację usług przez 
Internet. W 1996 roku komputerowy system usług, oparty o internetowe formularze 
zamówień, uruchomiła dla użytkowników indywidualnych i zbiorowych Biblioteka Główna 
Akademii Medycznej w Poznaniu. Podobny system pod nazwą KORNIK wprowadziła 
Biblioteka Collegium Medicum UJ w Krakowie. Biblioteki Pomorskiej Akademii Medycznej, 
Collegium Medicum, akademii medycznych w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu oraz 
Główna Biblioteka Lekarska miały już doświadczenie w przesyłaniu zeskanowanych 
artykułów. Od 2000 roku biblioteki medyczne zaczęły korzystać z niemieckiego systemu 
SUBITO, którego usługi, pomimo znacznych kosztów, zaczęły się cieszyć dużym 
zainteresowaniem środowiska naukowego. W tej sytuacji uznano, że warto podjąć próbę 
utworzenia własnego systemu dystrybucji dokumentów drogą elektroniczną na wzór 
systemów światowych, opartego na zasobach polskich bibliotek medycznych. 

Projekt systemu doc@med został przygotowany i zaprezentowany przez Bibliotekę 
Główną Akademii Medycznej w Poznaniu na XX Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych w Szczecinie-Międzyzdrojach 6-8 czerwca 2001 roku. W lipcu ustalone zostały 
zasady współpracy bibliotek w systemie, a jego uruchomienie nastąpiło po wstępnych testach 
1 września 2001 roku (6). 
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Ryc. 2. Strona informacyjna systemu doc@med. (http://www2.bg.am.poznan.pl:8585/) 
  

System umożliwia przesyłanie drogą elektroniczną kopii artykułów z czasopism, które 
znajdują się w bibliotekach w wersji drukowanej. Baza czasopism obejmuje aktualnie zasoby 
ponad 2200 tytułów czasopism zlokalizowanych w 5 bibliotekach realizujących usługi w 
systemie i będzie się powiększała wraz z przystępowaniem do niego kolejnych bibliotek. 

System obsługiwany jest przez oryginalne oprogramowanie, umożliwiające 
automatyczne przeszukiwanie bazy czasopism, kierowanie zamówień do właściwych 
bibliotek oraz przesyłanie wykonanych przez nie kopii artykułów w formacie PDF na adres 
zamawiającego. Założono 48-godzinny termin realizacji usług, jednak większość zamówień 
obsługiwana jest znacznie szybciej (średni czas dostarczenia kopii przez system wynosi kilka 
godzin). 

Warunki współpracy zostały sprecyzowane i zaakceptowane przez wszystkie biblioteki 
tworzące elektroniczny system usług. Przystępowanie kolejnych bibliotek do systemu odbywa 
się na zasadzie porozumienia, ściśle określającego warunki współpracy, zakres i czas 
realizowanych usług oraz formy wzajemnych rozliczeń. 
 
Utworzenie konsorcjum bibliotek medycznych 
 

W latach 90. wszystkie akademickie biblioteki medyczne, Główna Biblioteka Lekarska 
oraz liczne biblioteki instytutów resortowych udostępniły swoim użytkownikom wiele baz 
bibliograficznych, nie mogły jednak pokonać progu finansowego związanego z bardzo 
wysoką opłatą licencją za użytkowanie bardzo wartościowej bazy EMASE. Pomimo 
kilkuletnich negocjacji z firmą Elsevier nie udało się uzyskać możliwych do zaakceptowania 
warunków finansowych. W 1999 roku kilka bibliotek uczelnianych przy współpracy z firmą 
Stratus utworzyło konsorcjum, które uzyskało dostęp do bazy EMBASE na bardzo 
korzystnych warunkach. 
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Biblioteki medyczne uczestniczą ponadto w większości konsorcjów zorganizowanych 
przez polskie biblioteki w celu uzyskania dostępu do pakietów elektronicznych czasopism 
pełnotekstowych: Academic Press IDEAL, Springer LINK, Elsevier Science Direct, 
Blackwell SYNERGY, Eifl Direct oraz baz bibliograficznych udostępnianych na podstawie 
licencji krajowych lub środowiskowych, np. Current Contents, Science Citation Index. Są też 
członkami konsorcjów wdrażających zintegrowane systemy biblioteczne HORIZON (Poznań, 
Łódź), Aleph (Katowice, Szczecin, Białystok), VTLS (Kraków), TINLIB (Bydgoszcz). 
 
 
Wdrożenie jednolitego oprogramowania komputerowego własnych baz bibliograficz-
nych 
 

Biblioteki medyczne mają długie tradycje w dokumentacji dorobku naukowego i 
opracowaniach bibliograficznych fachowego piśmiennictwa. Największe osiągnięcia w tym 
zakresie ma Główna Biblioteka Lekarska, opracowująca Polską Bibliografię Lekarską, 
natomiast biblioteki akademickie tworzą bibliografie dorobku naukowego swoich środowisk 
uczelnianych. Każda z bibliotek wypracowała przez lata własne kryteria i metodykę 
opracowań bibliograficznych. 

Wraz z komputeryzacją bibliotek pojawiła się możliwość automatyzacji prac 
bibliograficznych. Na początku lat 90. niektóre biblioteki wykorzystały do tworzenia baz 
bibliograficznych standardowe oprogramowanie MicroISIS, inne zaczęły tworzyć własne 
programy. Biblioteka Główna AM w Poznaniu w 1992 roku wdrożyła oryginalny system 
bibliograficzno-bibliometryczny, który umożliwiał nie tylko wyszukiwanie opisów 
bibliograficznych, ale pozwalał także na uzyskiwanie danych statystycznych 
i bibliometrycznych. W następnych latach kolejne wersje tego systemu pod nazwą 
EXPERTUS wprowadzone zostały przez wszystkie biblioteki uczelniane (1), a w roku 2001 
do systemu tego przeniesiona została Polska Bibliografia Lekarska.  
 

 
 
Ryc. 3. Formularz wyszukiwawczy bazy bibliograficznej w systemie EXPERTUS na stronie 

Biblioteki Głównej AM w Poznaniu (http://test.bg.am.poznan.pl/bazy/publikacje/) 
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Dzięki ujednoliceniu oprogramowania nastąpiły warunki do ścisłej współpracy bibliotek 
w budowie baz bibliograficznych, zwłaszcza w tworzeniu ogólnopolskiej bazy Polskiej 
Bibliografii Lekarskiej.  
 
 
Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów bibliotecznych 
 

Od roku 1997 uczelniane biblioteki medyczne kilka bibliotek medycznych zaczęło 
wdrażać zintegrowane systemy komputerowe. Biblioteki, które wcześniej zastosowały format  
opisu katalogowego USMARC, zaczęły stosować kartoteki haseł wzorcowych lub 
zautomatyzowały procedury wypożyczalni, dzieliły się swoimi doświadczeniami 
z bibliotekami, które rozpoczynały dopiero pracę w zintegrowanych systemach. 
Organizowane były prezentacje, konsultacje i wizyty robocze w bibliotekach w Łodzi, 
Poznaniu i Wrocławiu.  

Najwięcej problemów stwarzał bibliotekom problem charakterystyki przedmiotowej 
dokumentów, ponieważ nie miały dostępu do kartoteki wzorcowej języka haseł 
przedmiotowych MeSH. W 1997 roku Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu 
zaimplementowała do systemu HORIZON rekordy oryginalnej kartoteki MeSH w języku 
angielskim, do których wprowadzono terminologię polską. Z bazy MeSH, posadowionej na 
serwerze Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, od 1998 roku korzystała Biblioteka 
Akademii Medycznej w Łodzi, pracująca w tym samym systemie. Zainteresowanie 
możliwością korzystania z bazy MeSH zgłaszały również biblioteki wdrażające inne systemy. 
W związku z tym przeprowadzono liczne testy, w wyniku których dostęp do kartoteki 
uzyskały również biblioteki pracujące w systemie ALEPH. 
 
 
Współpraca w tworzeniu polskiej wersji kartoteki haseł wzorcowych MeSH 
 

W 2001 roku angielsko-polska wersja kartoteki MeSH posadowiona została na 
niezależnej „platformie informatycznej” i zlokalizowana na serwerze Biblioteki Głównej AM 
w Poznaniu. Było to możliwe dzięki opracowaniu oryginalnego oprogramowania - „polskiej 
przeglądarki MeSH”. Dzięki temu kartoteka nabrała „uniwersalnego” charakteru, gdyż nie 
jest związana z żadnym systemem bibliotecznym. Rekordy kartoteki prezentowane są w kilku 
formatach i istnieje możliwość ich importu do baz katalogowych różnych bibliotek.  
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Ryc. 4. Strona informacyjna kartoteki MeSH w wersji angielsko-polskiej na serwerze 

Biblioteki Głównej AM w Poznaniu (http://test.bg.am.poznan.pl/mesh/) 
 

Sposób posadowienia kartoteki oraz wyposażenie jej w wiele dodatkowych narzędzi 
stworzyło bibliotekom możliwość współpracy on-line w celu stworzenia centralnej kartoteki 
MeSH (9). 
 
 
Nawiązywanie współpracy z bibliotekami zagranicznymi  
 

Przez wiele lat kontakty zagraniczne utrzymywała w imieniu bibliotek medycznych 
wyłącznie Główna Biblioteka Lekarska. Dopiero w latach 90. pojawiła się możliwość 
wyjazdów przedstawicieli bibliotek akademickich do ośrodków zagranicznych. W 1996 r. 
firma Swests & Zeitlinger zaprosiła 20-osobową grupę bibliotekarzy m.in. z bibliotek 
akademii medycznych do zwiedzenia kilku bibliotek niemieckich. Kontakty z bibliotekami 
niemieckimi kontynuowane były w następnych latach. Kolejna wizyta w bibliotekach w 
Kolonii, Getyndze i Hanowerze miała miejsce na początku 2000 r. Zaowocowała ona 
nawiązaniem bliższych kontaktów zawodowych i osobistych oraz rozpoczęciem współpracy z 
systemem elektronicznym SUBITO. W ramach współpracy przedstawiciele SUBITO 
uczestniczyli w XX Konferencji Problemowej polskich bibliotek medycznych. 

Inną formą współpracy z bibliotekami zagranicznymi jest uczestnictwo w koferencjach i 
warsztatach organizowanych przez European Association of Health Information and Libraries 
(EAHIL), którego członkami jest kilka bibliotek akademickich. W Biuletynie EAHIL 
zamieszczonych zostało kilka doniesień na temat działalności polskich bibliotek medycznych 
oraz sprawozdania z konferencji w Krakowie (1999) i Szczecinie (2001).  

Biblioteki akademii medycznych współpracują również z bibliotekami Europy 
wschodniej. Są to głównie biblioteki białoruskie, ukraińskie i estońskie. Formy współpracy 
dotyczą organizacji szkoleń dla specjalistów informacji naukowej (szkolenie bibliotekarzy z 
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Grodna – Poznań 2000 i Mińska – Poznań 2002), przekazywania dubletów materiałów 
bibliotecznych oraz bezpłatnego przesyłania kopii dokumentów 
 
Organ medycznych bibliotek naukowych 

 
W wyniku ścisłej współpracy pomiędzy bibliotekami akademickimi i Główną 

Biblioteką Lekarską oraz bibliotekami instytutów naukowych ukazujący się od wielu lat 
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej został przekształcony w organ bibliotek medycznych.  

 

 
 

Ryc. 5. Organ medycznych bibliotek naukowych - Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 
(ISSN 0373-174X) 

 
W skład redakcji tego czasopisma wchodzą dyrektorzy wszystkich bibliotek 

akademickich, którzy mają wpływ na zawartość kolejnych zeszytów Biuletynu. Publikuje on 
zarówno prace historyczne, jak i doniesienia dotyczące nowych zagadnień w bibliotekarstwie 
i naukowej informacji medycznej, zamieszcza też regularnie sprawozdania z konferencji i 
innych imprez organizowanych przez biblioteki medyczne. 
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