
157Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Mgr inż. Anna Grygorowicz Mgr Elżbieta Kraszewska
Gdańsk – GUMed

BIBlIoteKARze W SIeCI e-SySteMóW – zySK Czy StRAtA?

Abstract

Libraries are obliged to input various types of data to the rapidly growing network of programs and 
systems, from those created for the needs of central institutions such as the Ministry of Science and Higher 
Education and Central Statistical Office of Poland, through internal universities systems, till those the li-
braries need themselves. In addition libraries have to fill many surveys evaluating both the universities and 
libraries. This obligation is for librarians another logistical challenge and causes new duties for the library 
staff.  This area of our activity is constantly expanding. The paper presents this problem from the point of 
view of the Main Library of Medical University of Gdańsk. We try to answer the question of the relation-
ship between our involvement in the implementation of the required data to the systems and the profits in 
daily practice from using information contained in supported systems.

Streszczenie

Biblioteki zobligowane są do wprowadzania różnego typu danych do szybko rozwijającej się sieci 
programów i systemów informatycznych, od tych utworzonych na potrzeby instytucji centralnych, takich 
jak MNiSW czy GUS, poprzez wewnątrzuczelniane, po te funkcjonujące na potrzeby samych bibliotek. 
Dodatkowo uzupełniamy też wiele ankiet oceniających zarówno uczelnie, jak i biblioteki. Wprowadzanie 
danych do systemów jest dla bibliotekarzy kolejnym wyzwaniem logistycznym, wymaga coraz większego 
zaangażowania i stanowi poszerzający się nieustannie obszar naszej aktywności zawodowej. Referat jest 
próbą przedstawienia tego problemu z punktu widzenia Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz odpowiedzi na pytanie o relacje pomiędzy naszym zaangażowaniem we wprowadzanie 
wymaganych danych a zyskami z wykorzystywania w codziennej praktyce informacji zawartych w obsłu-
giwanych systemach.
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Na wstępie o e-rzeczywistości, e-nauce i e-bibliotece
Współczesna biblioteka naukowa staje wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą wszech-

obecność w życiu codziennym technologii informatycznych oraz pojawienie się czy-
telnika, który nie zna już innej rzeczywistości poza tą zdominowaną przez kompu-
tery, telefony komórkowe i Internet oferujący m.in. pocztę elektroniczną, e-zakupy, 
e-bankowość, a także komunikatory i media społecznościowe. Ta nowa e-rzeczywistość 
wymusza także zmiany w obszarze nauki i kształcenia, których to biblioteki są istotnym 
elementem. W szybkim tempie rosną udostępniane przez biblioteki specjalistyczne za-
soby elektronicznych źródeł informacji naukowej, a także narzędzi wspomagających 
warsztat naukowców. Powszechna staje się dydaktyka z wykorzystaniem komputerów 
i Internetu, a e-learning jest jednym z ważnych sposobów realizacji procesów dydak-
tycznych na różnych etapach edukacji. Nowoczesna biblioteka naukowa posiada pro-
fesjonalny serwis internetowy, który stanowi zarówno platformę dostępu do zasobów 
i informacji, jak i miejsce świadczenia online coraz szerszej palety usług, zapewniając 
możliwość e-kontaktu na linii bibliotekarz – użytkownik. Oprócz udostępnianych przez 
e-biblioteki zasobów licencjonowanych, użytkownicy mogą korzystać także z różne-
go typu e-źródeł i e-narzędzi tworzonych przez bibliotekarzy jako wspólne projekty 
środowiskowe lub tych powstających lokalnie, z myślą o wąsko wyspecjalizowanych 
grupach czytelników.

Wspólne projekty

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podobnie jak i inne bi-
blioteki naukowe, funkcjonuje w różnych obszarach swojej działalności  w sieci wza-
jemnych wirtualnych powiązań z różnego typu podmiotami. Współpracując z innymi 
bibliotekami, instytucjami państwowymi czy też z partnerami zagranicznymi, współ-
tworzymy projekty środowiskowe, przekazując do nich lub czerpiąc z nich odpowied-
nie dane. Te projekty to:

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycz-• 
nych,
System elektronicznego dostarczania kopii dokumentów doc@med,• 
katalogi centralne Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT i Kata-• 
log Rozproszony bibliotek polskich KaRo,
kartoteka haseł wzorcowych MeSH-pl, • 
Pomorska Biblioteka Cyfrowa wchodząca w skład Federacji Bibliotek Cyfro-• 
wych,
Repozytorium GUMed zasilające informacjami repozytoria DART Europe • 
(dysertacje powstałe w GUMed) i e-Lis (publikacje z zakresu bibliotekoznaw-
stwa), 
Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB),• 



159Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Ankiety GUS, U-Multirank, ankieta płacowa polskich bibliotek naukowych,• 
System POL-ON  wraz z Polską Bibliografią Naukową.• 

Realizujemy także projekty własne, takie jak:
bazy tworzone z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego:• 
• katalog online BG GUMed w systemie Virtua,
• Bibliografia GUMed w oprogramowaniu Expertus, dokumentująca dorobek 

publikacyjny Uczelni,
• pełnotekstowa Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed (program 

Expertus) zawierająca dane od 2005 roku,
• pełnotekstowa Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GU-

Med (program Expertus; od 2005 r.), a obecnie jako kolekcja e-doktoratów  
i e-habilitacji w katalogu online BG GUMed (system Virtua),

• Repozytorium GUMed (oprogramowanie dLibra, interface BG GUMed)
projekty z wykorzystaniem programów powstałych w Bibliotece:• 

Statystyka BG GUMed – baza do gromadzenia statystyk związanych z funk-• 
cjonowaniem Biblioteki,
E-szkolenia – admin – baza do zarządzania realizowaną e-dydaktyką w za-• 
kresie:

– testów online,
– danych studentów,
– uzyskiwanych wyników,
– tworzenia protokołów zaliczeń,
– gromadzenia i analizowania e-ankiet wypełnionych przez studentów,
– analiz efektywności e-zajęć dydaktycznych,

rozwiązania i projekty wspomagające:• 
 na bazie komercyjnego oprogramowania

akcesję czasopism (Microsoft Excel),• 
prowadzenie inwentarzy czasopism (Microsoft Access),• 
wystawianie faktur za usługi międzybiblioteczne (Microsoft Access),• 

 z wykorzystaniem wolnego oprogramowania 
serwis WWW Biblioteki (autorski CMS),• 
prezentowanie treści e-zajęć dydaktycznych (CMS Made Simple),• 
Newsletter BG GUMed (phpList),• 
Facebook Biblioteki,• 

inne wspierające funkcjonowanie i promowanie Biblioteki:• 
wirtualne wystawy i galerie zdjęć (Fotorama, TiltViewer),• 
e-publikowanie okolicznościowego bibliotecznego rocznika Librorum • 
Amator (Microsoft Publisher, issuu),
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gromadzenie zestawień statystycznych do GUS (Google Docs),• 
dodatkowo system formularzy ułatwiających użytkownikom zgłaszanie po-• 
trzeb, a Bibliotece ich zaspokajanie, czyli:

zapisy do: Wypożyczalni, na zajęcia dydaktyczne,• 
wnioski o: zdalny dostęp do e-źródeł, usługę międzybiblioteczną, wykona-• 
nie zestawienia bibliograficznego, zakup książki i czasopisma do zbiorów, 
itp.

e-biblioteka w e-uczelni

Jak wspomniano wyżej, Biblioteki medyczne sięgają po najnowsze rozwiązania 
technologiczne realizując oczekiwania swojego wymagającego użytkownika, co czyni 
je często prekursorami postępu m.in. także w obszarze informatyzacji. Jako jednostki 
uczelniane wpisują się w aktywność swoich macierzystych uniwersytetów w tym za-
kresie. Ze względu bowiem na obszar działania, jakim jest medycyna i nauki pokrew-
ne, uczelnie medyczne były i są w awangardzie informatyzacji procesów związanych 
z ich funkcjonowaniem i zarządzaniem. 

Pierwszym znaczącym projektem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w tej 
dziedzinie było stworzenie i wdrożenie w 2004 roku wewnątrzuczelnianego systemu 
informacji i komunikacji Extranet GUMed. Istnieje on do dnia dzisiejszego, na prze-
strzeni lat został zmodernizowany i rozbudowany o szereg funkcji i modułów, a każdy 
pracownik oraz student ma prawo i obowiązek korzystania z informacji w nim zawar-
tych. Wszystkie jednostki Uczelni są zobowiązane do zamieszczania i stałego aktuali-
zowania w Extranecie GUMed ważnych wiadomości dotyczących swojej działalności, 
w tym realizowanej dydaktyki. W chwili obecnej system Extranet GUMed współtwo-
rzy 800 osób redagujących różnego typu informacje.

W kolejnych latach pojawiały się następne inicjatywy w zakresie informatyzacji 
naszego Uniwersytetu, takie jak eDziekanat, ePensum, eNaukowiec, eLearning, eSy-
labus, ePracownik, eFundusze, Fakultety on-line, eAnkieta. Ostatnim wdrożonym roz-
wiązaniem jest zintegrowany system informatyczny klasy ERP do zarządzania Uczel-
nią, funkcjonujący od 3 lat.

My i uczelniane e-systemy

Istniejące w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym systemy nakładają na nas nowe 
obowiązki, angażują czas bibliotekarzy, ale i przynoszą korzyści. Ze względu na typ 
gromadzonych w systemach danych dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby, po 
uprzednim zalogowaniu się. W niektórych przypadkach wymagane jest dodatkowe 
uwierzytelnienie. Najszersze uprawnienia posiadają kierownicy jednostek oraz kierow-
nicy dydaktyczni, którzy w wybranych systemach mogą cedować swoje kompetencje 
na innych pracowników. Poniższa tabela przedstawia relacje Biblioteki wobec syste-
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mów gromadzących i udostępniających dane związane z różnymi sferami funkcjono-
wania Uczelni.

Systemy wewnątrzuczelniane GuMed 

z pełnym dostępem do informacji oraz 
obowiązkiem uzupełniania danych 
związanych z funkcjonowaniem 

Biblioteki 

tylko z dostępem do informacji
 (* w ograniczonym zakresie) bez dostępu 

Extranet GUMed ePracownik Zamówienia 
publiczne 

ePensum eFundusze Rekrutacja on-line 

eSyllabus eNaukowiec* 

eDziekanat eLearning* 

Fakultety on-line Ankiety dydaktyczne on-line 

Teta ERP Rezerwacja sal wykładowych 
WL 

Tabela 1. Biblioteka a systemy funkcjonujące w GUMed

Jak wynika z zestawienia część wdrożonych w Uczelni programów aktywnie współ-
tworzymy, z części możemy czerpać informacje, a tylko do dwóch nie mamy dostępu.

Przede wszystkim Biblioteka jest zaangażowana w moderowanie informacji za-
mieszczanych na platformie komunikacyjno-informacyjnej extranet GuMed (ryc. 1), 
gdzie:

obowiązkowo uzupełniamy:• 
moduł • Biblioteka Główna – informacje
strony poszczególnych przedmiotów realizowanych przez Bibliotekę – za-• 
mieszczając regulaminy dydaktyczne wraz z sylabusami oraz wszelkimi 
przydatnymi studentomi doktorantom informacjami; ze względu na struktu-
rę platformy wymaga to każdorazowo powtarzania informacji w przypadku 
tego samego przedmiotu realizowanego na różnych wydziałach, kierunkach 
i trybach studiów – np. w przypadku przedmiotu Szkolenie biblioteczne on-
line obowiązującego wszystkich studentów I roku GUMed musimy zamieść 
te same informacje aż 28 razy!

aktywnie wykorzystujemy możliwości serwisu:• 
system mailingowy pozwalający na wysyłanie jednoczesnych informacji • 
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do zdefiniowanych grup użytkowników (ogółem 84 różne grupy), np. Pra-
cownicy GUMed: naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, English Division stu-
dents (4th year), doktoranci Wydziału Lekarskiego, 
mobilny baner jako element kampanii promocyjnych,• 

ponadto korzystamy z opcji:• 
Znajdź dokument – • wyszukiwarka dokumentów Uczelni, np. zarządzeń rek-
tora, pism kanclerza, uchwał Senatu GUMed,
Znajdź osobę/jednostkę – • wyszukiwarka osób i jednostek GUMed wraz 
z ich danymi teleadresowymi,
linków czyli wejść do uczelnianych systemów internetowych.• 

Ryc. 1. Widok strony startowej Extranetu GUMed po zalogowaniu się

Kolejnym istotnym projektem własnym Uczelni jest ePensum GuMed (ryc. 2, 3, 
4) – platforma do planowania i rozliczania pensum dydaktycznego pracowników i jed-
nostek zaangażowanych w proces kształcenia. Mimo iż Biblioteka nie posiada pensum, 
ma obowiązek dla każdej z poszczególnych grup ćwiczeniowych:

zarezerwowania prowadzonych przedmiotów wybranych wcześniej z dostępnej • 
w systemie listy,
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zaplanowania zajęć dydaktycznych, tj. wybrania i przyporządkowania osób • 
prowadzących do poszczególnych zajęć,
wygenerowania umów zleceń dla prowadzących zajęcia,• 
potwierdzenia faktycznego wykonania zajęć,• 
rozliczenia zawartych i wykonanych umów,• 
po zakończeniu semestru, wygenerowania raportu z przeprowadzonych zajęć • 
i wysłania go odpowiednim służbom.

Ryc. 2. System ePensum GUMed – ekran z informacją o obciążeniu Biblioteki
zajęciami dydaktycznymi na poszczególnych kierunkach studiów i stopniach kształcenia

Ryc. 3. System ePensum GUMed – ekran planowania zajęć dla poszczególnych 
grup studenckich w ramach realizowanych przez Bibliotekę przedmiotów
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Ryc. 4. System ePensum GUMed – ekran potwierdzania wykonania przez jednostkę
zajęć dydaktycznych

Od trzech lat w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonuje powstały 
w Uczelni system eSyllabus gUMed (ryc. 5, 6, 7) umożliwiający tworzenie i zatwier-
dzanie sylabusów przedmiotów. Jako jednostka realizująca dydaktykę, Biblioteka jest 
zobowiązana do:

utworzenia w ww. systemie sylabusów dla wszystkich przedmiotów prowadzo-• 
nych na poszczególnych wydziałach, kierunkach, stopniach i trybach studiów,
uzupełnienie sylabusów, w oparciu o obowiązujące matryce efektów kształce-• 
nia w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji, o zamierzone efekty, jakie 
ma przynieść nauczanie w ramach prowadzonych przedmiotów.

Tak przygotowane przez Bibliotekę sylabusy wymagają zatwierdzenia przez nad-
zorujących proces kształcenia na poszczególnych wydziałach. Zatwierdzone sylabusy 
pobieramy z systemu w formacie PDF i następnie zamieszczamy w Extranecie GUMed 
na stronach poszczególnych przedmiotów.



165Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Ryc. 5. System eSyllabus GUMed – ekran wyboru przedmiotu,
dla którego będzie tworzony sylabus

Ryc. 6. System eSyllabus GUMed – ekran tworzenia sylabusa
poprzez wypełnianie poszczególnych opcji
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Ryc. 7. System eSyllabus GUMed – ekran wyboru efektów kształcenia

Jednym z najnowszych rozwiązań wdrożonych w Uczelni jest eDziekanat GuMed 
(ryc. 8, 9), tj. Wirtualny Dziekanat, produkt firmy Verbis S.C. Program ten wspiera 
prace związane z administrowaniem procesem kształcenia oraz służy do przepływu 
informacji pomiędzy dydaktykami, pracownikami dziekanatów i studentami. Do za-
dań Biblioteki należy wprowadzanie na bieżąco do modułu Panel wykładowcy ocen 
uzyskiwanych przez studentów z przedmiotów prowadzonych przez Bibliotekę oraz 
uzupełnianie i generowanie odpowiednich protokołów zaliczeniowych. Dzięki dobrej 
współpracy ze służbami informatycznymi Uczelni jest możliwe przenoszenie – po-
przez import odpowiednio przygotowanych plików – z lokalnego systemu bibliotecz-
nego E-szkolenia – admin do eDziekanatu GUMed informacji kto i w jakim terminie 
zaliczył zajęcia.

Należy także wspomnieć o:
Fakultetach on-line GuMed•  – platformie informacji o oferowanych w GU-
Med tego typu zajęciach, z opcją ich wyboru przez studentów oraz zapisów 
on-line; tu także mamy obowiązek uzupełnienia informacji o przedmiocie, wy-
mogach zaliczenia, harmonogramie zajęć, oferowanej liczbie miejsc,
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Ryc. 8. eDziekanat GUMed w systemie Verbis – ekran panelu wykładowcy/ustawienia

Ryc. 9. eDziekanat GUMed w systemie Verbis – ekran panelu wykładowcy/oceny bieżące
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teta eRP – • systemie obsługi Uczelni w zakresie finansowym, księgowym oraz 
personalnym; Biblioteka zobligowana jest do zgłaszania do Działu Zaopatrze-
nia GUMed, celem rejestracji w systemie Teta, przygotowanych w oparciu 
o formularz Excela zamówień na zakup czasopism, książek i baz danych; tyl-
ko poprzez ten system (moduł Ewidencja faktur sprzedaży) odbywa się także 
wystawianie faktur za wykonane usługi, w tym przede wszystkim w ramach 
Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Bilans nakładów i korzyści
E-rzeczywistość i szybka informatyzacja to zjawiska dominujące w pracy bibliote-

karza. W założeniu miały przynieść ułatwienie i przyspieszenie prac oraz zastąpienie 
ludzi przez komputery przy wykonywaniu niektórych zadań. Jednak, jak pokazuje na-
sze doświadczenie, coraz więcej danych musimy wprowadzać do stale rosnącej liczby 
systemów, co pochłania coraz więcej naszego czasu.  Z drugiej strony pojawiają się 
możliwości tworzenia nowych rozwiązań przydatnych zarówno bibliotekarzom, jak i 
użytkownikom bibliotek. Niestety, jednak często brakuje możliwości czasowych i ka-
drowych do ich realizacji, bowiem mamy coraz więcej narzuconych innych obowiąz-
ków. Ta sytuacja sprawia, że nie możemy zrealizować szeregu pomysłów, które są na 
tzw. wyciągnięcie ręki, bo musimy angażować się w projekty często – z naszego punk-
tu widzenia – mniej korzystne.

Należy podkreślić, że zjawisko informatyzacji przynosi wiele korzyści, choć nie 
wszystkie odnoszą się bezpośrednio do Biblioteki. Wśród nich warto wymienić:

powstawanie różnego typu źródeł informacji jako korzyść podstawową,• 
oszczędność czasu, gdyż wiemy czego i gdzie szukać,• 
poprawę przepływu informacji,• 
przyspieszenie procesu zasilania baz danymi dzięki pracy symultanicznej – po-• 
wstaje łańcuch danych – wiele osób pracuje jednocześnie rozbudowując infor-
macje podstawowe,
możliwość pobierania potrzebnych danych wprowadzonych przez innych,• 
brak konieczności wielokrotnego wprowadzania danych.• 
standaryzację wprowadzanych danych, co przekłada się na jakość źródła infor-• 
macji,
ułatwienia w sporządzaniu sprawozdań poprzez generowanie raportów i zesta-• 
wień,
uporządkowanie procesów oraz zadań jednostek i ich kompetencji – często • 
uproszczenie i skrócenie procedur,
bardziej efektywne planowanie i kontrola procesów i finansów oraz przeciw-• 
działanie potencjalnym negatywnym zjawiskom,
optymalne wykorzystywanie zasobów, np. kadrowych, finansowych, bazy dy-• 
daktycznej,
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Z drugiej strony życie w sieci e-systemów ma też swoje słabe strony, takie jak:
konieczność dużego zaangażowania intelektualnego i czasowego na etapie kon-• 
cepcji, wdrażania i pierwszego okresu funkcjonowania systemu; przy zakupie 
systemu komercyjnego – dodatkowo duże nakłady finansowe,
potrzeba permanentnej aktualizacji informacji przez wszystkich tworzących, • 
często wielokrotnie w różnych kontekstach i źródłach,
konieczność stałego monitorowania zmian wprowadzanych we współtworzo-• 
nych systemach,
różny stopień integracji systemów stanowiący przeszkodą w przepływie da-• 
nych,
błędy innych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie naszych obowiąz-• 
ków,
brak czasu oraz logistycznych i kadrowych możliwości do podejmowania • 
i wdrażania nowych rozwiązań,
problemy z pozyskaniem do współpracy informatyków o odpowiednich kom-• 
petencjach,
ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich – przestajemy się • 
znać,
życie pod presją czasu i obowiązków.• 

W praktyce, przy naszej pracy z systemami uczelnianymi, pojawiają się także inne 
trudności wynikające z:

braku powiadomień elektronicznych, co powoduje konieczność stałego śledze-• 
nia informacji w systemach,
pomijania Biblioteki w przekazywaniu informacji dot. dydaktyki, gdyż biblio-• 
tekarze nie posiadają pensum,
braku przystosowania funkcjonujących w Uczelni  rozwiązań do planowania • 
i rozliczania zajęć prowadzonych w formie e-learningu,
przyjętych zasad, które wymagają w wielu przypadkach ręcznego multipliko-• 
wania informacji,
nieodpowiedniej jakości informacji wprowadzonych przez innych, np. błędy • 
w spisach obowiązujących podręczników zamieszczanych przez prowadzących 
zajęcia w sylabusach przedmiotów,
ograniczenia liczby osób uprawnionych do wprowadzania danych i zarządzania • 
nimi; powoduje zwiększenie obciążenia pracą bibliotekarzy zaangażowanych 
we współpracę  z systemem.

Nasze doświadczenia pokazują również, że możliwości, jakie daje informatyzacja 
niestety nie są w pełni wykorzystywane, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nie 
wszystkie systemy pozwalają na swobodną wymianę danych.  Przykładem tego może 
być konieczność pięciokrotnego wprowadzania tych samych informacji o gromadzo-
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nych w naszej Bibliotece czasopismach do: elektronicznej księgi akcesyjnej, inwen-
tarza, katalogu online, CKCZ oraz  systemu doc@med! Są to wszystko systemy elek-
troniczne, które powinny być obudowane w takie narzędzia, aby raz wprowadzona 
informacja w postaci elektronicznej mogła być pobierana i implementowana automa-
tycznie do pozostałych źródeł.

Aby systemy informatyczne przynosiły wszystkim realne zyski, i w jak najmniej-
szym stopniu generowały dodatkowe obowiązki, powinny m.in.:

mieć jasną i prostą strukturę,• 
cechować się wysoką jakością wprowadzanych danych,• 
przejawiać elastyczność,• 
mieć odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,• 
umożliwiać generowanie niezbędnych raportów i zestawień według różnych • 
kryteriów i przedziałów czasowych,
pozwalać na integrację z innymi systemami w aspekcie wymiany danych.• 

Należy też pamiętać o wadze czynnika ludzkiego. To ludzie tworzą i obsługują sys-
temy, a więc  dobra współpraca wszystkich zainteresowanych zarówno na etapie po-
wstawania koncepcji i wdrażania projektu, a następnie użytkowania go, daje gwarancję 
osiągnięcia lepszych efektów  przekładających się na wymierne korzyści. Dodatkowo, 
nadmiar obowiązków i brak czasu sprawiają, że niestety nie pochylamy się tak często, 
jak powinniśmy, nad analizą i wyciąganiem wniosków z informacji zawartych w syste-
mach, do których dane wprowadzamy. A to z kolei nie stymuluje tak naszego rozwoju, 
jak mogłoby.

Opisana przez nas biblioteczna e-rzeczywistość sugeruje, że następują kolejne 
zmiany w zawodzie bibliotekarza. Coraz częściej staje się on researcherem i „wklepy-
waczem” danych, po części  informatykiem, i – we wszechobecnej wirtualnej rzeczy-
wistości – e-bibliotekarzem wobec wirtualnego czytelnika.

Bibliografia
Augustyniak Mariola: Twórcy systemu informatycznego biblioteki akademickiej : z doświadczeń 

Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2012 nr 2 
(78) s. 66-72. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 02.09.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.
ptin.org.pl/pelne_teksty/2012_2.pdf 

Auksztol  Jerzy, Balwierz  Piotr, Chomuszko Magdalena: SAP. Zrozumieć system ERP. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Gołuchowski  Jerzy, Kajfosz Kinga: Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o pro-
cesach kształcenia na uczelni. E-mentor 2010 nr 1 (33). [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 02.09.2015]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/33/id/707

Grygorowicz Anna, Kraszewska Elżbieta: 24 lata współpracy polskich bibliotek medycznych : 
osiągnięcia i wyzwania. W: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce : materiały z Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 



171Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

21-23 września 2005 r. / pod red. Radosława Gazińskiego. Szczecin Książnica Pomorska im. Stanisława 
Staszica 2005. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 02 IX 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://zbc.
ksiaznica.szczecin.pl/Content/18104/Seria%20BZP%20T%20II.pdf

Marszal ik  Zbigniew: Realne korzyści z wirtualnego dziekanatu. Nasza Politechnika 2010 nr 1 s. 3-5. 
[Dokument elektroniczny] [Dostęp: 02 IX 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://riad.pk.edu.pl/~na-
szapol/np79/np_01-10.pdf

Sidor  Maria Wanda: Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej 
Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Biblioteka 2010 nr 14 (23) s. 269-284. 
[Dokument elektroniczny] [Dostęp: 02 IX 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.amu.
edu.pl/handle/10593/1415

Skórka Stanisław: Biblioteka akademicka wobec wyzwań użytkowników „generacji Google”. Biblio-
teka i  Edukacja 2012 nr 1. [Dokument elektroniczny] [Dostęp: 02 IX 2015]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/files/BiE_1_2012/BiE_nr_1_2012_A2.pdf

Wobal is  Mirosław: E-rzeczywistość czy e-nierzeczywistość? Polonistyka 2010 nr 12 s. 12-18. [Doku-
ment elektroniczny] [Dostęp: 02 IX 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.edupress.pl/archi-
walne-numery/polonistyka/grudzien-2010/


