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Przewodniczącymi senackiej Komisji ds. Wydawnictw byli kolej
no: prof. Józef Kałużny, prof. Wiesław Szymański, prof. Juliusz Narębski
i prof. Bogdan Romański. Od 2002 r. funkcję tę pełni dr hab. Grażyna
Odrowąż-Sypniewska prof. nadzw. AM.
Wanda Buzę

Biblioteka Główna

Dr Eugeniusz Janowicz

Pracownicy Biblioteki, wrzesień 2002 r.
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Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Bydgoszczy, podobnie jak
sama Akademia, jest najmłodszą tego typu placówką w Polsce. Formalnie
powstała w 1984 r., gdy uchwałą sejmową z 21 lipca powołano do życia
Akademię Medyczną w Bydgoszczy, chociaż jako filia Biblioteki Głównej
Akademii Medycznej w Gdańsku, z siedzibą w Bydgoszczy, funkcjonowała
już od 1975 r.
W lutym 1986 r. na stanowisko dyrektora Biblioteki został
powołany, pracujący poprzednio w Głównej Bibliotece Lekarskiej, star
szy kustosz dyplomowany dr Eugeniusz Janowicz, który piastował to
stanowisko do 30.09.2002 r. Po jego przejściu na emeryturę pełniącą
obowiązki dyrektora, od 1.10.2002 r., była mgr Lucyna Modrzejewska.
Obecnie, począwszy od 17.02.2003 r., Dyrektorem Biblioteki Głównej
jest dr Krzysztof Nierzwicki.
Siedziba Biblioteki Głównej mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9. Książnica została zorganizowana na bazie Biblioteki Wojewódz
kiego Szpitala Zespolonego i Biblioteki Zespołu Klinicznego. Niewielkie,
liczące około 3000 zbiory, zawierające głównie beletrystykę, w 1975 r.
umieszczono na parterze nowo oddanego do użytku budynku audytoryjnego. Na powierzchni 4 00 m2 powstały dwie czytelnie, wypożyczalnia,
magazyny i pomieszczenia administracyjne.
Początkowo działalność ograniczała się tylko do organizowania
pomieszczeń, gromadzenia i opracowywania zbiorów. Prace adapta
cyjne trwały do marca 1976 r. W nowo otwartej Bibliotece czytelnikom
udostępniono 70 miejsc w czytelniach i sali katalogowej. W czytelniach
znajdował się tylko księgozbiór medyczny oraz informatory i od początku
wprowadzono w nich wolny dostęp do pólek.
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Przyrost księgozbioru był dynamiczny, tak iż już w 1978 r. liczył
blisko 30 tys. woluminów oraz niemal 300 tytułów czasopism polskich
i zagranicznych.
Wraz z powołaniem Filii Akademii Medycznej w Gdańsku z sie
dzibą w Bydgoszczy, Biblioteka nawiązała bliską współpracę z Biblioteką
Główną w Gdańsku, od której otrzymała bogaty zbiór czasopism. Obok
zakupów i prenumeraty, do powiększenia zbiorów z zakresu medycyny
i nauk pokrewnych przyczyniły się dary otrzymywane między innymi
z Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz organizacji Friends of Poland,
a także wielu osób prywatnych. W 1986 r. nastąpiło przejęcie przez
Bibliotekę księgozbioru Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warsza
wie, działającej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej, a następnie jego selek
cja i ewidencja.
Narastający księgozbiór w szybkim tempie wypełniał przestrzeń
magazynową. W związku z tym 4.07.1986 r. BG przekazała Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy w depozyt księgozbiór be
letrystyczny, składający się z 9 065 woluminów książek wraz z ich katalo
giem alfabetycznym. Planowano wtedy utworzenie filii WMBP w Szpitalu
im. dr. A. Jurasza po zakończeniu remontu. Decyzją JM Rektora z dnia
13.07.1998 r. depozyt ten został przekazany na własność WMBP.
Pierwsze komputery zakupiono dla Biblioteki w grudniu 1987 r.,
a rok później wprowadzono własne programy wspomagające proces
udostępniania zbiorów oraz prezentujące wykaz nowych nabytków,
opracowane i zrealizowane przez dyrektora dr. Eugeniusza Janowicza
i mgr Elżbietę Kujawkę. W 1989 r. wdrożono do eksploatacji katalog
czasopism i bibliografię publikacji pracowników AM. W tym samym
roku Biblioteka jako jedna z pierwszych (obok AM w Poznaniu) zakupiła
i uruchomiła najważniejszą medyczną bazę bibliograficzną MEDLINE.
W latach następnych systematycznie dokonywano zakupu kolejnych baz
i udoskonalano dostęp do nich, między innymi poprzez sieć komputerową
zainstalowaną w Bibliotece w roku 1992.
W dniach 27-28.09.1990 r. w Bibliotece zorganizowano ogól
nopolską konferencję dyrektorów bibliotek medycznych i posiedzenie
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Międzybibliotecznej Komisji Koordynacyjnej Bibliotek Medycznych,
na której dyrektor dr Eugeniusz Janowicz został wybrany na trzyletnią
kadencję jej przewodniczącym. W 1992 r. funkcję tę powierzono mu
ponownie na kolejne trzy lata.
W 1993 r. zakupiono sieciową wersję programu obsługi procesów
bibliotecznych SOWA, która pozwalała na skomputeryzowanie pracy
gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, udostępnianie kata
logów i nowych nabytków. W drugiej połowie 1994 r. Biblioteka została
podłączona do sieci Internet. Ułatwiło to dostęp do wielu baz bibliogra
ficznych i pełnotekstowych, posadowionych na serwerach innych bibliotek
i przyspieszyło realizację zamówień w wypożyczalni międzybibliotecznej.
W kolejnym roku, w wyniku rozbudowy infrastruktury Uczelni, Bib
lioteka zyskała, zaadaptowane do swoich zadań, dodatkowe skrzydło bu
dynku, gdzie urządzono pomieszczenia biurowe i magazynowe wyposażając
je w nowe meble i nowoczesne regały kompaktowe do przechowywania
zbiorów. W tym czasie udostępniono czytelnikom niezwykle pomocną
w studiach, sprawnie funkcjonującą pracownię reprograficzną.
Zakrojona na szeroką skalę współpraca z kierownikami jednostek
uczelnianych w latach 20 0 0 -2 0 0 1 pozwoliła na bardziej celowy zakup
materiałów bibliotecznych. Przesłane przez nich wykazy niezbędnych
książek pomogły zabezpieczyć potrzeby studentów i zaopatrzyć przynaj
mniej czytelnię w podstawowe podręczniki.
Stara, zniszczona i mało funkcjonalna zabudowa wypożyczalni
została w całości wymieniona w 2002 r. na lepiej dostosowaną do aktu
alnych potrzeb. Niestety nie rozwiązało to narastającego problemu braku
miejsca, gdyż mała sala katalogowa stanowi jednocześnie miejsce ocze
kiwania czytelników na zamówione materiały. Duży i jasny korytarz,
służący początkowo jako sala katalogowa, został w trakcie ciągłych zmian,
mających na celu znalezienie dodatkowych pomieszczeń, przebudowany
na Pracownię Kserograficzną i Dział Informacji, a obecnie po przeniesieniu
tych działów do innych, większych pomieszczeń, znajduje się tu sekretariat
i gabinet dyrektora.
Wzrastająca liczba studentów oraz szybko ewoluujące technologie
informatyczne wymusiły rozbudowę sieci komputerowej oraz wydzielenie
we wrześniu 2002 r. nowej Pracowni Komputerowej, w której, obok zajęć
indywidualnych studentów, odbywają się seminaria i ćwiczenia z przy
sposobienia bibliotecznego i informacji naukowej. Rok 2003 przyniósł
dalszą rozbudowę infrastruktury informatycznej książnicy. Przygotowując
się do zmiany oprogramowania bibliotecznego SOWA na zintegrowany
nowoczesny system obsługi bibliotecznej HORIZON amerykańskiej firmy
Dynix, wymieniono w Bibliotece niemal cały sprzęt komputerowy. Przy
tej okazji powiększono również liczbę stanowisk katalogowych OPAC.
W tym okresie Biblioteka włączyła się aktywnie w prace zainicjowa
ne przez Rektorów szkół wyższych naszego regionu mające na celu podpi
sanie porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy Bibliotek Naukowych
Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku rozmów dnia 5.09.2003 r.
zawarte zostało porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Bibliotek Nau
kowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Jego uczestnikami są biblio
teki instytucji będących państwowymi szkołami wyższymi działającymi
na terenie województwa, tj.: Akademii Bydgoskiej, Akademii Muzycznej
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i Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersytetu Mikołaja Koperni
ka w Toruniu. Zamiarem sygnatariuszy porozumienia jest zacieśnienie
współpracy regionalnej bibliotek w celu lepszego udostępniania informa
cji, wspierania nauki i edukacji w regionie. Z chwilą podpisania porozu
mienia Biblioteka przystąpiła do prac Konsorcjum, uczestnicząc we wszyst
kich zaplanowanych przez nie projektach, organizując kilka roboczych
spotkań na swoim terenie. Wśród członków zarządu Konsorcjum znalazł
się również przedstawiciel Biblioteki Głównej Akademii Medycznej.
W końcu 2003 r. w ramach wspólnych działań bibliotek zrze
szonych w Konsorcjum sfinalizowano zakup wspomnianego zintegrowa
nego oprogramowania bibliotecznego HOR1ZON w wersji 5.3g dla
wszystkich bibliotek bydgoskich uczelni. Jest to nowoczesny program o świa
towym standardzie do kompleksowej obsługi wszystkich procesów biblio
tecznych, umożliwiający katalogowanie zbiorów w formacie USMARC,
a dzięki temu również współpracę z katalogami innych bibliotek,
a zwłaszcza ogólnopolskim uniwersalnym katalogiem NUKAT oraz
kartoteką haseł przedmiotowych MESH, stosowaną powszechnie w kla
syfikacji piśmiennictwa medycznego. Zastosowanie oprogramowania
pozwoli również na przystąpienie Biblioteki do ogólnopolskiego sys
temu prezentacji zbiorów KARO, co uplasuje naszą książnicę w gro
nie najnowocześniejszych bibliotek uczelnianych w kraju. W Bibliotece
Głównej przystąpiono do wdrożenia systemu HORIZON w pierwszej
połowie 2 0 0 4 r. począwszy od konwersji danych bibliograficznych p o 
przez dane czytelnicze i stany kont wypożyczeń. Całością prac z tym
związanych kieruje bibliotekarz systemowy mgr Teresa Krzyżaniak.
Obsługę użytkowników w kolejnym roku akademickim 2 0 0 4 /2 0 0 5
zamierzamy prowadzić już przy użyciu nowego oprogram ow ania.
Do drobnych sukcesów tego okresu można zaliczyć również
utworzenie we wrześniu 2003 r. nowej sali konferencyjnej, na co dzień
pełniącej funkcję Czytelni Profesorskiej, czyli pokoju do cichej nauki dla
pracowników naukowych Akademii Medycznej. Dzięki temu zwiększyła
się w Bibliotece liczba miejsc czytelnianych, tak iż jednocześnie możliwe
jest korzystanie z czytelń przez blisko 100 osób.
W początku roku 2004 Biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Fun
dacji na rzecz Nauki Polskiej o sfinansowanie remontu i wyposażenia
czytelni czasopism. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez
Zarząd Fundacji i Biblioteka znalazła się w gronie laureatów tegorocznego
konkursu, otrzymując subwencję na realizację projektu. Prace nad nim
rozpoczną się we wrześniu 2004 r.
Obecnie w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy
zatrudnionych jest 24 pracowników. Większość z nich ukończyła studia
wyższe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Przez cały
okres swojej działalności Biblioteka prowadzi szkolenia i dokształcanie
swoich pracowników, czynnie uczestniczy w organizowanych zjazdach
i konferencjach, nie tylko bibliotek medycznych.
Do zasadniczych zadań Biblioteki Głównej należy: organizowanie
warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Akademii poprzez odpowiedni
dobór, fachowe opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz prace biblio
graficzne i dokumentacyjne, umożliwiające jak najszersze wykorzystanie
zbiorów biblioteki. Biblioteka koordynuje i nadzoruje działalność sieci bib317
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liotek zakładowych Akademii w zakresie spraw organizacyjnych, obsady
osobowej, gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, ogólnych
zasad korzystania ze zbiorów oraz unifikacji techniki bibliotecznej. Do jej za
sadniczych obowiązków należy również prowadzenie zajęć dydaktycznych
i praktyk ze studentami, mających na celu zapoznanie ich ze sposobami
korzystania ze zbiorów bibliotecznych jako niezbędnym warunkiem do ro
zwijania samodzielnej pracy naukowej. Jedną z jej funkcji jest także pro
wadzenie dokumentacji zbiorów własnych oraz dorobku Akademii. Obok
tego Książnica uczelniana zajmuje się również prowadzeniem działalności
informacyjnej, opierając się na nowoczesnych programach i bazach kom
puterowych, współpracą z zakładami własnej Uczelni i innymi placówkami
służącą rozwojowi badań naukowych i zastosowaniu wiedzy w praktyce.
Wymienione zadania realizowane są w odpowiednich agendach
Biblioteki stosownie do zakresu ich działania. Strukturę agend Biblioteki
stanowią: przeznaczony do zadań administracyjnych Sekretariat, Dział
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z Sekcją Czasopism i Pracownią
Kserograficzną, Dział Udostępniania Zbiorów z Sekcją Czytelni i Maga
zynów oraz Wypożyczalnią Międzybiblioteczną, Dział Informacyjno-Bibliograficzny oraz Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bibliotek Zakła
dowych.
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zajmuje się organizacją
procesu gromadzenia i opracowania formalnego i rzeczowego wydawnictw
zwartych i ciągłych dla potrzeb Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Podstawowym źródłem pozyskiwania
dokumentów jest zakup i prenumerata. Przy zakupie uwzględnia się suges
tie pracowników naukowo-badawczych Uczelni. Zbiory Biblioteki w znacz
ny sposób uzupełniają liczne dary od wydawców, fundacji zagranicznych
oraz osób prywatnych.
Biblioteka pośredniczy również w zakupie książek dla wszystkich
klinik, katedr i zakładów. Jednostki te zamawiają książki i czasopisma za
pośrednictwem Biblioteki pismem skierowanym do Dyrektora Biblioteki
Głównej, w którym podają dane bibliograficzne pozycji i źródło finansowania.
Biblioteka Główna kupuje wszystkie polskie książki medyczne i pre
numeruje większość ważniejszych krajowych czasopism biomedycznych.
Gromadzi także najnowsze książki z zakresu medycyny i nauk pokrewnych,
wydawane za granicą oraz prenumeruje kilkaset tytułów zagranicznych
czasopism biomedycznych w druku, a przede wszystkim w ramach baz
pełnotekstowych. Zakres tematyczny zbiorów to oczywiście medycyna i nau
ki pokrewne oraz informatory ogólne, słowniki i encyklopedie. Średni roczny
wpływ książek do biblioteki wynosi około 3000 woluminów.
Drugą ważną funkcją Działu jest formalne i rzeczowe opracowanie
pozyskanych zbiorów. Do tej pory proces ten odbywał się przy użyciu funk
cjonującego w Bibliotece oprogramowania SOWA. Z chwilą uruchomienia
nowego systemu HORIZON wpływające zbiory będą katalogowane w for
macie USMARC, co pozwoli naszej Książnicy dołączyć - o czym wspom
niano - do grona nowoczesnych bibliotek uczelnianych, współpracujących
w zakresie opracowania zbiorów z ogólnopolskim katalogiem NUKAT
oraz centralną kartoteką medycznych haseł przedmiotowych MESH.
Działem, w którym pracuje ogółem sześć osób, kieruje od 2001 r.
kustosz mgr Karolina Bukowska.

Dział Udostępniania Zbiorów kierowany przez kustosza mgr
Teresę Kosik zatrudnia osiem osób, które w różnych miejscach Biblioteki
organizują proces udostępnienia zbiorów czytelnikom. Główną agendą
działu jest wypożyczalnia miejscowa, która prowadzi wypożyczanie na
zewnątrz wydawnictw zwartych: monografii, podręczników i skryptów,
zgodnie z regulaminem Biblioteki. Wypożyczalnia obsługuje czytelników
w komputerowym systemie SOWA, który - o czym wspomniano - w roku
akademickim 2 0 0 4 /2 0 0 5 zostanie zastąpiony przez zintegrowany system
HORIZON.
W Czytelni Ogólnej udostępnia się księgozbiór podręczny, w które
go skład wchodzą przede wszystkim podręczniki, skrypty, atlasy, słowniki
i encyklopedie.
W ramach Działu Udostępniania Zbiorów funkcjonuje również
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, która sprowadza zamawiane przez
czytelników materiały z innych bibliotek krajowych i zagranicznych.
Wypożyczalnia pośredniczy również w sprowadzaniu kserokopii prac
oraz plików komputerowych zawierających artykuły z czasopism i nie
wielkie fragmenty wydawnictw zwartych. W sprowadzaniu artykułów Wy
pożyczalnia Międzybiblioteczna korzysta przede wszystkim z DOC@MED
- polskiego systemu elektronicznego dostarczania dokumentów medycz
nych, głównie artykułów z czasopism zagranicznych znajdujących się
w polskich bibliotekach, przeznaczonego dla bibliotek i instytutów zaintere
sowanych naukową literaturą medyczną. Dokumenty w postaci plików kom
puterowych nagrywa się na dyskietki i płyty CD bądź przesyła na konto
pocztowe zamawiającego. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia
także materiały biblioteczne drogą pocztową lub elektroniczną bibliote
kom innych jednostek.
Do zadań Działu Informacyjno-Bibliograficznego, kierowanego
przez kustosza mgr Halinę Wanatowską należy w pierwszym rzędzie
obsługa i udostępnianie zaprenumerowanych przez Bibliotekę komputero
wych baz biomedycznych. Odbywa się ono przede wszystkim w mieszczącej
się w obrębie Biblioteki ośmiostanowiskowej Pracowni Komputerowej.
Komputerowe bazy informacyjne dostępne są również poprzez stronę
internetową Biblioteki, przy czym w przypadku większości baz bibliograficz
nych i wszystkich baz pełnotekstowych użytkownicy muszą korzystać

D z ia ł U d o s tę p n ia n ia
Z b io ró w

D z ia ł In fo rm a cy jn o -B ib lio g ra fic zn y

Pracownia komputerowa

Jednostki Ogólnouczelniane
z komputerów podłączonych do sieci akademickiej. Wspomniana Pracow
nia Komputerowa z roku na rok odwiedzana jest przez coraz większą liczbę
użytkowników. W 2002 r. zarejestrowano 2611 odwiedzin - a już rok
później blisko 8000 korzystających z baz i Internetu.
Obecnie nasza Uczelnia posiada dostęp do następujących baz
pełnotekstowych: bazy Ebsco (wraz z dołączoną bazą Medline), ProQuest
Medical Library (również z Medline), Springer-Link, Ovid Biomedical
Collection II, III; oraz baz bibliograficznych: Medline na platformie Ovid,
Embase, Polska Bibliografia Lekarska, Current Contents/Life Science.
W bazach dostępnych w bieżącym roku znajdują się w sumie pełne teksty
artykułów z ponad 5 4 0 0 tytułów czasopism.
Obok tego Biblioteka posiada także własne bazy, w tym przede
wszystkim Bibliografię Publikacji Pracowników Akademii Medycznej,
opracowywaną w Bibliotece od 1995 r. w programie Expertus poznańskiej
firmy Splendor. Umożliwia ona prezentowanie w sieci Internet dorobku
poszczególnych autorów i jednostek organizacyjnych uczelni. Baza ta za
wiera obecnie ponad 6000 opisów. W rekordach opisu prac zamieszcza
ne są, oprócz cytatów bibliograficznych punktacje: Impact Factor, KBN,
Index Copernicus, hasła przedmiotowe i klasyfikacja formalna. Na pod
stawie bibliografii sporządzane są rankingi i analizy na potrzeby władz
uczelni. Stanowi ona źródło do opracowywania cytowań publikacji
naszych pracowników na podstawie Science Citation Index Expanded,
wydawanego przez Institute of Scientific Information w USA.
Dział Informacyjno-Bibliograficzny wykonuje również tematyczne
zestawienia bibliograficzne (w postaci wydruków, kopii na dyskietkach
bądź płytach CD) ze wszystkich baz informacyjnych, również na zamówie
nia przesłane przez czytelników korespondencyjnie lub poprzez e-mail.
Zadaniem Działu Informacyjno-Bibliograficznego jest także obsługa
obszernej, aktualizowanej na bieżąco witryny internetowej Biblioteki.
Wszystkie związane z tym prace prowadzi mgr Monika Kubiak. Oprócz
praktycznych informacji, takich jak godziny otwarcia, telefony, adresy pocz
ty elektronicznej, usługi, umieszczono tu opisy baz i linki do portali medy
cznych. Ze strony tej dostępna jest wersja internetowa katalogu książek,
prezentuje się na niej najnowsze nabytki książkowe, internetowy katalog
zasobów czasopism znajdujących się w Bibliotece w formie drukowanej
i na płytach CD, oraz wykaz czasopism zaprenumerowanych na bieżący
rok. Na stronie internetowej udostępniono również opracowany w układzie
alfabetycznym katalog wszystkich czasopism dostępnych w bazach on-line
z bezpośrednimi linkami do poszczególnych tytułów, co znacznie ułatwia
czytelnikom poszukiwania pełnych tekstów artykułów. Witryna internetowa
służy także do prezentacji wyników analizy bibliometrycznej, sporządzonej
na podstawie bibliografii publikacji pracowników naszej Akademii.
Dział Informacyjno-Bibliograficzny sprawuje również pieczę nad
zajęciami (wykładami, seminariami i ćwiczeniami) z informacji naukowej.
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Zbiory B iblioteki, K atalogi
Obecnie Biblioteka posiada blisko 70 000 woluminów książek i po
nad 13 500 wol. czasopism (ok. 2500 tytułów) z zakresu medycyny i nauk
pokrewnych. Uzupełnieniem księgozbioru medycznego są wydawnictwa
o charakterze encyklopedycznym, informatory z wielu dziedzin wiedzy
oraz słowniki biograficzne i językowe.

Jednostki Ogólnouczelniane
Kluczem do zbiorów Książnicy są, dostępne w systemie kartkowym
i komputerowym, katalogi książek (alfabetyczny i przedmiotowy) oraz dos
tępny wyłącznie w systemie komputerowym katalog czasopism i mikrofisz.
Swoje zbiory, obejmujące książki od 1994 r. (starsze zbiory znajdują się
w tradycyjnym katalogu kartkowym) oraz wszystkie tytuły czasopism Bib
lioteka prezentuje w programie komputerowym. Poszukiwania można
prowadzić zarówno według nazwisk autorów, tytułów, jak i haseł przed
miotowych, możliwe jest także wyszukiwanie wieloaspektowe. Z katalogu
komputerowego można korzystać na miejscu w wypożyczalni biblioteki,
gdzie do dyspozycji czytelników znajduje się 5 komputerów, jak również
z jego wersji internetowej.
Dydaktyka
W Bibliotece prowadzone są obowiązkowe zajęcia z przysposobie
nia bibliotecznego dla studentów 1 roku. Obejmują one 2 godz. wykładu
i 2 -4 godz. ćwiczeń, w zależności od kierunku studiów. W ramach zajęć
studenci zapoznają się z regulaminem Biblioteki, zasadami wypożyczeń,
sposobem korzystania z katalogów komputerowych oraz katalogów
tradycyjnych. Studenci starszych lat studiów objęci są obowiązkowymi
zajęciami z zakresu naukowej informacji medycznej. Mają one na celu
zapoznanie studentów z działalnością służb informacji naukowej, z bazami
komputerowymi oraz sposobami korzystania z nich, jak również z wyko
rzystaniem Internetu jako źródła informacji biomedycznej. Liczba godzin
jest zróżnicowana i wynosi:
- dla studentów V roku analityki medycznej - 4 godz. wykładu i 2 godz.
ćwiczeń,
- dla V roku Wydziału Lekarskiego - 10 godz. zajęć seminaryjnych,
- dla III roku pielęgniarstwa - 6 godz. wykładu i 2 godz. ćwiczeń.
Biblioteka prowadzi również zajęcia na temat: „Źródła informa
cji w biomedycynie” dla studentów studiów doktoranckich w wymiarze
8 godzin.
Od wielu lat w Bibliotece odbywają się studenckie praktyki zawo
dowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej innych uczelni.
W ciągu wielu lat przygotowywali się u nas do pracy studenci Uniwer
sytetu Wrocławskiego, UMK oraz WSP w Bydgoszczy (obecnie Akademia
Bydgoska).
Pracownicy Biblioteki wspomagają również dydaktycznie Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, zapoznając uczestników
kursów ze sposobami poszukiwania informacji oraz przedstawiając dostępne
w Bibliotece bazy bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe.
Publikacje
W Bibliotece Głównej znajdują się redakcje dwóch wydawnictw pe
riodycznych. Już w początkach istnienia uczelnianej książnicy rozpoczęto
w niej prace nad publikacją wykazu dorobku naukowego pracowników
Akademii Medycznej. Po raz pierwszy „Bibliografia Prac Naukowych
Akademii Medycznej w Bydgoszczy” ukazała się w ramach serii „Annales
Academiae Medicae Bydgostiensis” w 1986 r. Zawierała spis publikacji,
które ukazały się drukiem w okresie od 1.07.1984 do 31.12.1985 r.
Opracowana została przez mgr Teresę Kosik. W roku 1987 został wydany
kolejny wykaz za rok 1986, przygotowany przez mgr Wiolettę Bogusz.
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Jednostki Ogólnouczelniane
AKADEMIA MEDYCZNA Im. LUDWIKA RY DYCH UA
W BYDGOSZCZY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA

BIBLIOGRAFIA
PUBLIKACJI PRACOW NIKÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY
za rok 2001

Faksymile okładki „Bibliografii Publikacji Praza rok 2001
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Z czasem wykazy te przyjęły nazwę Bibliografia Publikacji Pracowników
Akademii Medycznej. W latach 1987-2002 poszczególne bibliografie
opracowywane były przez mgr Cecylię Frąckiewicz oraz ówczesnego
Dyrektora Biblioteki, dr Eugeniusza Janowicza, który był również redak
torem tegoż wydawnictwa.
Od roku 2003 bibliografia publikowana jest jako odrębne
wydawnictwo. Obecnie na ukończeniu znajduje się kolejny jej tom, mający
ukazać się jesienią 2 004 r., zawierający spis za rok 2002. Bibliografia opra
cowywana jest na bazie - wspomnianego wcześniej - programu Expertus. Pracami nad jej przygotowaniem kieruje mgr Małgorzata Białobłocka.
Współpracują z nią w tym zakresie pracownicy Działu Informacyjno-Bib
liograficznego: Joanna Słomkowska i Anna Garczewska.
Drugim, znacznie młodszym periodykiem są „Wiadomości Aka
demickie”. Pierwszy numer tego czasopisma ukazał się na przełomie czer
wca i lipca 1999 r. Wielkie zasługi dla jego powstania położyli inicjatorzy
pomysłu: ówczesny Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej
dr n. hum. Eugeniusz Janowicz, który jako Redaktor Naczelny poświęcił
„Wiadomościom Akademickim” wiele czasu i uwagi oraz Prorektor ds. Kli
nicznych i Kształcenia Podyplomowego, prof. AM dr hab. Zbigniew Wolski.
W skład Redakcji „Wiadomości Akademickich” wchodzili: dr n.
^um. Eugeniusz Janowicz pełniący funkcję Redaktora Naczelnego oraz dr
n. med. Janusz Tyloch jako zastępca Redaktora Naczelnego. Sekretarzem
Redakcji została pracownica Biblioteki mgr Monika Kubiak. W pierwot
nym składzie Rady Programowej znaleźli się: prof. dr hab. Zbigniew Wolski
(Przewodniczący), prof. dr hab. Gerard Drewa (Z-ca Przewodniczącego), dr
hab. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM, dr Eugeniusz Janowicz, prof. dr
hab. Arkadiusz Jawień, mgr Ewa Nawrocka, prof. dr hab. Ryszard Oliński,
dr n. med. Janusz Tyloch. W przygotowaniu ósmego numeru pisma, z grud
nia 2002 r., jako Sekretarz Redakcji uczestniczyła Joanna Słomkowska.
We wrześniu 2002 r. dr n. hum. Eugeniusz Janowicz odszedł na
emeryturę, rezygnując jednocześnie z funkcji Redaktora Naczelnego.
Przez krótki okres obowiązki te pełniła mgr Lucyna Modrzejewska, zaś
w kwietniu 2003 r., od dziewiątego numeru pisma, nowym Redaktorem
Naczelnym został dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki. Zmienił się
również skład samej Rady Programowej. W związku z rezygnacją prof. dr
hab. Ryszarda Olińskiego powołano do Rady nowych członków w oso
bach: dr hab. Eugenii Gospodarek, prof. nadzw. AM, jako przedstawicie
la Wydziału Farmaceutycznego, dr. n. med. Wojciecha Szczęsnego jako
przedstawiciela nauczycieli akademickich, nie będących samodzielnymi
pracownikami nauki oraz lek. med. Jakuba Szmytkowskiego, jako przed
stawiciela młodych lekarzy i Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
W latach 1999-2002 czasopismo „Wiadomości Akademickie”
ukazywało się co pół roku. Od roku 2003 zostało przekształcone w kwar
talnik. Dotychczas ukazało się trzynaście numerów. „Wiadomości Aka
demickie”, jako pismo bezpłatne wydawane przez Uczelnię, wychodziło
początkowo w nakładzie około 100 egzemplarzy. Począwszy od numeru
dziesiątego z lipca 2003 r. jego nakład wzrósł do 400 egzemplarzy.
Jest również dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Akademii.
Obecnie Redakcję pisma prowadzą: dr Krzysztof Nierzwicki
(Redaktor Naczelny), dr n. med. Janusz Tyloch (Z-ca Redaktora Naczel-
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nego), mgr Monika Kubiak (Sekretarz Redakcji), a w Radzie Programowej
zasiadają: prof. dr hab. Zbigniew Wolski (Przewodniczący), prof. dr hab.
Gerard Drewa (Z-ca Przewodniczącego), dr hab. Andrzej Dziedziczko,
prof. nadzw. AM, dr hab. Eugenia Gospodarek, prof. nadzw. AM, prof. dr
hab. Arkadiusz Jawień, mgr Ewa Nawrocka, dr Krzysztof Nierzwicki, dr n.
med. Wojciech Szczęsny, dr n. med. Janusz Tyloch.
Za skład komputerowy oraz opracowanie techniczne i typograficz
ne pisma odpowiada Studio „Skryba”, za druk zaś (począwszy od numeru
dziewiątego z kwietnia 2003 r.) - Centrum Promocji i Reklamy „ReMedia”.
Podobnie jak większość czasopism akademickich „Wiadomości
Akademickie” są kroniką życia Uczelni, miejscem wymiany poglądów
dotyczących wydarzeń z życia społeczności akademickiej, problemów
młodych lekarzy, lekarzy rezydentów, stażystów, Studenckiego Towarzy
stwa Naukowego itp. W piśmie podaje się m.in. informacje o zmianach
kadrowych, nowo mianowanych doktorach nauk medycznych i biolo
gicznych, najnowsze zarządzenia rektorskie, relacje z wszelkiego rodzaju
zjazdów, konferencji i sympozjów, wspomnienia o zmarłych pracownikach,
sprawozdania z inauguracji i innych ważniejszych wydarzeń i uroczystości
uczelnianych, materiały przybliżające poszczególne katedry i kliniki AM,
artykuły polemiczne, dydaktyczne, jak i traktujące o różnych specjalnościach
medycznych, teksty poświęcone szeroko pojętej historii medycyny, a także
artykuły informujące o nowych możliwościach i bazach udostępnianych
w Bibliotece Głównej.
Najnowsze numery pisma rozpoczynają wywiady z wybitnymi
przedstawicielami Uczelni. Do tej pory w „Wiadomościach Akademic
kich” ukazały się wywiady z: prof. dr hab. Danutą Miścicką-Sliwką, JM
Rektorem Akademii Medycznej w Bydgoszczy; prof. dr. hab. Wiesławem
Szymańskim, Kierownikiem Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobie
cych; mgr Ewą Nawrocką, Dyrektorem Administracyjnym AM oraz prof. dr.
hab. Gerardem Drewą, Dziekanem Wydziału Lekarskiego AM.
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Faksymile okładki 9 numeru „Wiadomości Aka
demickich” z kwietnia 2003 r.

Krzysztof Nierzwicki
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