
W Bydgoszczy przy Bibliotece Medycznej 
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika do końca tego roku uruchomione 
zostanie Regionalne Centrum Informacji Me
dycznej, którego podstawowym celem będzie 
wspomaganie kształcenia, rozwoju nauko
wego, a także innych obszarów działalności 
osób związanych z medycyną i dziedzinami 
pokrewnymi z terenów województwa kujaw
sko-pomorskiego. Powołanic Centrum jest 
pozytywną odpowiedzią w związku z ocze
kiwaniem środowisk medycznych regionu 
pragnących rozszerzenia formuły Biblioteki 
Medycznej z książnicy zaspokajającej potrze
by uczelni w bibliotekę fachową regionu. 

Oferta adresowana jest przede wszystkim 
do osób zrzeszonych w samorządach zawodo
wych reprezentujących środowiska medyczne 
regionu kujawsko-pomorskiego - lekarzy, 
pielęgniarek i położnych a także diagnostów 
laboratoryjnych i farmaceutów (aptekarzy). 
Nie wykluczamy również uczestnictwa in 
nych grup zawodowych, czy też studentów 
pozostałych uczelni Regionu przejawiających 
zainteresowanie medycyną. 

Srodki finansowe na budowę Centrum po
chodzą w całości z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Biblioteka Medyczna aplikowała 
o nie w ramach - priorytetu 2 Wzmocnienie 
Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zin
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, wpisując się swym projektem 
w działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyj
ne i Transfer Wiedzy. Kwota blisko 800.000,00 

złotych zostanie przeznaczona na zakup ser
wera i pozostałego potrzebnego sprzętu, oraz 
przede wszystkim na zakup usług dostępu do 
dziesięciu najważniejszych baz danych z zakre
su medycyny i nauk pokrewnych. 

Dzięki uruchomieniu procedur central
nej usługi uwierzytelniania, po zalogowaniu 
się na serwerze Centrum, użytkownicy będą 
mieli możliwość bezpłatnego zdalnego wy
korzystania wszystkich zaprenumerowanych 
bibliograficznych i pełnotekstowych baz da
nych . W praktyce oznacza to, że zaintereso
wane osoby będą miały zapewniony bezpłat

ny dostęp do fachowej literatury medycznej, 
poprzez Internet z dowolnego miejsca, nie
zależnie od miejsca podłączenia komputera 
(dom, szpitale, przychodnie, laboratoria) . 
Konieczne będzie jedynie założenie konta 
pocztowego (e-mail) na serwerze Centrum, 
dzięki czemu uzyska się status użytkownika 
i co pozwoli - poprzez login i hasło - logo
wać się na naszym serwerze. jeśli pozwolą 

na to warunki cała operacja założenia konta 
również odbędzie się zdalnie, bez potrzeby 
odwiedzin Biblioteki Medycznej. Zaplano
wano również szkolenia dla użytkowników 
zarówno w kwestii uzyskiwania dostępu do 
baz danych, jak i w zakresie wyszukiwania 
i wartościowania informacji. 

Po zakończeniu tego etapu, kolejnym 
krokiem będzie uruchomienie procedur po
zwalających na korzystanie użytkownikom 
Centrum ze zbiorów tradycyjnych Biblio
leki Medycznej, w tym przede wszystkim 

z możliwości wypożyczeń księgozbioru - tzn. 
założenie i aktywacja kont czytelniczych na 
serwerze obsługi systemu bibliotecznego Ho
rizon oraz szkolenia w zakresie korzystania 
z pozostałych usług świadczonych w Biblio
tece Medycznej (m.in. z procedur zdalnego 
zamawiania książek do wypożyczeń oraz 
elektronicznej ich rejestracji). 

Wszelkie aktualne informacje na temat 
Regionalnego Centrum Informacji Medycz
nej będą zamieszczane na stronic interneto
wej Biblioteki Medycznej Collegium Medi 
cum www.biblio.cm.umk.pl oraz na stronach 
samorządów zawodów medycznych, tam też 
pojawią się formularze, których wypełnienie 
będzie konieczne, aby uzyskać hasło niezbęd 

ne do zdalnego uwierzytelniania. Pierwsze 
rejestracje, zakładanie kont c-mailowych 
i początek działania Regionalnego Centrum 
Informacji Medycznej planowane są na ko
niec listopada 2006 roku. Odpowiedzi napy
tania można również uzyskać telefonicznie, 
pod numerem telefonu 052 5853511 - sekre
tariat Biblioteki Medycznej. 

Osoby odpowiedzialne za junkcjonowa11ie Centrum: 

Dr Krzysztof Nierzwicki - z-ca Dyrektora Biblioteki 
U11iwersyteckiej ds. Biblioteki Medycz11ej 052 5853508 
(kierownik projektu); 

Mgr joa1111a Slomkowska - p.o. kierowilika Działu ln 
Jormacyjllo-Bibliograficznego Biblioteki Medycz 11ej - 052 
5853506 (asystent kierowilika projektu); 

Dr n. med. Witold 1/ryllcewicz wiceprzewod11iczqcy 
Okrfgowej Rady Bydgoskiej Izby Lekar-skiej 602734424 
-(koordynator merytoryczny projektu). 

Najnowsze wydawnictwa pracowników Collegium Medicum 
oprac. :vJonika Kubiak 

Historia towarzystw lekarskich w regio
nie kujawsko-pomorskim: 200. rocz
nica powstania towarzystw lekarskich 
w Polsce. Pod red. Zygmunta Mackiewi
cza. Bydgoszcz: BTN, 2006 

Anna Kodym: Technologia leków recepturo
wych l: skrypt do ćwiczeń dla studentów 
farmacji. Bydgoszcz: CM UMK, 2006 

Józef Kędziora, Hanna Pawluk, Jolanta Czu
czejko, Karolina Szewczyk-Golec, K. van 
Marke de Lumen, M. Kozakiewicz, R. 
Olędzki: Zbiór przykładowych pytań te
stowych z biochemii. Cz."3. Pod red. Józefa 
Kędziory. Bydgoszcz: CM UMK, 2006 

Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia 
Kędziora -Kornatowska, Katarzyna Po
rzych, Marcin Porzych: Wybrane zagad
nienia onkologiczne wieku podeszłego. T. 
l. Bydgoszcz: CM UMK, 2006 

Jacek Kubica, Maria Bogdan: Choroba wień
cowa: broszura edukacyjna dla pacjentów 
i ich rodzin. Bydgoszcz: M UMK, 2006 

J.K. Jopkiewicz, Mirosława Smiglewska: 

10 ) 

Proces nauczania pływania delfinem 
w przekazie słownym. Bydgoszcz: Przed 
s iębiorstwo Handlowo-Usługowe Miro
sław Wrocławski, 2006 

Wiesław Szymaóski, Marek G rabiec: Słownik 
biograficzny samodzielnych pracowników 
naukowych z dziedziny położnictwa i gi
nekologii. Suplement l. Bydgoszcz: Wy
daw. SCRYP"l~ 2006 

Alergologia w praktyce. T. 6. Alergia na po
karmy. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. 
Łódź: Ofic. Wyd. Mediton, 2006 

Przewlekłe zaburzenia żylne. Pod red. Arka
diusza Jawienia. Poznaó: Termedia, 2006 

Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Krajnik, 
Anna Adamczyk: Opieka nad pacjen
tem terminalnie chorym. W: Medycyna 
rodzinna - multimedialny program edu
kacyjny. Płyta CD. Dostępna również 

w wersji elektronicznej pod adresem: 
www.docedu.klrwp.pl. 

Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane zagadnie
nia z zakresu pięlęgniarstw specjalistycz-

nych. Pod red. Marii T. Szewczyk, Roberta 
Slusarza. Warszawa: BORGIS, 2006 

Piclęgniarstwo w neurochirurgii . Wybra·ne 
zagadnienia z zakresu pięlęgniarstw spe
cjalistycznych. Pod red. Marii T. Szew
czyk, Roberta lusarza. Warszawa: BOR
GIS, 2006 

Współczesne leczenie przepuklin brzu
sznych. Pod red. Zygmunta Mackiewi
cza. Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 
S l. Warszawa: PZWL, 2006 

Małgorzata M. Tafii-Klawe, Jacek J. Klawe: 
Chrapanie. Wydanie l publikacji uka
zało się pod tytułem "Krótka książeczka 
o chrapaniu". Warszawa: Wydaw. Lek. 
PZWL,2006 

Piętnaście zim Medycyny Ratunkowej 
w Polsce. Pod red. Juliusza Jakubaszko. 
Wrocław: Polskie Towarzystwo Medycyny 
Ratunkowej, 2006 

Polska Medycyna Ratunkowa: Lato 2006. Pod 
red. Juliusza Jakubaszko. Wrocław: Polskie 
Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 2006 
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